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POBUDA ZA USKLADITEV IN IZBOLJŠAVE DNEVNEGA NADOMESTILA ZA ČAS
ZADRŽANOSTI OD DELA ZARADI BOLEZNI ZA SAMOZAPOSLENE V KULTURI

Spoštovana dr. Vrečko!

Pri Novičniku za samozaposlene v kulturi se veselimo vaših namer za izboljšanje
položaja samozaposlenih v kulturi. Želimo vam veliko moči ter zaupanje kulturniške
stroke in javnosti!

V duhu sodelovanja, ki si ga želite, vas opozarjamo na aktualen problem
neusklajenosti dnevnega nadomestila za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni, z
Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter predlagamo
njegovo rešitev. Obenem predlagamo tudi izboljšave dnevnega nadomestila v korist
samozaposlenih v kulturi.

Spomladi je stopil v veljavo Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju (ZZVZZ), ki v 29. členu ureja nadomestilo plače od 21. dne zadržanosti
od dela zaradi bolezni ali poškodbe. Pred to spremembo so samozaposleni kulturniki
lahko pridobili bolniško nadomestilo v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije (ZZZS) z 31. delovnim dnem zadržanosti od dela, za prvih 30 delovnih dni
bolezni pa so lahko enkrat letno pridobili dnevno nadomestilo za čas zadržanosti od
dela zaradi bolezni na Ministrstvu za kulturo (MzK).

Pogoj dolgotrajne bolezni najmanj 31 delovnih dni na MzK še vedno velja, ni pa več
logičen, saj po spremembi ZZVZZ sedaj nadomestilo MzK pokriva zadnjih deset
delovnih dni, ki jih po novem pokrije že nadomestilo ZZZS. Za pridobitev dnevnega
nadomestila na MzK pa morajo samozaposleni še vedno izpolniti pogoj najmanj 31
delovnih dni dolge zadržanosti od dela, kar za deset delovnih dni zamakne možnost
njegove pridobitve.

Predlagamo, da spremenite pogoj za pridobitev dnevnega nadomestila za čas
zadržanosti od dela zaradi bolezni tako, da ga samozaposleni v kulturi lahko
pridobijo že ob izpolnitvi pogoja najmanj 21 delovnih dni dolge zadržanosti od
dela.

S tem bi obstoječi pogoj MzK-ja uskladili z novelo Zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju, odpravili dvojno nadomestilo za deset dni bolniške
odsotnosti in pripomogli k temu, da samozaposleni v kulturi lahko pridobijo dnevno
nadomestilo na MzK deset dni prej. Do njega bi bili po našem predlogu upravičeni ob



izpolnitvi pogoja najmanj 21 delovnih dni dolge zadržanosti od dela zaradi bolezni
(sedaj 31 delovnih dni), kar znese v praksi en koledarski mesec (sedaj šest tednov).

Obenem predlagamo, da MzK prizna upravičenost do dnevnega nadomestila
tudi v primeru poškodb, ne samo bolezni, kot velja sedaj. V primeru poškodb
namreč sedaj samozaposleni ostajajo brez vsakega nadomestila za prvih 20 delovnih
dni, kar v praksi znaša en koledarski mesec. Omejevanje nadomestila na razlog
bolezni je MzK doslej pojasnjevalo s tem, da se samozaposleni lahko nezgodno
zavarujejo sami. Večina samozaposlenih kulturnikov si težko privošči že osnovne
življenjske dobrine, kaj šele zavarovalne premije nezgodnih zavarovanj.

Prav tako predlagamo, da MzK prizna upravičenost do dnevnega nadomestila v
primeru bolezni in poškodb vsakič, ko nastopi dolgotrajna odsotnost od dela in
ne samo enkrat na leto, kot velja sedaj. Samozaposleni kulturniki so najbolj
ranljiva skupina akterjev v kulturi, ob bolezni in poškodbah pa postanejo še bolj
ranljivi, še zlasti v koronskem in postkoronskem obdobju.

Lep pozdrav!
Mag. Marija Mojca Pungerčar
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