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Številka:  093-7/2018/230 

Datum:  17. 9. 2019  

 

 

Zadeva:  Zapisnik četrtega delovnega sestanka delovne skupine za trajni dialog 

s samozaposlenimi v kulturi 

 

 

 

Četrti delovni sestanek delovne skupine za trajni dialog s samozaposlenimi v kulturi (v 
nadaljevanju: delovna skupina) je potekal v petek, 16. 9. 2019, z začetkom ob 11. uri, v sejni 
sobi št. 127 Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana. 

Prisotni članice in člani: Rok Vevar, dr. Barbara Pregelj, Ana Čigon, dr. Jernej Kaluža, Denis 

Miklavčič, Lara Jankovič, Milko Lazar, Branko Jezovšek, Jadranka Plut. 

Odsotna članica: Mojca Jurič. 

Ostali prisotni z MK: mag. Emilija Snoj, koordinatorka delovne skupine. 

Dnevni red:  

1. sprejem zapisnika drugega in tretjega sestanka;  

2. razprava o besedilu koalicijske pogodbe, ki se nanaša na poglavje Kultura za odprto družbo, 

izziv: Ureditev položaja nevladnega sektorja v kulturi in samozaposlenih v kulturi (str. 35, 36);  

3. razno. 

 

K 1. točki dnevnega reda 

 

Zapisnika drugega in tretjega sestanka sta soglasno sprejeta.  

 

K 2. točki dnevnega reda 

 

Članice in člani skupine se v svoji razpravi osredotočijo predvsem na vsebino, ki se nanaša na 

višino dohodkovnega cenzusa, v povezavi s financiranjem prispevkov za socialno in 

zdravstveno zavarovanje samozaposlenim. Sprejeti so naslednji sklepi: 

- Člani delovne skupine, ki niso zaposleni na MK, se srečajo na posebnem sestanku, kjer 

bodo usklajevali stališča v zvezi z zgoraj navedeno tematiko. Dr. Jerneja Kaluža 

pripravi vsebinska izhodišča za ta sestanek in oblikuje vprašanja, namenjena MK.  

- Skupina pričakuje, da bo na naslednjem sestanku delovne skupine prisotna oseba, ki 

dobro pozna področje samozaposlenih in oseba, ki bo dala odgovore na vprašanja v 

zvezi s koalicijsko pogodbo.  

- Naslednji delovni sestanek skupine bo predvidoma 8. oktobra ob 13.30. Datum se še 

uskladi s članicama skupine Jadranko Plut in Mojco Jurič ter morebitnimi drugimi 

povabljenimi na sestanek.  
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K 3. točki dnevnega reda 

 

Ni odprtih vsebin. 

 

 

Zapisala: 

- mag. Emilija Snoj, koordinatorka delovne skupine. 

 

Po elektronski pošti poslati:  

- vsem članicam in članom skupine. 

 

 


