
Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost 
 
Na podlagi 83. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 −  
uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13) vlagam 
 
zahtevo za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost 
 
I . Podatki o vlagatelju/vlagateljici 
 
Ime in priimek:  

Datum in kraj rojstva:  

Davčna številka:  

 
Podatki o stalnem prebivališču 
Ulica in hišna številka:  

Poštna številka:  Kraj:  

Izpostava davčnega urada:  

 
Podatki o začasnem prebivališču 
Ulica in hišna številka:  

Poštna številka:  Kraj:  

Izpostava davčnega urada:  

 
Telefon (GSM):  

E-naslov:  

 
Izpolnjevanje pogoja iz druge alinee petega odstavka 8. člena Uredbe o samozaposlenih v 
kulturi  
starost najmanj 50 let in priznana pravica do plačila prispevkov iz državnega 
proračuna oziroma/in zaposlitev v javnem zavodu s področja kulture v skupnem 
trajanju najmanj 20 let 

DA 

 NE 

 
Pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine bom izpolnil _________________. 
 
II. Podatki o specializiranih oziroma specializiranih deficitarnih poklicih 
 
Specializiran oziroma specializiran deficitarni poklic, za katerega želim pridobiti pravico:  
1.  

2.  

3.  

  s polnim delovnim časom 
 s polovičnim delovnim časom 
 drugo:  

 
 
Pravica mi je bila že priznana do dne:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
III. Izjave vlagatelja/vlagateljice 
 
Izjavljam, da so vsi podatki, navedeni v tej vlogi, resnični, točni in popolni, za kar prevzemam 
materialno in kazensko odgovornost. 
 
Upravičenec do plačila prispevkov za socialno varnost mora sporočiti vsako spremembo podatkov, ki 
vpliva na pridobitev oziroma uživanje pravice iz te uredbe, na oddajo elektronskega obrazca obračuna 
(OPSVZ) in določitev višine plačila prispevkov v 15 dneh po njenem nastanku. 
V primeru, da upravičenec v tem roku ne predloži podatkov, ki vplivajo na oddajo elektronskega 

obrazca obračuna, mora obrazec oziroma popravek le-tega oddati sam. 

Izjavljam, da za potrebe tega postopka dovoljujem pridobitev podatkov o datumu izpolnitve pogojev za 
pridobitev pravice do starostne pokojnine s strani ZPIZ.  
 
Izjavljam da sem/nisem rezident Republike Slovenije za davčne namene. (označiti) 
 
 
 
Datum:      Podpis:  
  
 
 
Priloge: 

1. dokumentacija, iz katere je razviden izjemen kulturni prispevek: natančen (kronološki) pregled 
del za zadnje triletno obdobje (in predstavitvena mapa z deli) in izkazana državna nagrada na 
področju kulture ali nagrada, ki jo podeljujejo primerljiva stanovska društva, primerljiva 
mednarodna nagrada ali priznanje, dokumentirane kritike oziroma objave v strokovni 
literaturi, odmevnost v domači in mednarodni javnosti (v primeru vloge za več poklicev mora 
biti priložen seznam del za zadnja tri leta za vsak poklic posebej), ali 

2. dokumentacija, iz katere je razviden prispevek k razvoju področja, ki ga zajema deficitarni 
poklic: natančen (kronološki) pregled del za zadnje triletno obdobje (in predstavitvena mapa z 
deli) ter dokumentirane kritike oziroma objave v strokovni literaturi, odmevnost v domači in 
mednarodni javnosti, življenjepis, seznam del ali umetniških dosežkov kulturi, 

3. dokumentacija, iz katere je razvidna zaposlitev v javnih zavodih s področja kulture v primeru 
uveljavljanja trajne pridobitve pravice do plačila prispevkov na podlagi 5. odstavka 8. člena 
uredbe. 

 
Priloge, ki jih pridobi ministrstvo od pristojnega organa samo (vlagatelj jih lahko priloži tudi sam): 

1. odločba o odmeri dohodnine za pretekla tri leta ali 
2. obračun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti za preteklo 

leto ali  
3. potrdilo pristojnega davčnega organa, da ni zavezanec/zavezanka za oddajo napovedi za 

odmero dohodnine (oziroma izjavo, da ni davčni zavezanec), 
4. dokazilo o rezidentstvu za davčne namene v Republiki Sloveniji, 

5. podatek o datumu izpolnitve pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine s strani 
ZPIZ.  


