
  

 

 

 
1 / 1 

Ljubljana, 17. marec 2017 
 
Pripombe Asociacije na Zakon o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju 
 
Spoštovani! 
Društvo Asociacija je krovna mreža, ki združuje nevladne organizacije in 
samozaposlene v kulturi ter si že vrsto let prizadeva za izboljšanje 
njihovega položaja.  
 
V nadaljevanju vam pošiljamo naše komentarje na Zakon o zdravstvenem 
varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Za vsa morebitne dodatna 
vprašanja vam ostajamo na voljo. 
 
S spoštovanjem, 
Društvo Asociacija 
 
Pripombe in komentarji: 
K 119. členu: 
Doda se nov drugi odstavek: 
»(2) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena imajo osebe, ki v 
Republiki Sloveniji samostojno opravljajo pridobitno ali drugo dovoljeno 
dejavnost in ki ne zaposlujejo drugih delavcev, pravico do denarnega 
nadomestila od četrtega delovnega dne začasne nezmožnosti za delo 
zaradi bolezni ali poškodbe izven dela ter poklicne bolezni ali poškodbe pri 
delu.« 
 
Obrazložitev: 
Po raziskavah Asociacije tretjina samozaposlenih v kulturi živi pod pragom 
revščine, zaradi specifičnosti poklica, ki za svoj medij uporablja telo in glas 
pa pogosto trpijo zaradi poklicnih bolezni in poškodb pri delu. Ker nimajo 
formalnega delodajalca, prvih 30 dni bolezni ne morejo uveljavljati 
denarnega nadomestila. Zato so prisiljeni delati, čeprav so bolni. Če 
vendarle prekinejo delo, izgubijo dohodek, lahko pa tudi naročnike, ki jih 
pogosto nato ne najamejo nikoli več, kar lahko resno ogrozi ne le njihove 
kariere, temveč tudi zdravje in socialni položaj.  
 
Pravico do nadomestila za čas zadržanosti od dela zaradi začasne 
nezmožnosti za delo urejata Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) in Zakon o 
zdravstvenem varstvu in o zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ). Zaposleni 
imajo na podlagi 137. člena ZDR-1 pravico do denarnega nadomestila, ki ga 
od prvega do 30. dne zadržanosti plača delodajalec. Od 31. dne odsotnosti 
je plačnik ZZZS na podlagi 29. člena ZZVZZ.  
 
Da preprečimo dolgotrajne bolezni je ključno, da samozaposlenim v kulturi 
država kot skrbnik razvoja kulturne krajine, katere temeljni gradnik so prav 
samozaposleni, omogoči dostojno okrevanje med bolniškim stažem in na 
tak način dolgoročno zmanjša stroške za oskrbo poklicnih ter 
dolgotrajnejših bolezni in poškodb pri delu.  
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