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Zakonodajna pobuda Levice – Bolniška nadomestila za samozaposlene 

/Odgovor na prošnjo za komentar/ 

 

 

Spoštovani! 

 
Sredi meseca smo prek elektronske pošte prejeli vašo cenjeno prošnjo za komentar dveh 

osnutkov zakonodajnih iniciativ poslanske skupine in stranke Levica, posvečenih izboljšanju 

socialno-ekonomskega položaja skupine samozaposlenih ljudi v Sloveniji v primeru 

nezmožnosti opravljanja dela zaradi zdravstvenih razlogov. 

 

Za to se vam posebej zahvaljujemo, saj je osnovni namen Sindikalne konference samostojnih 

ustvarjalcev na področju kulture in informiranja − Suki, organizacijske oblike Glose, 

Sindikata kulture in narave Slovenije, izboljšanje položaja samozaposlenih v kulturi in 

samostojnih novinarjev, kakor skupinama samozaposlenih v dejavnostih kulture in medijev 

trenutno pravimo v Sloveniji. 

 

Najprej poudarjamo, da podpiramo sleherno izboljšanje socialno-ekonomskega, torej tudi 

politično-kulturnega, položaja katerekoli podrejene skupine ljudi, še zlasti pa vseh skupin, ki 

kljub (delovni) aktivnosti ne morejo živeti dostojnega življenja.  

 

Seveda podpiramo tudi predmetni zakonodajni iniciativi, nadaljevanje vašega siceršnjega 

prizadevanja za izboljšanje pravic ljudi v svetu dela, tokrat namenjenega bolniškim 

nadomestilom za samozaposlene, ki ne zaposlujejo drugih. 
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Pozdravljamo tudi vašo ambicijo, naj naši skrbniki socialnih zavarovanj (v končni instanci pa 

sama Republika Slovenija) pridobijo sredstva teh zavarovanj od morebitnih nezakonitih 

najemnikov dela samozaposlenih (opravljanje del na podlagi pogodb civilnega prava v 

nasprotju z zakonom) med njihovo bolniško odsotnostjo. 

 

Edini pomislek − sicer zelo kratkega daha − smo imeli glede začetka te pravice: od četrtega 

dneva začasne zadržanosti od dela. To bo gotovo delovalo kot zakonska referenca za odlog te 

pravice tudi za tiste skupine ljudi, ki to pravico (trenutno) imajo, kar utemeljujemo z že dolga 

leta vztrajnim delodajalskim vsiljevanjem zakonske rešitve, ki bi to za ljudi v delovnih 

razmerjih dejansko udejanjila. Vendar iz pragmatičnih razlogov podpiramo ta zamik. 

 

Pozivamo vas še, spoštovani, da tudi v bodoče ohranjate pozornost in aktivnost, ki ju 

posvečate svetu dela in tamkajšnjim procesom, akterjem, strukturam, konceptom, 

konstelacijam in asimetrijam; še posebej pa konkretnim pomanjkanjem, neenakostim in 

nepravičnostim! Ostanite predani izboljšanju položaja deprivilegiranih skupin delavk in 

delavcev, predvsem tistih, ki delajo v drugih oblikah dela, kamor samozaposleni, naraščajoča 

skupina prekarcev, zagotovo sodijo. 

 

 

S tovariškimi sindikalnimi pozdravi! 

 

 

 

Predsednik Suki                         Predsednik Glose 

   Mirsad BEGIĆ                          Mitja ŠUŠTAR 

 


