
 

 

Povzetek projekta Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020 
za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020  

2. odpiranje  
za namen objave in predstavitve na spletni strani sklada 

 
 

1. Polni naslov projekta: 

 

Interdisciplinarna analiza problematike bolniškega nadomestila samostojnih 

podjetnikov 

 
 

• V katero področje na prvi klasifikacijski ravni KLASIUS-P-16 se uvršča projekt glede 
na vsebinsko zasnovo (neustrezno področje izbrišite): 

 
3 – Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost 
4 – Poslovne in upravne vede, pravo 
9 – Zdravstvo in socialna varnost 

 
 
2. V sodelovanju z: (navede se univerza oz. samostojni visokošolski zavod, ki je prijavil 
projekt in članica, ki je nosilka projekta ter partner/ja – podjetje/ji oz. organizacija, ki je/sta bilo/i 
vključeno/i v projekt) 
 
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta; Gibanje za dostojno delo in socialno družbo 
 
 
 
3. Besedilo: 
 

• Opredelite problem, ki se je razreševal tekom izvajanja projekta 

 
Projekt je razvil predlog reforme obveznega zdravstvenega zavarovanja samozaposlenih, s katerim 
bi olajšali dostopnost bolniškega nadomestila in jemanje bolniškega staleža ter zmanjšali obsežen 
prezentizem samozaposlenih. 
 

 

• Opišite potek reševanja problema oz. kratek povzetek projekta 

 
Projekt je preučil ekonomski, delovni, zdravstveni in pravni položaj samostojnih podjetnikov in 
drugih samozaposlenih ter razloge za njihov obsežen prezentizem. Opravljena je bila analiza 
sociološke, medicinske, ekonomske in pravne literature o problematiki prekarnosti in prezentizma, o 
njunih zdravstvenih posledicah in o ureditvi bolniškega nadomestila v sistemu obveznega 
zdravstvenega zavarovanja. Izvedena je bila spletna anketa, ki je prvič v Sloveniji dala podrobnejše 
podatke o ekonomskem, delovnem in zdravstvenemu položaju samozaposlenih. Izvedeni so bili 
polstrukturirani intervjuji o razlogih za prezentizem. Razvit je bil predlog sistemske rešitve problema 
slabše dostopnosti bolniškega staleža, in sicer predlog uvedbe novega obveznega zdravstvenega 
zavarovanja za samozaposlene za hitrejše zavarovalno kritje bolniškega nadomestila. Pripravljena 
je utemeljitev predloga in ocena njegove vrednosti. Pridobljena so bila stališča deležnikov o 
navedenem predlogu in na ta način evidentirane točke interesnih nasprotij in možnosti za dosega 
konsenza o reformi.  
 

 
 

• Navedite in opišite rezultate projekta ter njihov doprinos k družbeni koristnosti 
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Rezultat projekta je elektronska znanstvena monografija, ki vsebuje rezultate raziskave 
ekonomskega, delovnega, zdravstvenega in pravnega položaja samozaposlenih ter predlog 
sistemske rešitve problema pogostega prezentizma samozaposlenih skupaj z utemeljitvijo, oceno 
ekonomike in evalvacijo predloga. E-publikacija je brezplačno na voljo deležnikom, strokovni in širši 
javnosti kot strokovna podlaga za pripravo reforme obveznega zdravstvenega zavarovanja 
samozaposlenih, kar bi pomembno zmanjšalo njihovo zdravstveno ranljivost. Je tudi podatkovna 
podlaga za nadaljnje znanstveno raziskovanje položaja samozaposlenih. 
 
 

 
 

4. Priloge: 
 

• Slikovno gradivo: Priložite  vsaj dve sliki npr. sliko končnega produkta, sliko študentov 
pri delu na projektu, sliko s sestankov ipd. Pri pošiljanju slik bodite pozorni, v kolikor 
gre za končni produkt, da bo zadoščeno zahtevam glede informiranja in obveščanja 
(ustrezni logotipi itd.). 

 
Začasni URL e-publikacije na spletnih straneh nosilne organizacije projekta je 
http://www.sociologija.si/obvestila/zakljucno-porocilo-sipk-projekta/ , trajni bo https://e-knjige.ff.uni-lj.si/ 
. URL e-publikacije na spletnih straneh partnerske organizacije projekta je http://socialna-
druzba.si/sd_w1/wp-
content/uploads/2020/06/Prezentizem_in_bolnisko_nadomestilo_samozaposlenih.pdf . 
 
URL video posnetka tiskovne konference za predstavitev rezultatov projekta je 
https://www.youtube.com/watch?v=Ff3i40rg2Ew . 
 
Fotografija prvega sestanka projektne skupine, 3. 3. 2020: 
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Foto zajem zaslona med video konferenčnim sestankom s predstavniki Triglava, zdravstvene 
zavarovalnice, 11. 6. 2020: 

 
 


