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*Latinsko – absens; izostanek ali odsotnost.

*Predstavlja kakršnokoli odsotnost z delovnega 
mesta; izostanki, zamude, izhodi, odsotnost z dela 
na delu.



*Začasna odsotnost na delovnem mestu zaradi bolezenskih razlogov. 

*Problematičen zaradi pogoste dolgotrajnosti ter možnega 
nenapovedanega izostanka. 

*Poseben problem, skriti absentizem, formalno se kaže kot 
zdravstveni, neformalno pa kot odsotnost na delovnem mestu.

*Višji v javnem kot gospodarskem sektorju.



*Zunanje okolje; družinske obveznosti in razmere na trgu. 

*Organizacijsko okolje; delovna disciplina, oblika vodenja, 
delovna kultura in norme.

*Posameznik;  spol, starost, osebnost in delovna doba.



*V teoriji je glede razlage razvitih več različnih pristopov (zdravstveni 
model, model odklonov, teorija umika, ekonomski model in kulturni 
model).

*Izbira je odvisna od lastnosti in značilnosti proučevane organizacije, od 
okolice v kateri deluje, od trenutnega družbenega stanja, od 
vrednostnega sistema, ki ga družba spoštuje ter od razlogov in       
učinkov, ki se jih želi doseči z obravnavo zdravstvenega absentizma. 



1. DELODAJALCI:

* Trda različica; represivna, značilne grožnje z odpustitvijo, poostren nadzor 

zdravstvenega absentizma in prerazporeditve na težje in slabše plačano delovno 

mesto. Povečana odtujenost zaposlenih in delodajalca.  

*Mehka različica; ukvarja se s celostnim delovanjem organizacije, ki vključuje 

spremembo organizacije, nagrajevanje in napredovanje, mobilizacijo zaposlenih 

in njihovo izobraževanje. Dražja, vendar trajnejši učinki. 



2. OBLIKOVANE PROJEKTNE SKUPINE

Zdravstveni absentizem se lahko obvladuje preko članov

oblikovanih projektnih skupin:

*zdravnik, specialist s področja varnosti in zdravja pri delu,

*predstavnik vodstva organizacije,

*predstavnik kadrovske službe,

*predstavnik zaposlenih.



* Stil vodenja

* Način komunikacije

* Način nagrajevanja 

* Stres

* Motivacija 

* Kompetence



*Način, kako nadrejeni deluje v odnosu do podrejenih. 

*Slog vodenja odvisen od strukture organizacije, vrste 

delovnih opravil in organizacije delovnega procesa.

*Poznamo več stilov vodenja; demokratični, avtoritativni, 

participativni, direktivni, transakcijski, transformacijski in 

vodenje usmerjeno na naloge.



*Osnovna oblika sporazumevanja med ljudmi. 

*Primerno in ustrezno komuniciranje je predpogoj za razvijanje uspešne 
javne uprave.

*Vedno ne poteka osebno zaradi česar je potrebno veliko več nameniti 
obliki in vsebini.  

*Letno preverjanje zadovoljstva zaposlenih in letni pogovor 

s sodelavcem. 

*Neprimerna komunikacija v delovnem okolju neposredno vpliva na 
odnose med javnimi uslužbenci.



*Je eden glavnih vzrokov zdravstvenega absentizma.

*Povzročajo ga naloge, ki presegajo posameznikove mentalne zmožnosti, 
dolgočasne naloge, preobremenitve z informacijami, izpostavljenost 
zlorabam in nadlegovanju, nejasno določena pričakovanja, odsotnost 
priznanj za dobro opravljeno delo…

*Kako se bo posameznik odzval na stres je odvisno od njegovih 
osebnostnih značilnosti.

*Kako se bo s stresom posameznik soočal, pa je odvisno tudi od  
odnosov v delovni organizaciji.



*Gonilo vseh dejanj v življenju.

*Različne teorije proučevanja motivacije (Maslowe, Herzberg).

*Ključni motivator javnega uslužbenca v službi je nagrada za opravljeno 
delo (plača in pohvala).

*Velja prepričanje, da se delovna uspešnost deli na podlagi subjektivne 
ocene vodje in ni v povezavi z delovnimi rezultati. 

*V prihodnosti naj bi bil variabilni del plače večji, zaradi česar se sedaj bolj 
uporablja nefinančne oblike  nagrajevanja (pohvale in priznanja).



*Zmožnost posameznika, da aktivira, uporabi in poveže pridobljeno 
znanje v kompleksnih, raznovrstnih in nepredvidljivih situacijah. 

*Uvedba kompetenčnega pristopa v selekcijskih postopkih 
omogoča, da se pri vseh kandidatih iščejo enake kompetence.

*Skupno razumevanje pričakovanj in potrebnih kompetenc za 
opravljanje nalog vpliva na zadovoljstvo zaposlenih, fluktuacijo in  
doseganje strateških ciljev.



*Vlaga v zdravje zaposlenih. 

*Ustvarja pozitivno delovno vzdušje. 

*Spodbuja dobre odnose med sodelavci.

*Izboljša delovne pogoje. 

*Izobražuje in usposablja zaposlene na področju 
varnosti in zdravja pri delu. 

*Spoštuje predpise, ki urejajo to področje. 

*Izvaja preventivne akcije (zdravniški pregledi, 
telovadba med odmori). 



Zavedati se moramo, da je skrb za lastno zdravje predvsem
naša odgovornost in skušamo narediti vse, da ga ohranimo.



*Absentizem video (2:29)

https://www.youtube.com/watch?v=6S90BShbS_A&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=6S90BShbS_A&feature=youtu.be


*MORGAN, Lady (2010). Absenteeism. Založba

Kessinger, Montana.

*KOROŠEC, Bojana (2012). Ali lahko z zgodnjim

ugotavljanjem absentizma vplivamo na njegovo

zmanjšanje. Revija HRM, Letn. 10, št. 45, 

Februar, 73-77.

*http://www.gzdbk.si/media/pdf/PRIROCNIK_PO

ZA_20121010.pdf

http://www.gzdbk.si/media/pdf/PRIROCNIK_POZA_20121010.pdf


HVALA ZA POZORNOST


