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A-DP2 
Vabilo na brezplačni seminar 

  

SPREMLJANJE STANJA ZDRAVJA DELAVCEV - STATISTIKA, 
ZMANJŠEVANJE ŠTEVILA IZGUBLJENIH DELOVNIH DNI, 

ABSENTIZEM/PREZENTIZEM 

 
Zdravstveni absentizem predstavlja v Sloveniji resen družbeni, organizacijski in pravni problem, ki ima tudi 
občutne ekonomske posledice za delavce, delodajalce, narodno gospodarstvo in področje obveznega 
zdravstvenega zavarovanja. Na višino zdravstvenega absentizma vplivajo številni dejavniki. Ti v pretežni 
meri izhajajo iz delovnega in socialnega okolja, seveda pa tudi iz zdravstvenega stanja zaposlenih. Med 
dejavniki, ki lahko pozitivno vplivajo na obvladovanje višine absentizma so brez dvoma najpomembnejši: 
ukrepi za varnost in zdravje pri delu, odgovornost delodajalcev za ustrezno, zdravju prijazno delovno okolje,  
večja motivacija in stimulacija delavcev pri skrbi za lastno zdravje in za redkejše izostajanje z dela, promocija 
zdravja na delovnem mestu, ustrezna zakonodaja,… Ne nazadnje lahko s sistematičnim spremljanjem in 
ukrepanjem na tem področju podjetje ustvari pomembne prihranke. To dokazujejo dolgoletne izkušnje 
nekaterih slovenskih podjetij, ki so se sistematično lotile tega problema.  
 
Na seminarju vas bomo seznanili z zakonskimi zahtevami s tega področja in z ukrepi, ki jih lahko sami 
oblikujete in izvajate, s ciljem, da bi vaši zaposleni dolgoročno ostali zdravi, produktivni in zadovoljni. 
Osnutek programa je v prilogi, kotizacije ni. 
 

 Se borite s stalno bolniško odsotnostjo vaših zaposlenih? 

 Bi želeli urediti to področje, pa ne veste kako bi se tega lotili?  

 Poznate zakonske zahteve s tega področja? 

 Preventiva pred kurativo je sestavni del ne samo vsakdanjega življenja, ampak tudi 

Zakona o varnosti in zdravju pri delu. 

 
SEMINAR JE NAMENJEN: 
- vsem podjetjem iz kemijske in kovinske industrije ne glede na velikost, in sicer: 
- predstavnikom kadrovskih služb in/ali vodstvu podjetja oziroma drugim, za to področje določenim 

strokovnim delavcem v podjetju, 
- osebam, ki so v podjetjih odgovorne za izvajanje zakonodaje o varnosti in zdravju pri delu ter promocije 

zdravja na delovnem mestu, 
- vsem sodelujočim v projektu Zdravi na kvadrat, ker je ta seminar bistven za vključevanje v ostale 

projektne aktivnosti.  
 

Seminar organiziramo v okviru projekta Zdrav delavec na zdravem delavnem mestu – zdravi na kvadrat, ki je 
namenjen kemijski in kovinski industriji in ga sofinancira Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Zaradi 
sinergij so k udeležbi vabljena tudi podjetja iz lesne in papirne industrije, ki se prijavijo preko Kompetenčnega 
centra za razvoj kadrov v lesarstvu oziroma Kompetenčnega centra za razvoj kadrov v papirni industriji. 
 
KDAJ IN KJE: 17.3.2014 od 9.30-15.30, GZS, Dimičeva 13, Ljubljana, dvorana A – 1. nadstropje; 
brezplačno parkiranje do zasedbe mest v prvi kleti stavbe GZS ali na zunanjem parkirišču za stavbo GZS;  
 
PRIJAVE:  Obvezne prijave s priloženo prijavnico sprejemamo na naslovu zki@gzs.si najkasneje do 
12.3.2014 oziroma do zasedbe mest; informacije: 01 5898257 – Žiga Lampe. 
 
Veselimo se čim večje udeležbe. 
 
V imenu soorganizatorjev: 
 

Darja Boštjančič 
Direktorica GZS-Združenja kemijske industrije 
Vodja projekta Zdravi na kvadrat 

mailto:zki@gzs.si
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OSNUTEK PROGRAMA: 
 

 Naslov predavanja Predavatelj 

9.30 – 9.40 Registracija + kava in čaj  

9.40 – 9.50 Uvodni nagovor 
Darja Boštjančič, GZS – Združenje 
kemijske industrije 

9.50 – 10.10 
Promocija zdravja na delovnem mestu – 
kaj to je in kaj to ni 

mag. Borut Brezovar 

10.10 – 11.50 

Kako najenostavneje z notranjimi viri 
izdelamo oceno stanja in izvedbeni načrt 
aktivnosti za promocijo zdravja na 
delovnem mestu 

mag. Borut Brezovar 

10.50 – 11.05 Razprava  

11.05 – 11.15 Kratek odmor  

11.15 – 11.30 MIGIVEČ – prikaz vaj za raztezanje Sebastian Bauman 

11.30 – 12.30 
Zakonodaja, pravni vidiki v zvezi z 
absentizmom/prezentizmom 

mag. Borut Brezovar 

12.30 – 13.00 Kosilo  

13.00 – 14.00 
Spremljanje stanja zdravja delavcev – 
statistika, zmanjševanje števila izgubljenih 
delovnih dni, absentizem/prezentizem 

dr. Tatjana Mlakar, ZZZS, OE Novo 
mesto 

14.00 – 14.30 
Primer dobre prakse: Obvladovanje 
absentizma v podjetju Henkel Maribor, 
d.o.o. 

Blanka Žerjav, Henkel Maribor, 
d.o.o. 

14.30 – 15.00 Primer dobre prakse v podjetju Revoz, d.d. Judita Ledić, Revoz, d.d. 

15.00 – 15.30 Zaključek in razprava  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
OPOMBE:  
Projekt »Zdrav delavec na zdravem delovnem mestu – zdravi na kvadrat« je na podlagi Javnega razpisa za 
sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2013 in 2014 finančno podprl Zavod za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije. 
 
Če ne želite več prejemati vabil na dogodke v zvezi z omenjenima projektoma oziroma ne želite več prejemati sporočil 
GZS, nam to prosimo sporočite na naslov info@gzs.si. 


