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1. Nadomestila plače za čas zadržanosti 

od dela zaradi bolezenskih razlogov

1. Nadomestila plače za čas zadržanosti od dela 
zaradi bolezenskih razlogov:
 do 30 delovnih dni v breme delodajalcev

 od 31. delovnega dne, od 1. delovnega dne zaradi nege, 
transplantacije, izolacije, spremstva, usposabljanja za 
reh. otrok, pošk. pri delu 18. člen ZZVZZ

2. Podatki 2013: 
 227,6 mio € ali 9,9% odhodkov ZZZS 

 skupaj 9,3 mio izgubljenih delovnih dni, od tega 4,5 mio 
izgubljenih delovnih dni v breme ZZZS

 skupni odstotek BS 3,9%, v breme ZZZS 1,9%



3. Trend zdravstvenega absentizma v Sloveniji



4. Zdravstveni absentizem po skupinah bolezni (2009)

skupine bolezni delež vseh izgubljenih dni

Bolezni mišičnoskeletnega sistema in vezivnega tkiva 18,5

Poškodbe in zastrupitve izven dela 13,2

Bolezni dihal 10,1

Poškodbe in zastrupitve pri delu 7,2

Duševne in vedenjske motnje 6,4

Nekatere infekcijske in parazitske bolezni 5,8

Nosečnost, porod in poporodno obdobje 5,7

Neoplazme 5,2

Druge bolezeni 27,7

SKUPAJ 100,0



5. Ukrepi ZZZS za obvladovanje absentizma

• Izvedenci (v sodelovanju z raznimi strokami 

zdravstvene in socialne varnosti) 

• Redno spremljanje odsotnosti z dela na nacionalnem 

in regionalnih nivojih  

• Laična kontrola bolniškega staleža

• Informiranje in sodelovanje z dotičnimi organizacijami 

• Razpis za sofinanciranje (projekti za obvladovanje 

absentizma oz. promocijo zdravja na delovnem 

mestu)



• V letu 2009 je ZZZS izvedel nacionalno kampanjo:

 Konferenca o zdravstvenem absentizmu v Ljubljani in 

predstavitev modelov dobre prakse v javnem in zasebnem 

sektorju 

 10 regionalnih  delavnic promocije dobre prakse  

• Informiranje javnosti 

• Objava zbornika o promociji zdravja na delovnem 

mestu v letu 2010

• Javni razpis za sofinanciranje projektov za promocijo 

zdravja na delovnem mestu v letu 2013 in 2014



6. Razširjanje dobre prakse - izkušnje

• Odločitve vodstva za vlaganje v zdravo delovno 

okolje

• Zdravje kot del vizije 

• Sistematični in timski pristop zdravstvenim izzivom:

– spremljanje razlogov za BS po enotah in delavcih

– ergonomske prilagoditve, 

– ukrepi varstva pri delu, 

– preventivni zdravstveni pregledi,

– sodelovanje z osebnimi zdravniki delavcev, zdravniki 

medicine dela in zdravniki ZZZS ter ZPIZ,

– usposabljanje in izobraževanje zaposlenih, 



6. Razširjanje dobre prakse - izkušnje

– spodbujanje zdravega načina življenja

– obveščanje in informiranje delavcev

– nagrajevanje in motiviranje zaposlenih

– brezplačna digitalna spletna orodja za samooceno / izjavo za 

obvladovanje tveganj na delovnem mestu (OiRA…),

• Neprestana motivacija zaposlenih

• Zagotovitev dobrih medsebojnih odnosov 

• Individualni pristop

• Vrednote zaposlenih 



7. Zaključki

• Dobro načrtovani projekti so izkazali številne prednosti – so 

temelj za (zdrav, ekonomski, socialni…) razvoj podjetij:

– Znižanje odstotka BS tudi za 50%

– Finančno vlaganje, ki ni nujno veliko, se v doglednem času povrne 

(dobra naložba – nižji stroški dela zaradi nižjega BS in višje 

produktivnosti) 



7. Zaključki

• Pomen promoviranja vrednot v uspešnem podjetju: 

 varnost in zaupanje

 sočutje in pripadnost

 enakopravnost (vključenost v proces odločanja)

 svoboda izbire in odgovornost

 timsko delo (pohvala za dosežke) 


