
Predstavitev projekta POZA  
mag. Nina Šab, vodja projekta POZA 

 

na posvetu Zdravje za Posavje – pomen obvladovanja in 
preprečevanja zdravstvenega absentizma, v sejni sobi 
podjetja Kostak, d. d., 30. 10. 2012, Leskovška cesta 2, 

Krško 



Projekt POZA 
Ime projekta: Projekt POZA (Preprečevanje, obvladovanje in zmanjševanje 
absentizma v delovnih okoljih) 
 

Trajanje: junij 2011 – november 2012 

 

Financiranje: Projekt POZA je na podlagi Javnega razpis za sofinanciranje  

projektov za promocijo zdravja v letih 2011 in 2012 finančno podprl ZZZS.  

 

40 % - ZZZS (13.500 €) 

60 %  - GZDBK (20.250 €) 

100 % = 33.750 €  

 

 

 

30/10/2012 
mag. Nina Šab  

Posvet Zdravje za Posavje, v podjetju Kostak, Krško 



Strokovni partnerji 
Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto (MDVI Nm) 

Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto (ZZV Nm) 

ZZZS, območna enota Novo mesto 
 

Ostali: 

Društvo za kadrovsko dejavnost Dolenjske in Bele krajine (DKD DBK) 

Vsebinska mrežo »NVO varujejo naše zdravje« 

ZPIZ, območna enota Novo mesto 

ZRZS, območna služba Novo mesto  

Televizija Novo mesto - Vaš kanal ter  

ostale ustanove ali posamezniki, poznavalci nevarnosti in problematike 
zdravstvenega absentizma. 

 

 

30/10/2012 
mag. Nina Šab  

Posvet Zdravje za Posavje, v podjetju Kostak, Krško 



Za poglobljeno sodelovanje 
smo izbrali tri ugledna podjetja  

 

 

 

 

30/10/2012 
mag. Nina Šab  

Posvet Zdravje za Posavje, v podjetju Kostak, Krško 



Namen in cilji projekta POZA 
Pomagati delodajalcem (in zaposlenim):   
nadzorovati, prepoznavati dejavnike absentizma in nenehno uvajati ukrepe 
za zmanjševanje ter obvladovanje zdravstvenega absentizema v delovnih 
okoljih); razkrivati in obravnavati razloge zdravstvenega absentizma; 
osvetliti vprašanja ustrezne komunikacije, socialnih razmer ter 
pomembnosti osebne, čustvene in duhovne rasti delavcev; 
spodbujati preprečevanje, obvladovanje in zmanjševanje zdravstvenega 
absentizma; krepiti vrednoto zdravja v delovnem okolju ter spodbujati 
prijazno in zdravju neškodljivo delovno okolje. 

Oblikovanje Modela POZA (praktičen, učinkovit in dolgoročen model, ki bi 

delodajalcem pomagal obvladovati absentizem)  

 

 

 

 

30/10/2012 
mag. Nina Šab  

Posvet Zdravje za Posavje, v podjetju Kostak, Krško 



Ob številnih aktivnostih projekta velja izpostaviti: 
Spletno stran projekta POZA (http://www.gzdbk.si/si/projekti/poza/) 
 

Številne dogodke  in aktivnosti: kot so posveti, dva dneva ravnanja s ČV,  
predavanja, izobraževanja, predstavitve projekta, vprašalniki, članki itn… 
 

Mesečne namige Zdrava POZA 
 

Okroglo mizo o absentizmu, 29. 3. 2012 na zboru Sekcije za ravnanje s 

človeškimi viri pri GZDBK  
 

Televizijsko oddajo, ki je bila prvič premierno predvajana 8. junija 2012 ob 

21.00 na Vašem kanalu. 
 

Model POZA: praktičen, celovito in dolgoročno procesno orodje – model, ki bi 
delodajalcu pomagal preprečevati, obvladovati in zmanjševati absentizem. 
 

Priročnik: Absentizem – preprečevanje, obvladovanje in zmanjševanje 

 

 
30/10/2012 

mag. Nina Šab  
Posvet Zdravje za Posavje, v podjetju Kostak, Krško 



Mesečni namigi Zdrava POZA 

30/10/2012 

Namigi so 

kratke, 

razgibane in 

iskrive novice. 

Nanašajo se na 

aktualne teme 

obdobja, v 

katerem 

izidejo, in so 

podani vedno v 

smislu, kaj 

lahko sami 

naredimo za 

svoje zdravje. 

Naslovi namigov:  

Stres?; 

Premagajmo prehlad in gripo;  

Preživimo veseli december brez 

prekomernega uživanja alkohola;  

Ali je bila tudi vaša novoletna zaobljuba 

zmanjšati telesno težo?;  

V službo prihajate bolni?;  

Teden boja proti raku;  

Previdno v naravo;  

Ali razmišljate o opuščanju kajenja?; 

Zaščita pred soncem;  

Kako oceniti svoje zdravje?;  

Tudi pikniki naj bodo varni;  

Zdrav spanec za zdravo življenje; 

Medosebni odnosi na delovnem mestu. 

mag. Nina Šab  
Posvet Zdravje za Posavje, v podjetju Kostak, Krško 





       

30/10/2012 

Model POZA  
smo razvrstili v sedem korakov po modelu PDCA kroga 
za reševanje problematike absentizma v razpredelnici. 

mag. Nina Šab  
Posvet Zdravje za Posavje, v podjetju Kostak, Krško 



Model POZA 
(PDCA  krog sedmih korakov. 4 od 7) 

30/10/2012 
mag. Nina Šab  

Posvet Zdravje za Posavje, v podjetju Kostak, Krško 



Model POZA 
(PDCA  krog sedmih korakov. 3 od 7) 

30/10/2012 
mag. Nina Šab  

Posvet Zdravje za Posavje, v podjetju Kostak, Krško 



KONTAKT 

GOSPODARSKA ZBORNICA DOLENJSKE 
IN BELE KRAJINE 

NOVI TRG 11 

SI-8000 NOVO MESTO 
   

T :  + 386 (0) 7 33 22 182 

F:  + 386 (0) 7 33 22 187 
  

E:    info@gzdbk.si  

W:   www.gzdbk.si  

gzdbk/FACEBOOK  

gzdbk/LINKEDIN  

gzdbk/TWITTER 

Vodja projekta POZA: 
mag. Nina Šab 
T :  + 386 (0) 7 33 22 185 
E:    nina.sab@gzdbk.si  

 

 

POZA = Preprečevanje  

Obvladovanje  

Zmanjševanje  

Absentizma 

 v delovnem okolju: 

 

http://www.gzdbk.si/si/projekti/POZA 

http://www.facebook.com/pages/Novo-Mesto-Slovenia/Gospodarska-zbornica-Dolenjske-in-Bele-krajine/178796962165437
http://www.facebook.com/pages/Novo-Mesto-Slovenia/Gospodarska-zbornica-Dolenjske-in-Bele-krajine/178796962165437
http://www.linkedin.com/company/gospodarska-zbornica-dolenjske-in-bele-krajine
http://www.linkedin.com/company/gospodarska-zbornica-dolenjske-in-bele-krajine
https://twitter.com/GZDBK_
https://twitter.com/GZDBK_

