
UNIVERZA NA PRIMORSKEM

FAKULTETA ZA MANAGEMENT

TADEJA SKOK MATKO

KOPER, 2016

MAGISTRSKA NALOGA

T
A

D
E

JA
 S

K
O

K
 M

A
T

K
O

2
0

1
6

M
A

G
IS

T
R

S
K

A
 N

A
L

O
G

A





 

  

Koper, 2016

UNIVERZA NA PRIMORSKEM

FAKULTETA ZA MANAGEMENT

VPLIV TIPA ORGANIZACIJSKE KULTURE NA 

ZDRAVSTVENI ABSENTIZEM V PODJETJU

Tadeja Skok Matko

Magistrska naloga

Mentor: prof. dr. Mirko Markič





III 

POVZETEK 

Namen magistrske naloge je na osnovi sistematičnega pregleda domače in tuje strokovne 

literature s področja organizacijske kulture ter zdravstvenega absentizma empirično 

ovrednotiti vpliv organizacijske kulture na zdravstveni absentizem. V empiričnem delu 

raziskave je bila uporabljena kvantitativna znanstvenoraziskovalna metoda, kot pripomoček 

za pridobivanje podatkov pa prirejen strukturirani vprašalnik. Raziskava je bila opravljena v

izbranih slovenskih gospodarskih družbah z več kot 50 zaposlenimi. Skupaj je bilo oddanih 

340 vprašalnikov in vrnjenih 67, kar predstavlja 19,7-odstotno odzivnost. Rezultati raziskave 

kažejo, da se povprečni odstotek bolniškega staleža med skupinami organizacij s skupnim 

tipom organizacijske kulture razlikuje, vendar razlika ni izrazita. Rezultati raziskave bodo 

imeli teoretične in praktične učinke za managerje in kadrovske strokovne sodelavce, ki si 

prizadevajo za izboljšanje poslovanja podjetij in drugih organizacij. 

Ključne besede: podjetje, management, zdravstveni absentizem, organizacijska kultura, 

raziskava. 

SUMMARY 

On the basis of a systematic review of Slovenian and foreign specialised literature on 

organisational culture and medical absenteeism, the Master's thesis aims to empirically 

evaluate the influence of organisational culture on medical absenteeism. In the empirical part 

of the research, a quantitative research method was used, while the data were collected 

through a customized structured questionnaire. A survey was conducted in selected Slovenian 

companies with over 50 employees. In total, 340 questionnaires were distributed and 67 were 

returned which amounts to a 19,7 % response rate. The results of the survey show that the 

average percentage of sick leave differs among the groups of organisations with shared type 

of organisational culture, but the differences are not significant. The results of the survey will 

have theoretical and practical effects on managers and HR professionals who endeavour to 

improve the business of companies and other organisations. 

Keywords: company, management, medical absenteeism, organisational culture, research. 
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1 UVOD  

V tem poglavju bomo opredelili obravnavani problem ter obrazložili pojme management, 

organizacijska kultura in zdravstveni absentizem, pojasnili bomo tudi namen in cilje

raziskave, metodo dela ter navedli predpostavke in omejitve. 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema

V magistrski nalogi smo preučili vpliv tipa organizacijske kulture na stanje zdravstvenega 

absentizma v podjetju. Ker se organizacijski kulturi pripisuje vedno večji vpliv na uspešnost 

poslovanja podjetij oziroma organizacij, smo sklepali, da organizacijska kultura vpliva tudi na 

absentizem v podjetju. 

Filozofijo organizacije ali organizacijsko kulturo Kralj (2001, 102) pojmuje kot sistem 

splošnih načel, zasnovanih v osebnih vrednotah, v vrednotah organizacije kot sistema 

splošnih načel in v vrednotah okolja, kot zasnovo poslovanja ter kot stališča do ljudi in do 

znanja, posebno še z vidika miselnega ozadja v razvojnih stopnjah managementa. 

Tavčar (2005, 16–19) pa navaja, da je organizacijska kultura zbir simbolov, obredov, 

bajeslovja, podmen, sistem vrednot, ki štejejo med bistvene dejavnike uspešnosti organizacije. 

Schein (1991, 247) definicijo organizacijske kulture navaja na sledeč način:
Kultura je: vzorec skupnih temeljnih predpostavk, ki jih je iznašla, odkrila in razvila neka 

skupina, ko se je učila spopadati s problemi zunanje adaptacije in notranje integracije, ki so se 

pokazale dovolj dobre, da jih je sprejela kot veljavne, in zato nove člane skupine uči po tem 

vzorcu zaznavati, misiti in čutiti v odnosu do teh problemov.

Kasper (1987, 5) definira organizacijsko kulturo kot nekaj nematerialnega, neizrečenega 

(neizrazitega) in neoprijemljivega, nekaj, kar se vedno samo posredno dešifrira. 

Organizacijske kulture ne moremo »secirati« v naravoslovnem smislu, ampak jo lahko 

razložimo oz. interpretiramo samo preko simbolov. Vsebinsko določa organizacijsko kulturo 

tisto, kar ima v podjetju ali drugi organizaciji nek pomen, kar velja za pozitivno ali negativno, 

kako se razmišlja o preteklosti ali okolju in kaj menijo ljudje drug o drugem.

Hofstede (2001, 391) pa je kulturo opredelil kot »kolektivno programiranje duha, po katerem 

se člani ene človeške skupine razlikujejo od drugih«.

Definicij organizacijske kulture je veliko, vendar lahko iz vseh razberemo, da je 

organizacijska kultura pomembna sestavina poslovanja organizacij in da je nujna za uspešnost 

poslovanja organizacij. Collins (2001, 156) navaja, da organizacijska kultura predstavlja 80 % 

uspešnosti v izbrani organizaciji.
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Prav tako, kot je veliko definicij organizacijske kulture, obstaja tudi več tipologij 

organizacijskih kultur (tipologija organizacijskih kultur Charlesa Handyja, tipologija 

Terrencea E. Deala in Allana A. Kennedyja, tipologija Manfreda Ketsa de Vriesa in Dannyja 

Millerja, tipologija R. E. Quinna in M. R. McGratha, tipologija Carterja McNamara ter 

tipologija Kima S. Camerona in Roberta E. Quinna) (Kavčič 2011, 64–71). 

V magistrski nalogi smo se osredotočili predvsem na Camerona in Quinna ter njuno 

tipologijo, s katero identificiramo ter spreminjamo organizacijsko kulturo (Cameron in Quinn, 

2006). Omenjena raziskovalca organizacijske kulture sta prepričana, da je organizacijska 

kultura ključnega pomena za spreminjanje organizacije. Njuna tipologija (prav tam, 37–45) 

loči štiri različne tipe organizacijske kulture:

1) Hierarhija, ki jo opredeljujejo pravila, specializacija, neosebnost in hierarhični odnosi 

med zaposlenimi. 

2) Trg – takšno organizacijsko kulturo imajo organizacije, ki delujejo kot trg, njihov glavni 

cilj je konkurenčnost za vsako ceno.

3) Klan, ki ga opredeljujejo timsko delo, sodelovanje zaposlenih pri odločanju in skrb 

podjetja za zaposlene. 

4) Adhokracija je značilna za visoko inovativne in hitro prilagodljive organizacije. 

Na drugi strani pa smo preučevali zdravstveni absentizem. 

Pojmi »zdravstveni absentizem«, »začasna zadržanost od dela iz zdravstvenih razlogov«, 

»bolniški stalež« in »bolniška« so sinonimi, ki označujejo čas, ko zaposleni ne dela zaradi 

bolezni, poškodbe ali nege družinskega člana, pri čemer naj bi njegova nezmožnost za delo 

(ali zmanjšana delovna sposobnost) trajala omejen čas (Vučković 2010, 10).

Zdravstveni absentizem je pomemben zaradi številnih negativnih posledic. Te so prisotne tako 

pri samih zaposlenih (na prvem mestu nižji dohodek, pa tudi manjše možnosti napredovanja, 

nezadovoljstvo v delovnem okolju, izguba delovnih navad in spretnosti itd.) kot pri 

delodajalcih (neposredni stroški za plačila nadomestil, stroški za nadomestne sodelavce, 

zmanjšana produktivnost itd.) ter na ravni narodnega gospodarstva kot celote (nižji bruto 

domači proizvod) (Vučković 2010, 10).

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) letno beleži v Sloveniji med 10 in 11 

milijonov izgubljenih delovnih dni, kar pomeni, da zaradi bolezni ali poškodbe dnevno od 

dela izostane med 38.500 in 39.000 zaposlenih (Vučković 2010, 17).

Skupni letni strošek zaradi absentizma v Sloveniji se ocenjuje na 750 do 800 milijonov evrov 

(Strmec 2012, 3). 
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Najpogostejši vzrok za izostanek od dela so bolezni mišično-kostnega sistema in vezivnega 

tkiva, sledijo poškodbe in zastrupitve izven dela, nato bolezni dihal, poškodbe in zastrupitve 

pri delu ter duševne in vedenjske motnje (Vučković 2010, 17). 

Zaposleni naj bi bili ključni vir (tudi zmožnost, kapital ipd.) organizacije, o čemer se

prepričamo, če preletimo vrednote, ki jih v podjetjih in drugih organizacijah navajajo v svojih 

predstavitvah. V vsaki je namreč omenjena pomembnost zaposlenih. Tam, kjer se zares 

zavedajo pomena zaposlenih za uspeh organizacije, se trudijo ustvariti pozitivno delovno 

vzdušje, kar zajema varno ter zdravju prijazno delovno okolje, dobre medosebne odnose in 

stimulativno delo, ker ti dejavniki pripomorejo k zdravju in zadovoljstvu zaposlenih, ki 

posledično manjkrat koristijo bolniški dopust. 

Bolniški stalež (BS) ali začasna odsotnost z dela zaradi bolezni, poškodb na delu ali drugod,

nege ali spremstva bolnega družinskega člana in izolacije je pomemben kazalnik 

zdravstvenega stanja zaposlenih. Bolniško odsotnost Nacionalni inštitut za javno zdravje 

(2012, 26) spremlja z naslednjimi kazalniki: 

– odstotek bolniškega staleža (% BS): odstotek izgubljenih koledarskih dni na enega 

zaposlenega, 

– indeks onesposabljanja (IO): število izgubljenih koledarskih dni na enega zaposlenega,

– indeks frekvence (IF): število primerov odsotnosti z dela zaradi bolniške odsotnosti na 

100 zaposlenih v enem letu in 

– resnost (R): povprečno trajanje ene odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodbe ali drugega 

zdravstvenega vzroka. 

1.2 Namen in cilji raziskave

V magistrski nalogi smo na podlagi sistematičnega pregleda domače in tuje strokovne 

literature opravili empirično raziskavo o vplivu različnih tipov organizacijske kulture na 

odstotek bolniške odsotnosti v srednje velikih in velikih gospodarskih družbah ter zasnovali 

predloge za izboljšanje.

V magistrski nalogi smo si zadali naslednje cilje: 

1) Sistematičen pregled domače in tuje strokovne literature s področja managementa, 

organizacijske kulture, zdravstvenega absentizma ter preučitev njihove medsebojne 

povezanosti. Opravili smo pregled 51 strokovnih del (člankov in revij, publikacij 

strokovnih in znanstvenih konferenc, monografij, diplomskih nalog, magistrskih nalog in 

doktorskih disertacij). 

2) Izvedba empirične raziskave o vplivu tipa organizacijske kulture na zdravstveni 

absentizem v 1.309 srednje velikih in velikih slovenskih podjetjih. 

3) Zasnova predlogov za izboljšanje tipa organizacijske kulture z vidika zdravstvenega 

absentizma. 
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V raziskovalni nalogi smo preverjali naslednji hipotezi: 

H1: Prevladujoča organizacijska kultura tipa trg ima izrazito negativen vpliv na odstotek 

bolniškega staleža zaposlenih v podjetju. 

H2: Prevladujoča organizacijska kultura tipa klan ima izrazito pozitiven vpliv na odstotek 

bolniškega staleža zaposlenih v podjetju.

1.3 Metodologija raziskovanja

V teoretičnem delu raziskave smo uporabili metodo deskripcije in kompilacije ter metodo 

analize in sinteze, kot jih opisuje Zelenika (2000, 327–339). V ta namen smo opravili 

sistematičen pregled 51 domačih in tujih strokovnih del (monografij, člankov, revij, publikacij 

strokovnih in znanstvenih konferenc, diplomskih in magistrskih nalog ter doktorskih

disertacij). 

V empirični raziskavi je bila uporabljena kvantitativna metodologija zbiranja in analize 

podatkov, kot jo opisujejo Easterby-Smith, Thorpe in Lowe (2005, 163). Za pridobivanje 

kvantitativnih podatkov smo uporabili vprašalnik, sestavljen iz treh delov. 

V prvem delu vprašalnika smo ugotavljali tip organizacijske kulture organizacije, ki ji pripada 

anketiranec. Za prvi del vprašalnika smo uporabili vprašalnik Camerona in Quinna iz 

monografije Diagnosing and Changing Organizational Culture (2006, 26–28). Prvi del 

vprašalnika je bil sestavljen iz šestih sklopov, ki obravnavajo: 1) prevladujoče značilnosti 

organizacije, 2) vodenje organizacije, 3) management zaposlenih, 4) organizacijsko 

povezanost, 5) strateške usmeritve in 6) kriterije uspešnosti. 

Drugi del vprašalnika je bil namenjen pridobivanju podatkov o bolniški odsotnosti, na podlagi 

katerih smo izračunali odstotek bolniškega staleža (odstotek bolniškega staleža predstavlja 

odstotek izgubljenih delovnih dni na enega zaposlenega) in indeks onesposabljanja (to je 

število izgubljenih delovnih dni na enega zaposlenega). 

V tretjem delu vprašalnika pa smo pridobili podatke o podjetju, in sicer o številu zaposlenih 

ter dejavnosti in starosti podjetja. 

Vzorec smo oblikovali s pomočjo javno dostopne baze podjetij spletnega poslovnega imenika 

bizi.si (15. 1. 2014). V navedeni bazi je bilo po klasifikaciji za srednje velika in velika 

podjetja (več kot 50 zaposlenih) delujočih 1.309 podjetij, omejili smo se na gospodarske

družbe brez javnih zavodov. Prek telefona smo najprej poskusili stopiti v stik z vodji 

kadrovskih služb omenjenih podjetij in jih prosili za sodelovanje v raziskavi. Vodje 

kadrovskih služb smo si izbrali, ker imajo dovolj znanja, da lahko odgovorijo na prvi del 

vprašalnika in s tem identificirajo organizacijsko kulturo podjetja, hkrati pa razpolagajo s

podatki o bolniških odsotnostih. Vprašalnik s spremnim dopisom smo nato posredovali po 

elektronski pošti. V spremnem dopisu smo obrazložili namen ankete, navedli čas, potreben za 
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izvedbo ankete, kontaktno osebo za dodatna vprašanja in rok za vrnitev izpolnjene ankete ter

zagotovili, da bomo s podatki ravnali zaupno. 

Podatke, pridobljene z anketiranjem, smo najprej oblikovali v Excelovi preglednici. Tako 

urejene podatke smo nato prenesli v programsko orodje SPSS, kjer smo jih podrobneje 

statistično obdelali. Opravili smo T-test, s katerim smo primerjali odstotek bolniškega staleža 

podjetij z organizacijsko kulturo tipa trg z odstotkom bolniškega staleža podjetij, ki imajo 

drugačen tip organizacijske kulture (hierarhija, klan, adhokracija) in odstotek bolniškega

staleža podjetij z organizacijsko kulturo tipa klan smo primerjali z odstotkom bolniškega 

staleža podjetij, ki imajo drugačno organizacijsko kulturo (hierarhija, trg, adhokracija).

Obdelane podatke smo interpretirali in ugotovili, da tip organizacijske kulture nima statistično 

značilnega vpliva na odstotek bolniškega staleža v slovenskih srednje velikih in velikih 

podjetjih. 

1.4 Predvidene predpostavke in omejitve

Pri izdelavi magistrske naloge smo izhajali iz naslednjih predpostavk: 

– V Republiki Sloveniji še ni bilo opravljenih raziskav na področju tipa organizacijske 

kulture in njenega vpliva na kazalnik zdravstvenega absentizma. 

– Trenutno stanje zdravstvenega absentizma v Republiki Sloveniji ni zadovoljivo (sodeč po 

informacijah o statističnem in zdravstvenem absentizmu).

– Organizacijska kultura ter zdravstveni absentizem vplivata na uspešnost organizacije na 

različne načine, in sicer se njun vpliv kaže v zadovoljstvu in zvestobi zaposlenih, 

prezentizmu, fluktuaciji, stresu, zastojih v procesih, dodatnem izobraževanju, odškodninah

ipd. 

1.5 Omejitve

V magistrski nalogi smo naleteli na naslednje omejitve: 

– Nabor domače in tuje strokovne literature ter virov je subjektiven in omejen na javno 

dosegljive. 

– Prevladujoči tip organizacijske kulture v organizaciji so določili vodje kadrovskih služb, 

zato je določitev organizacijske kulture subjektivna (če bi vsi zaposleni v podjetju

izpolnjevali vprašalnik, bi bil verjetno tip organizacijske kulture drugačen).

– V raziskavi smo se omejili na vodje kadrovskih služb v srednje velikih in velikih

podjetjih, ker smo predpostavljali, da imajo v teh organizacijah dovolj informacij o 

organizacijski kulturi in bolniškem staležu.

– V raziskavi nismo zajeli mikro in majhnih podjetjih, zato rezultatov ni mogoče 

posploševati na vse gospodarske subjekte.
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– Izbrani vprašalnik za ocenjevanje organizacijske kulture po Cameronu in Quinnu je samo 

eden izmed možnih.

– Drugih organizacijskih dejavnikov, ki vplivajo na zdravstveni absentizem, kot so npr. 

psiho-fizično delovno okolje, tehnično-tehnološka razvitost procesov, kakovost dela 

zaposlenih, nadzorovanje, organizacijska klima in stili vodenja, nismo preverjali. 



7

2 MANAGEMENT, ORGANIZACIJSKA KULTRA IN ABSENTIZEM 

V nadaljevanju smo s pomočjo domače in tuje literature podrobneje analizirali in proučili 

management, organizacijsko kulturo ter zdravstveni absentizem. 

2.1 Organizacijska kultura

Pojem organizacijska kultura se je začel pojavljati okrog leta 1950, vendar je za 

organizacijske teoretike, raziskovalce in managerje podjetij dobil pravi pomen šele po letu 

1979 s pogostejšim pojavljanjem v ameriški strokovni literaturi. V Sloveniji so se prvi 

sistematični zapisi pojavili šele desetletje kasneje, konec osemdesetih let prejšnjega stoletja

(Kavčič 2011, 8).

Organizacijska kultura postaja vse pomembnejša, o njej se vedno več govori, piše in 

raziskuje. 24. 8. 2006 je bilo na iskalniku Google z iskalno zahtevo »organizacijska kultura«

najdenih 31.400 zadetkov (Kavčič 2011, 8), 12. 9. 2014 pa 437.000.

Zanimiva je misel Thorsena (Zabukovec 2008, 18), da je organizacijska kultura kot

energetsko polje, ki v precejšnji meri opredeljuje način razmišljanja in delovanja ljudi v 

organizaciji. Simbolično organizacijsko kulturo primerja z elektriko, ki je nevidna, vendar 

močna in vseobsežna.

2.1.1 Management in organizacijska kultura

V literaturi avtorji navajajo različne definicije organizacijske kulture. Deal in Kennedy jo 

opredeljujeta kot način urejanja stvari v organizaciji, Geertz meni, da je kultura sistem 

skupnih simbolov, Schein pa organizacijsko kulturo opredeljuje kot model skupnih 

predpostavk, ki se jih je skupina naučila pri razreševanju problemov. Naučene predpostavke 

delujejo tako dobro, da se preko učenja prenašajo na druge člane v organizaciji kot pravilen 

način zaznavanja, mišljenja in čutenja teh problemov (Driskill in Brenton 2005, 28).

Kultura je sestavljena iz vzorcev vedenja, eksplicitnih in implicitnih, pridobljenih in prenešenih s 

pomočjo simbolov, ki sestavljajo razpoznavne dosežke človeških skupin, vključno z njihovo 

vključenostjo v artefakte; osnovno jedro kulture je sestavljeno iz tradicionalnih (tj. razvitih skozi 

zgodovino in izbranih) idej in še posebej vrednot, ki so z njimi povezane; kulturni sistemi so 

lahko po eni strani razumljeni kot rezultat dejanj, po drugi pa kot pogojevalni elementi bodočih 

dejanj (Kroeber in Kluckhohn 1952, citirano po Saich 2007, 3).

S skrajšano definicijo Kroeberja in Kluckhohna se je poistovetil Hofstede (2001, 9–10), ki 

organizacijsko kulturo obravnava kot kolektivno programiranje uma, ki člane ene skupine ali 

kategorije ljudi loči od drugega. Pod »um« Hofstede razume mišljenje, čutenje in dejanja.
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Schein (Schein 2010, povzeto po Cecil 2013) je kulturo razdelil na štiri kategorije: 

makrokultura, organizacijska kultura, subkultura in mikrokultura.  

V nadaljevanju se bomo osredotočili na preučevanje organizacijske kulture, ki je za naše

raziskovanje najbolj pomembna.  

Hofstede (2001, 391) je organizacijsko kulturo definiral podobno kot kulturo, in sicer razlaga,

da je organizacijska kultura mentalno programiranje mišljenja, ki člane ene organizacije loči 

od članov druge organizacije.

Najpogosteje citirana definicija organizacijske kulture je definicija Edgarja H. Scheina, ki je 

enaka njegovi definiciji kulture: organizacijska »kultura je vzorec skupnih temeljnih 

predpostavk, ki jih je iznašla, odkrila ali razvila neka skupina, ko se je učila spopadati s 

problemi zunanjega prilagajanja in notranjega vključevanja, ki so se pokazale dovolj dobre, 

da jih je sprejela kot veljavne, in zato uči nove člane skupine po tem vzorcu zaznavati, misliti 

in čutiti v odnosu do teh problemov« (Schein 1991, 247).

Schein (1991, 252) je organizacijsko kulturo razdelil na tri ravni: artefakti (vidne 

organizacijske strukture in procesi), vrednote (strategije, cilji, filozofija) in temeljne 

predpostavke (podzavest, ki izvira iz prepričanj, navad, zaznavanj, mišljenja in čutenja). Te 

ravni lahko imenujemo tudi sestavine organizacijske kulture. 

Kasper (1987, 5) takole definira organizacijsko kulturo:  

Praviloma razumemo organizacijsko kulturo kot nekaj nematerialnega, neizrečenega 

(neizrazitega) in neoprijemljivega, nekaj, kar se lahko vedno samo indirektno dešifrira. 

Organizacijske kulture ne moremo secirati v naravoslovnem smislu, ampak jo lahko razložimo 

oz. interpretiramo samo preko simbolov. Vsebinsko določa organizacijsko kulturo tisto, kar ima v 

podjetju nek pomen, kar velja za pozitivno ali negativno, kako se razmišlja o preteklosti ali okolju 

in kaj menijo ljudje drug o drugem.  

Biloslavo (2008, 119) primerja kulturo z drevesom: korenine so temeljne podmene, ki so jih 

usvojili ljudje in ki prehajajo iz roda v rod; deblo so vrednote, tiste dobrine, ki jih obsegajo 

usvojene temeljne podmene; pojavne oblike pa so zunanja podoba drevesa. 

Biloslavo (2008, 120) tudi trdi: 

Močna, izrazita kultura povezuje in usmerja ljudi v organizaciji ali družbenem okolju mnogo bolj 

kot formalne norme – zakoni, predpisi in navodila. Takšna kultura pa zavrača usmeritve in 

dejavnosti, ki niso v skladu z večinsko usvojenimi vrednotami – čeprav bi te usmeritve in 

dejavnosti organizaciji ali širšemu okolju obetale preživetje, rast in uspešnost. Močna kultura 

lahko pomembno podpira ali zavira uspešnost organizacije ali druge skupnosti.

Tavčar (2008, 32–33) razlaga, da kulture temeljijo na vrednotah, ki prevladujejo med ljudmi. 

Zato se organizacijska kultura začne pri posamezniku – pa tudi pri okolju, iz katerega izvira: 

družini, narodu, družbenem razredu, stroki, drugih povezavah in pripadnosti. Nadaljuje se v 
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skupinah v organizaciji – tako v formalnih (v enotah organizacije) kot v neformalnih, 

interesnih. Ker je organizacijska kultura odsev vrednot, ki so jih zaposleni večinoma usvojili, 

gre za »skupni imenovalec«, ki pa je obenem odsev prevladujočega nabora vrednot in kulture 

širšega družbenega okolja. 

Kljub različnim opredelitvam organizacijske kulture so vsi avtorji mnenja, da je ta: celostna, 

da ima zgodovinski vpliv, da je povezana z antropološkimi koncepti, družbeno konstruirana, 

mehka ter relativno stabilna, kar pomeni, da jo je težko spremeniti (Hofstede 2001, 393).

2.1.2 Sestavine organizacijske kulture

Sestavine organizacijske kulture opredelimo kot okna ali različne obraze, ki razkrivajo 

organizacijsko kulturo. Posamezne sestavine se med seboj povezujejo in prepletajo. V močni 

organizacijski kulturi se sestavine izražajo vedno na enak način, zaposleni se identificirajo z 

organizacijsko kulturo. Sestavine organizacijske kulture po podobnosti delimo na več 

kategorij (Driskill in Brenton 2005, 39–41). Driskill in Brenton (2005, 41–55) sta dvanajst 

sestavin organizacijske kulture razdelila na pet kategorij: 

1. vrednote; 

2. simbolni elementi: simboli, zgodbe, jezik, metafore; 

3. elementi vlog: heroji in hudobneži;

4. interaktivne sestavine: rituali, neformalna pravila in stil organizacijskega komuniciranja; 

5. kontekstualne sestavine: zgodovina in prostor. 

Vrednote so opredeljene kot skupna prepričanja in prioritete skupine ljudi. So značilnosti, ki 

definirajo skupino ljudi. Vrednote članom organizacije povedo, kaj je najpomembnejše, na kaj 

naj bodo pozorni in kako naj razlagajo pomen dogodkov. Vrednote so podlaga, na katero se

navezujejo vse druge opazne sestavine, kot so zgodbe, jezik, običaji itd. So temeljna sestavina 

organizacijske kulture. Vrednote odkrijemo, če se vprašamo, zaradi česa so posamezniki v 

organizaciji najbolj cenjeni. 

Simboli so fizični objekti ali ikone, ki predstavljajo organizacijo. Večina organizacij razvije 

svoje logotipe, s katerimi se predstavlja v javnosti. Drugi simboli so npr. letna poročila, 

arhitektura stavbe, spletna stran in posamezniki, ki simbolizirajo organizacijo. 

Zgodba je pripoved, ki jo člani organizacije pripovedujejo novim zaposlenim. Ko od različnih 

posameznikov v organizaciji slišijo enako zgodbo, je verjetno, da bo imela ta za nove 

zaposlene velik kulturni pomen. Zgodbe spodbujajo člane, da sprejmejo določeno vrednoto ali 

pravilo. 

Jezik in neverbalno komuniciranje: sem spada tako jezik, ki ga člani organizacije uporabljajo 

in je sredstvo za medsebojno komuniciranje, kot tudi neverbalno vedenje, ki ga razvijejo člani 

določene organizacije. 
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Metaforo uporabimo za opis predmeta ali dogajanja, ki ga posredno izraža, npr. »mi smo kot 

družina« (za majhna podjetja). S splošno znanimi podobami poskušamo ponazoriti manj 

znano dogajanje. 

Heroji so posamezniki ali skupina, ki so v organizaciji močno spoštovani zaradi uresničevanja 

skupinskih vrednot. Ni nujno, da imajo heroji visok položaj v organizaciji.

Hudobneži so posamezniki, ki ne spoštujejo vrednot v organizaciji, a še vedno ostajajo 

cenjeni člani v organizaciji, saj ponazarjajo subkulturne vrednote, ki jih v organizaciji želijo

gojiti. 

Rituali so načrtovani in nenačrtovani dogodki, izvedeni skozi družbeno interakcijo, in imajo 

eksplicitni ali implicitni namen ter več družbenih posledic. Npr.: prireditve, kjer se podelijo 

nagrade, klepet ob kavici. 

Neformalna pravila povedo, kakšno obnašanje je zaželeno, dovoljeno, zahtevano ali 

prepovedano v organizaciji. Redko kdaj so zapisana ali izgovorjena. 

Stil organizacijskega komuniciranja – poznamo tri stile komuniciranja: ustno, pisno (uradna 

dokumentacija) in elektronsko. Pisna komunikacija je prevladujoča v birokratskih

organizacijah. Prošnja ni učinkovita, dokler ni napisana, odobritev je nedokončna, dokler ni 

napisana. Pri elektronski komunikaciji se soočamo s problemi, kot so prevelika količina

informacij, napačno naslovljena e-pošta ter oteženo izražanje.

Zgodovina in prostor: organizacijsko kulturo oblikujeta lokacija organizacije in čas. 

Organizacija, ki ima npr. sedeže v Indiji, bo razvila drugačne vrednote in norme od 

organizacije s sedežem v Franciji. Zgodovina podjetij je pomembna za razumevanje, kako je 

organizacija sploh nastala in v kolikšni meri se je spremenila. Težko je razumeti sedanji 

organizacijski model brez poznavanja ozadja nastanka podjetja in njegove zgodovine. 

2.1.3 Značilnosti organizacijske kulture

Poznavanje značilnosti ali lastnosti organizacijske kulture je prav tako pomembno za 

razumevanje organizacijske kulture. Z značilnostmi organizacijske kulture se je ukvarjal 

Kasper (1987, 18–27): 

1. Organizacijska kultura je socialna  

Kultura in s tem tudi organizacijska kultura nista delo enega človeka, pač pa več oz. celo 

vseh. Organizacijska kultura presega individualnost. 

2. Organizacijska kultura usmerja obnašanje

Kultura ima ustvarjalno moč v medčloveških odnosih. Usmerjanje obnašanja poteka preko 

kulture večine, ne da bi se posameznik posebej zavedal posameznih vzorcev. Posamezniki se 
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v posameznem sistemu organizacijske kulture nezavedno ravnajo in obnašajo po načelih in 

standardih, ustvarjenih v posameznem sistemu. 

3. Organizacijska kultura je stvaritev ljudi 

Organizacijska kultura je več kot proces vzpostavljanja reda in norm obnašanja, je rezultat 

kolektivnega, družbenega in individualnega ravnanja, ki se je razvil skozi čas. Lahko bi 

govorili o ustvarjenem in spontanem redu, čeprav sta v organizacijski kulturi oba neločljivo 

povezana. Ustvarjeni red je plod zavestnega in načrtnega ravnanja, spontani pa nastane tako 

rekoč sam od sebe, se spreminja in tudi razvija. Organizacijsko kulturo zaznamo kot 

povezavo obeh. 

4. Organizacijska kultura je splošno sprejeta 

Organizacijska kultura naj bi bila dovolj prepričljiva, da bo dovolj upoštevana znotraj nekega 

sistema. Sprejetost bo toliko višja, kolikor bolj se bodo skladale sistemske in individualne 

predstave. To se lahko zgodi z daljšo pripadnostjo posameznika organizacijskemu sistemu. 

Sprejetost pomeni, da bodo norme in ravnanja posameznikom prišle »v kri« in bodo postale 

samoumevne. 

5. Organizacijska kultura je izročilo

Kulturno relevantno vedenje oz. njegovi začetki segajo v preteklost. V procesu razvoja so 

izbrani kriteriji skrbeli za to, da so za organizacijsko kulturo sprejemljivi standardi postali 

osnova za dolgoročno uveljavitev vzorcev vedenja. Organizacijska kultura je socialna 

dediščina nekega delovanja, je seštevek pravil, prepričanj in vzorcev obnašanja generacij.

6. Organizacijska kultura je priučljiva 

Za uspeh in obstoj organizacijske kulture je pomembno, da se je posamezniki v 

organizacijskem sistemu lahko priučijo in jo izkusijo. Priučitev in izkustvo pa sta možna 

zaradi človekove sposobnosti tvorjenja simbolov. Proces učenja je za posameznika ali za 

organizacijski sistem običajno dolgotrajen in je odvisen od intersubjektivne dostopnosti

kulture (npr. dokumenti o načelih ravnanja), promotorjev organizacijske kulture in 

pripravljenosti posameznikov za sprejem, pri čemer je vključeno tudi nezavedno sprejemanje. 

Pripravljenost sprejemanja pa variira od posameznika do posameznika. 

7. Organizacijska kultura je sposobna prilagajanja 

Kulturni vzorci in oblike imajo prihodnost samo v primeru, da zaobsegajo celotno področje 

razreševanja problemov. Kratkoročne kulturne sestavine včasih niso funkcionalne, zato 

obstaja težnja k njihovi opustitvi. Pomembna je trajnost sestavin organizacijske kulture.

Prilagajanje norm pa naj bi sovpadlo tudi s tem, na kakšen način bodo sprejete norme v 

razvoju organizacijske kulture. 
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8. Organizacijska kultura je zavedna in nezavedna 

Organizacijska kultura sestoji tako iz kognitivnih kot vrednostnih vidikov. Organizacijske 

kulture so tako vrednostne v zvezi z vrednotami in normami vedenja kot tudi kognitivne glede 

na znanje v zvezi z razreševanjem problemov (know-how). Sistemska kultura naj bi bila 

zasidrana v »glavah in srcih« članov organizacijskega sistema. Organizacijsko kulturo 

opišemo kot splošno sprejeto interpretacijo realnosti, ki običajno ni v zavesti, je pa nevidna 

oz. samoumevna. 

9. Organizacijska kultura ni neposredno oprijemljiva 

Organizacijsko kulturo težko opredelimo z naravoslovnega vidika (oziroma je sploh ne 

moremo), lahko jo dešifriramo samo preko simbolov in jo tako neposredno izkusimo. Gre za 

samoumevno, nevidno in nezavedno stvar. Organizacijsko kulturo opišemo oz. dojemamo na 
naslednje načine: 

– anekdotična, 

– pozitivistična in
– interpretativna. 

Anekdotični vidik: organizacijsko kulturo ponazarjamo v impresionističnem smislu z rdečimi 

črtami in plakativnimi barvami. Temelji zgolj na iluzijah, podprtih z vtisi in anekdotami.  

Pozitivistični vidik: profil organizacijske kulture je izoblikovan s pomočjo naravoslovno-

pozitivističnih dejstev in standardiziranih instrumentov (npr. vprašalnikov, s katerimi 

identificiramo norme, vrednote, stališča). 

Interpretativni vidik: proučujemo organizacijsko kulturo s perspektive zaposlenih. Ugotoviti 

je potrebno, zakaj je svet zaposlenih takšen, kot je, in ne drugačen. 

10. Organizacijska kultura je rezultat in/ali proces 

Organizacija je kultura – oziroma kot rezultat in proces hkrati – organizacijska kultura ima 

kulturo in je kultura.  

Organizacijska kultura kot rezultat 

Izhajamo iz statičnega (mehaničnega) stališča, da imajo v nekem podjetju organizacijsko 

kulturo. V centru proučevanja so npr. življenjski slog, navade, oblike ravnanja. Pri tem 
poskušamo ugotoviti, katere stvari so v podjetju unikatne, v čem se ločijo od drugih, kaj je 
posebno, enkratno in tipično za podjetje.

Organizacijska kultura kot proces  

Gre za dinamičen (organski) pogled na organizacijsko kulturo, ki izhaja iz tega, da je neko 

podjetje organizacijska kultura. Biti pomeni življenjskost in orientiranost k svetu. Podjetje 
samo je kultura majhne družbe, ki predstavlja kakovost jezika, zakonov, norm, običajev, 
orodja, proizvodov, zgradb in institucij v podjetju.
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2.1.4 Funkcije organizacijske kulture

Različni avtorji različno opredeljujejo funkcije organizacijske kulture. Kavčič (2011, 23–26) 

je funkcije organizacijske kulture opredelil na naslednji način: 

– Kultura se povezuje z znanjem, ki ga v organizaciji imajo, pridobivajo in uporabljajo – to 

je najpomembnejša funkcija organizacijske kulture, s katero določa vedenje organizacije 

na vseh področjih, navznoter in navzven, ter uspešnost organizacije. Organizacijska 

kultura vpliva na organizacijsko znanje na naslednje načine:

a) Z organizacijsko kulturo in subkulturami prevladujoče vplivamo na to, katero znanje 

je v organizaciji opredeljeno kot koristno, pomembno in veljavno za poslovanje 

organizacije,takšno znanje nato organizacija zavestno pridobiva in uporablja. Drugega 

znanja ne pridobiva in ne uporablja, kar je usodno za njen uspeh ali celo obstoj. Tipična 

usmeritev je npr. ta, da je v nekaterih organizacijah cenjeno samo znanje, ki je povezano 

s sistemi in procesi (tehnologijo) v podjetju, v drugih pa samo tisto, ki je povezano z 

zaposlenimi. 

b) Organizacijska kultura določa porazdelitev znanja med organizacijo in posameznimi 

člani. Ta vidik določa, kako v organizaciji deluje poslovno-organizacijski sistem širjenja 

znanja posameznikov oz. v kakšni meri v organizaciji sodelujejo različne stroke in 

organizacijske enote (npr. oddelki, službe, sektorji) ter v kakšni meri posamezniki 

zaupajo organizaciji in svojega znanja ne skrivajo pred drugimi, ampak ga delijo. 

c) Če je znanje produkt socialne interakcije in ne objekt (kot so npr. patent, programi),

potem je organizacijska kultura tista, s katero se ustvarja pogoje za socialno interakcijo, v 

kateri znanje nastaja in se uporablja. Z organizacijsko kulturo določamo vzorce 

vertikalnega medsebojnega vplivanja (med vodjem in podrejenim), vzorce horizontalnega 

medsebojnega vplivanja (določamo stopnjo sodelovanja med zaposlenimi) ter splošno 

vedenje, ki nagrajuje ali kaznuje ustvarjanje, prenos in uporabo znanja. Z organizacijsko 

kulturo določamo npr., katera vprašanja smejo podrejeni postavljati nadrejenim oz. v

kakšni meri so nadrejeni dostopni svojim podrejenim. 

d) Z organizacijsko kulturo določamo tudi odnos organizacije do novega znanja, koliko 

in kako v organizaciji pridobivajo novo zanje, ga sprejemajo ali zavračajo in kako ga 

razporejajo. Zaposleni naj bi novo znanje, ki pride od zunaj, predelali in ga sprejeli med 

obstoječe znanje.

– Organizacijska kultura povezuje posameznike v skupine in organizacije ter omogoča 

skupno življenje in delovanje. Organizacijska kultura je v organizaciji skupna podlaga, ki 

omogoča skupno življenje, oz. je lepilo, ki povezuje člane med seboj. To se še posebej 
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kaže pri redukciji konfliktov, ko spodbuja konsistentnost percepcij vseh članov, enako 

opredelitev problemov organizacije ter enako ali vsaj zelo podobno vrednotenje različnih 

možnosti odločanja. Organizacijska kultura je sredstvo integracije in soglasja, soglasje 

članov gradi na tem, kar pomaga organizaciji integrirati notranje procese za preživetje in 

prilagoditev družbenemu okolju. 

– Organizacijska kultura deluje kot mehanizem koordinacije in kontrole. Organizacijska 

kultura daje članom organizacije standarde in usmeritve, kako uresničevati funkcije, ki

omogočajo delovanje vsakega socialnega podsistema kot npr.: pridobivanje sredstev, 

postavljanje in uresničevanje smotrov ter ciljev, koordinacijo znotraj organizacije ter 

ustvarjanje, ohranjanje in prenašanje organizacijske kulture na druge. Omogoča 

poenostavitev kompleksnih situacij. Vendar organizacijska kultura ni samo sredstvo za

koordiniranje, ampak tudi sredstvo nadzora. S temeljnimi predpostavkami oblikuje meje 

individualne svobode, podrobneje opredeljuje zaželeno vedenje članov in s skupnimi 

normami uveljavlja disciplino. Z organizacijsko kulturo nadzorujemo npr. vidike vedenja 

članov organizacije: inovativnost ali stabilnost, strateško ali operativno osredotočenje, 

usmerjenost na procese ali usmerjenost na rezultate, usmerjenost na naloge ali

usmerjenost na odnose, timsko ali individualistično usmeritev, usmerjenost na uporabnike 

ali usmerjenost na nadzor stroškov, usmerjenost navznoter ali usmerjenost navzven, 

podlago za pripadnost članov organizacije, razmerja moči, konformnost ali individualnost, 

ad hoc ali planiranje, centralizirano ali decentralizirano odločanje, sodelovanje ali 

tekmovanje.

– Organizacijska kultura ima v organizaciji tudi stabilizacijsko funkcijo. Z organizacijsko 

kulturo utrjujemo strukturo organizacije, način vedenja in mišljenja, oblikujemo

organizacijsko klimo, tako dajemo svojim članom občutek večje trdnosti in trajnosti 

organizacije. Člani zaznavajo stvarnost na organizacijsko-kulturno definiran način. Z

organizacijsko kulturo določamo, kaj je pomembno, kako organizacija deluje in zakaj, 

kako se vesti v negotovem svetu, in s tem olajšamo racionalno delovanje članov v 

organizaciji. Organizacijska kultura z miti, zgodbami itd. ustvarja lastni organizacijski 

svet, kjer je kompleksnost zmanjšana in negotovost kontrolirana. Stabilizacijsko delovanje 

je nefunkcionalno, če z organizacijsko kulturo podpiramo obrazce vedenja, ki niso v 

skladu z zahtevami družbenega okolja do organizacije in pogoji za njeno preživetje.

– Članom organizacije omogoča oblikovanje identitete in legitimitete. Organizacijska 

kultura deluje navznoter in navzven. S usmerjenostjo navznoter članom omogoča 

oblikovanje lastne identitete (podobe o sebi) in spodbuja občutek pripadnosti. 

Organizacija posamezniku nudi kognitivni, socialni in čustveni okvir, ki daje občutek

varnosti, stabilnosti, medsebojne povezanosti med člani in pripadnosti. Njena usmerjenost 

navzven pa organizaciji pomaga pri predstavitvi v družbenem okolju; organizacija 

navadno namerno projicira svojo identiteto navzven ter tako uresničuje svoje poslanstvo.
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Pri tem pa obstaja nevarnost, da organizacija ohrani prepričanje, da je res takšna, kot se 

prikazuje navzven. 

– Predstavlja okvir za skupno interpretacijo zaznav članov organizacije, vpliva na 

pričakovanja in omogoča medsebojno razumevanje. Organizacijska kultura zmanjšuje 

kompleksnost in negotovost članov organizacije, utemeljuje njihovo preteklo, sedanje in 

prihodnje delovanje. Članom daje občutek varnosti ter zmanjšuje strah in negotovost.

– Oblikuje motivacijski okvir za dejavnost zaposlenih. Organizacijska kultura določeno 

vedenje naredi za samoumevno in zato sprejemljivo za člane. Organizacijska kultura kot 

motivacija deluje znotraj posameznika. Takšna motivacija je bistveno močnejša od 

zunanje motivacije, kot so nagrade in kazni. Skupna organizacijska kultura naredi delo 

smiselno, prijetno in prispeva k skladnosti smotrov ter ciljev organizacije in 

posameznikov.

– Vpliva na konkurenčno prednost organizacije. Organizacijska kultura z oblikovanjem in 

spodbujanjem skupnih vrednot in skupnega dojemanja problemov ter skupnimi normami 

preko motivacijskega delovanja in poistovetenja članov z organizacijo prispeva h 

konkurenčni prednosti organizacije. Močna organizacijska kultura, ki je usmerjena v

pravo smer, je sestavina konkurenčne prednosti podjetja ali druge organizacije. 

Dodajamo še eno vlogo organizacijske kulture, ki smo jo zasledili pri Brownu (1998, 89): 

– Zmanjšuje konfliktne situacije. Enotna organizacijska kultura v skupini okrepi skladno 

dojemanje in opredelitev problema, ovrednotenje možnih rešitev ter možnih ukrepov za 

njegovo razrešitev. S tem deluje organizacijska kultura v skupini integrativno, kar privede 

do dogovora brez večjih konfliktov.

2.1.5 Tipologije organizacijskih kultur

V literaturi zasledimo več tipologij organizacijskih kultur (tipologija organizacijskih kultur 

Charlesa Handyja, tipologija Terrencea E. Deala in Allana A. Kennedyja, tipologija Manfreda 

Ketsa de Vriesa in Dannyja Millerja, tipologija Roberta E. Quinna in Michaela R. McGratha, 

tipologija Carterja McNamara ter tipologija Kima S. Camerona in Roberta E. Quinna), na 

razvoj katerih je močno vplivala kulturna antropologija. Skupni imenovalec vseh klasifikacij 

organizacijskih kultur je delitev kulture na adaptivno in ideativno; posamezni raziskovalci so 

se v svojih klasifikacijah oprli na eno od dveh omenjenih usmeritev (Kavčič 2011, 63–72).

V nadaljevanju se bomo osredotočili samo na klasifikacijo organizacijske kulture po Kimu S. 

Cameronu in Robertu E. Quinnu, ker smo njun način identificiranja ter ugotavljanja 

organizacijske kulture uporabili tudi v empiričnem delu magistrske naloge.
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2.1.5.1 Ugotavljanje obstoječe organizacijske kulture

Cameron in Quinn sta mnenja, da je najprej potrebno prepoznati trenutno obstoječo 

organizacijsko kulturo, da jo nato lahko spremenimo. V ta namen sta razvila instrument OCAI 

(Organizational Culture Assessment Instrument), ki smo ga povzeli iz drugega poglavja njune 

monografije Diagnosing and Changing Organizational Culture (2006, 23–30). Gre za 

vprašalnik, ki je sestavljen iz šestih sklopov, s pomočjo katerih ugotavljamo: 

– prevladujoče značilnosti organizacije,

– vodenje organizacije, 

– management zaposlenih,

– organizacijsko povezanost, 

– strateške usmeritve,

– kriterije uspešnosti.

Z uporabo tega instrumenta najprej prepoznamo trenutno obstoječo kulturo v organizaciji

(stolpec trenutno). V drugem koraku pa nam isti instrument omogoča identifikacijo

organizacijske kulture, ki si jo želijo zaposleni čez pet let (stolpec želeno). 

Vsak sklop obsega štiri trditve, med katere porazdelimo 100 točk glede na to, katera trditev 

najbolje opiše stanje v organizaciji. Večje število točk dodelimo trditvi, ki je najbližja stanju v 

organizaciji. Vprašalnik najprej izpolnimo za trenutno stanje, nato pomislimo, kakšna bi 

morala biti prej ocenjena organizacija čez pet let, da bi postala zelo uspešna. Zdaj vnašamo 

točke v stolpec želeno. Tako dobimo dve neodvisni oceni naše organizacijske kulture, 

trenutno stanje in želeno stanje.

2.1.5.2 Tipi organizacijskih kultur  

Tipe organizacijskih kultur smo povzeli po Cameronu in Quinnu (2006, 65). Johan Campbell 

je s sodelavci določil 39 kazalnikov za merjenje organizacijske učinkovitosti, ki sta jih 

analizirala Quinn in Rohrbaugh. Razdelila sta jih na štiri glavne skupine. Prva dimenzija 

razlikuje fleksibilnost, preudarnost in dinamiko od stabilnosti, ukazov in nadzora. Nekatere 

organizacije so učinkovite, če se prilagajajo, druge, če so stabilne. Druga dimenzija razlikuje 

navznoter usmerjene organizacije od organizacij, ki so usmerjene navzven. Tako merjeni dve 

dimenziji tvorita štiri kvadrante, vsak kvadrant pa predstavlja idealen tip organizacijske 

kulture.
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Organizacijska kultura klan 
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Organizacijska kultura hierarhija 

Organizacija je osredotočena navzven s 

stabilnostjo in nadzorom.  

Organizacijska kultura trg 

Organizacija je notranje usmerjena s 

stabilnostjo in nadzorom. 

Slika 1: Profil organizacijske kulture 

Vir: Prirejeno po Cameronu in Quinnu 2006, 67. 
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Štirje idealni tipi organizacijske kulture so (Cameron in Quinn 2006, 66):

– Hierarhična organizacijska kultura

Osnovana je na Vebrovi teoriji birokratske organizacije. Glavne značilnosti so pravila, 

specializacija, hierarhija, ločeno lastništvo, brezosebnost. Tako je posameznik le izvajalec 

pravil, ki ga usmerjajo napisani postopki. Organizacija je uspešna na trgu, če deluje v 

stabilnem okolju in se ji ni potrebno prilagajati spremembam v okolju. Pogoj za njeno 

uspešnost je torej stabilno okolje. Hierarhična organizacijska kultura je značilna za 

strukturirane in formalizirane organizacije, saj napisani postopki usmerjajo zaposlene. 

Učinkoviti vodje so zelo dobri koordinatorji in organizatorji.

– Tržna organizacijska kultura 

Takšna organizacija je usmerjena navzven. Osredotočena je na transakcije z dobavitelji, 

kupci, pogodbeniki, regulatorji in različnimi združenji. Za razliko od hierarhične 

organizacijske kulture, kjer je notranji nadzor vzpostavljen s pravili in specializacijo, tukaj 

zaposleni in vodilni tekmujejo med seboj, so konkurenti. Omenjene organizacijske kulture se 

poslužujejo organizacije, ki so usmerjene k doseganju rezultatov. Uspešnost poslovanja 

merijo s tržnim deležem in dobičkom podjetja. Glavni značilnosti tega tipa sta konkurenčnost, 

ki je dosežena s cenami, in produktivnost. Takšno podjetje navznoter potrebuje procese, ki so 

stabilni in močno nadzorovani.

– Klanska organizacijska kultura  

Namesto pravil, postopkov in dobičkonosnosti je za klansko organizacijsko kulturo značilno 

timsko delo, vključenost zaposlenih in predanost podjetja zaposlenim. Najpomembnejši cilj 

takšne organizacije je dobro počutje zaposlenih. Osnovna predpostavka klanske 

organizacijske kulture je, da je okolje najbolje vodeno preko timskega dela in razvoja 

zaposlenih, glavna naloga managementa pa je opolnomočenje zaposlenih, podpiranje 

sodelovanja, predanosti in zvestobe zaposlenih. Vodilni imajo tako vlogo mentorja 

zaposlenim. 

– Organizacijska kultura ad hoc 

Glavni cilj adhokracijske organizacijske kulture je pridobiti sposobnost fleksibilnosti, 

prilagodljivosti in kreativnosti v razmerah negotovosti. Uveljavlja se v dejavnostih, kjer se 

proizvodi hitro spreminjajo, zato so inovacije zelo pomembne. Zaposleni so nagnjeni k 

iskanju inovacij, tveganju in eksperimentiranju. Pogosto jo zasledimo v zračni in računalniški 

industriji. Pomemben izziv takšnih organizacij je proizvesti inovativen produkt in se hitro 

prilagoditi novim priložnostim. Podjetja z omenjeno organizacijsko kulturo nimajo 

centralizirane moči odločanja, ampak se moč prenaša od posameznika do posameznika, 

temelji na individualnosti. Takšno podjetje je privlačno za inovatorje, saj razen prilagajanja 

spremembam ni nič trajnega.
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2.1.5.3 Interpretacija instrumenta OCAI  

Na podlagi izpolnjenega vprašalnika oz. instrumenta OCAI izdelamo profil organizacijske 

kulture, ki ga bomo povzeli po četrtem poglavju prej omenjene monografije Camerona in 

Quinna (2006, 63–81). 

Za izdelavo profila organizacijske kulture sledimo naslednjim korakom: 

1. Najprej se posvetimo trenutnemu stanju. Grafično prikažemo povprečne ocene vsake 

trditve (A, B, C, D) (Slika 2). Trditev A predstavlja organizacijsko kulturo tipa klan. 

Povprečno oceno trditve A vnesemo na diagonalno linijo v zgornji levi kvadrant na Sliki 

2. Trditev B predstavlja organizacijsko kulturo tipa adhokracija; njeno povprečno oceno 

vnesemo v zgornji desni kvadrant. Trditev C predstavlja organizacijsko kulturo tipa trg; 

njeno povprečno oceno vnesemo v spodnji desni kvadrant. Ostane nam še trditev D, ki 

predstavlja organizacijsko kulturo tipa hierarhija. Njeno povprečno oceno vnesemo na 

diagonalno linijo v spodnjem levem kvadrantu. 

2. Prej vnesene točke povežemo, da dobimo štiristransko figuro. Tako smo dobili profil 

trenutne organizacijske kulture v preučevanem podjetju. 

3. Sedaj se osredotočimo na stolpec želeno. Rezultate iz stolpca vnesemo na graf, na 

katerega smo vnesli rezultate stolpca trenutno. Tako imamo pred sabo rezultate dveh 

neodvisnih profilov (trenutne in želene organizacijske kulture), ki ju lahko med seboj 

primerjamo. 
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Slika 2: Profil trenutne in želene organizacijske kulture 

Vir: Prirejeno po Cameronu in Quinnu 2006, 86.

Po prej opisanem postopku lahko grafično prikažemo vsak posamezen sklop instrumenta 

OCAI. Ko to naredimo, lahko rezultate preučimo iz šestih različnih vidikov: 

1. Prevladujoči tip organizacijske kulture

Kvadrant z največ točkami kaže organizacijsko kulturo, ki jo zasleduje proučevano podjetje. 

Tako lahko identificiramo osnovne stile in vrednote, ki v organizaciji prevladujejo. Tip 

organizacijske kulture je dobro poznati, kajti uspeh podjetja je deloma odvisen od ujemanja 

organizacijske kulture z zahtevami konkurenčnega okolja. Iz grafa lahko razberemo, katere so 

zaželene značilnosti vodje, kakšno je obnašanje zaposlenih in kakšen stil vodenja. 

2. Nasprotja med obstoječo in želeno organizacijsko kulturo

Spet se bomo posvetili grafičnemu prikazu na Sliki 2. Na sliki preučimo, kje so največje in 

kje najmanjše razlike med trenutnim in želenim stanjem organizacijske kulture. Pozornost 

moramo nameniti razlikam, ki so večje od desetih točk. Dobro moramo premisliti, kaj lahko 

spremenimo, da zmanjšamo to vrzel.
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3. Moč prevladujočega tipa organizacijske kulture 

Moč organizacijske kulture ocenimo po številu točk, ki so jih posamezni ocenjevalci dodelili 

posameznemu tipu kulture. Prevladujoči tip kulture je tisti, ki prejme najvišje število točk. Za 

močne kulture je značilna homogenost napora, jasna usmeritev in uspeh podjetja na trgu. 

4. Skladnost profilov organizacijskih kultur, prepoznanih na podlagi različnih odgovorov 

zaposlenih 

Če v podjetju vlada usklajena organizacijska kultura, dobimo pri vsaki od šestih kategorij 

približno enak graf. To pomeni, da odgovori posameznikov enako podpirajo zaželen tip 

organizacijske kulture. Prisotnost kulturne neusklajenosti pogosto vodi do različnih ciljev in 

strategij znotraj organizacij in kaže na potrebo po spreminjanju kulture v podjetju.

5. Primerjava naše organizacijske kulture s povprečjem organizacijskih kultur več tisočih 

podjetjih 

Slika 3 prikazuje povprečje strukture organizacijskih kultur več kot 1000 organizacij. Ta graf 

ne predstavlja idealne organizacijske kulture, ampak le povprečje uspešnih in tudi manj 

uspešnih podjetij. V tem povprečju je zastopan javni in zasebni sektor. Večina organizacij je 

iz ZDA, vendar so vključena tudi podjetja iz preostalih celin. Če se naš graf ne ujema s spodaj 

prikazanim grafom, lahko to pomeni konkurenčno prednost ali neujemanje naše organizacije z 

zahtevami specifičnega industrijskega okolja. 
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Slika 3: Povprečje strukture organizacijskih kultur več kot tisoč organizacij

Vir: Prirejeno po Cameronu in Quinnu 2006, 75.

6. Trendi, ki so jih zaznali v dveh desetletjih dela z instrumentom OCAI  

Pri opazovanju organizacij v ZDA so raziskovalci zaznali trende, ki se zdijo tipični:

– vodilni management ocenjuje svojo organizacijo kot bolj klanovsko usmerjeno v

primerjavi z managerji na nižji ravni;

– najnižje ocene so dodeljene tipu adhokracija; 

– sčasoma podjetja preidejo k organizacijski kulturi tipa hierarhija in trg; 

– raziskovalci povezujejo »vodenje« s kulturo tipa klan in adhokracija (zgornja dva 

kvadranta), »management« pa s tipom hierarhija in trg (spodnja dva kvadranta); 

– obstaja možnost, da so v organizaciji prisotne izrazite značilnosti nasprotnih tipov kultur. 

Na grafu je to prikazano v obliki cigare. 

2.1.5.4 Spreminjanje organizacijske kulture 

Cameron in Quinn (2006, 90–103) sta proces spreminjanja organizacijske kulture razdelila na 

šest korakov:
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1. Doseči soglasje o trenutno obstoječi organizacijski kulturi. Pomembno je, da se v 

organizaciji določi skupina ljudi, ki bo imela ključno vlogo pri spreminjanju 

organizacijske kulture. Vsak član skupine mora izpolniti vprašalnik OCAI, nato se

rezultate primerja med seboj. Različne ocene članov skupine pomenijo različno 

doživljanje iste kulture. Pomembno je, da so člani seznanjeni z različnimi ocenami in da 

o njih razpravljajo tako dolgo, dokler ne pridejo do poenotene ocene, ki predstavlja 

skupno oceno trenutne organizacijske kulture in ne povprečje posameznih članov te 

skupine. 

2. Doseči soglasje o želeni organizacijski kulturi. Tu ponovimo postopek iz prvega koraka, 

le da se osredotočimo na želeno kulturo. Tudi v tem koraku morajo člani skupine s 

pomočjo instrumenta OCAI priti do enotne predstave o želeni kulturi. Diskusija med 

člani skupine je najpomembnejša v celotnem procesu spreminjanja organizacijske 

kulture, saj zajema oblikovanje dolgoročne vizije v organizaciji, definiranje okoliščin, s

katerimi se bo preučevana organizacija v prihodnosti srečevala, kaj bodo kupci in 

konkurenti zahtevali od podjetja itd. 

3. Določiti, kaj v kulturi spremeniti in česa ne. V tretjem koraku grafično prikažemo 

trenutni in želeni profil organizacijske kulture. Tako vidimo razlike med obstoječim in 

želenim stanjem ter določimo sestavine, ki jih je pri posameznem tipu organizacijske 

kulture potrebno spremeniti. Osredotočimo se na tiste sestavine, kjer so razlike med 

obstoječim in želenim stanjem največje, prav tako pa ne smemo zanemariti manjših 

razlik. V tem koraku morajo člani skupine doseči soglasje o prevladujočih lastnostih 

organizacije v prihodnje, hkrati pa naj bi ohranili tudi nekaj lastnosti trenutnega tipa 

organizacijskega kulture. 

4. Identifikacija ilustrativnih zgodb. Organizacijska kultura je najlažje prikazana in 

razumljena preko ilustrativnih zgodb. Zaposleni lažje razumejo, kaj naj bi pomenile 

ključne vrednote, zaželene usmeritve in zaželeno vedenje preko zgodb.

5. Izdelava strateškega akcijskega načrta. Člani skupine se morajo poenotiti, kaj je potrebno 

zastaviti na novo, kaj opustiti in kaj nadaljevati, da dosežejo idealen tip kulture. 

Identificirati morajo aktivnosti, ki jih je potrebno izvesti kot del sprememb, in sicer 

morajo identificirati majhne uspehe, pridobiti koalicijsko podporo, posredovati 

informacije zunanjemu in notranjemu krogu zaposlenih v organizaciji, določiti roke za 

izvedbo posameznih aktivnosti, meriti dosežke, zmanjševati upiranje spremembam z 

identifikacijo prednosti in slabosti prihodnjega stanja, pojasnjevati, zakaj bo prišlo do 

sprememb, opuščati stare aktivnosti, uporabljati simbole, ki so značilni za želeno 

prihodnost, in se osredotočiti na procese, ki jih morajo spremeniti. 

6. Izdelati načrt uresničevanja. V zadnjem koraku izdelamo natančen časovni načrt za 

izvedbo sprememb, posameznikom moramo določiti zadolžitve in njihovo izvedbo 
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časovno opredeliti. Upoštevati moramo, da je spreminjanje organizacijske kulture težak 

in dolgotrajen postopek. Na začetku se je priporočeno osredotočiti na 4 do 5 sprememb, 

ki bodo najbolj opažene. S spremembami začnemo na vrhu potem pa postopno 

vključujemo še nižje ravni v organizaciji. Pri spreminjanju nam lahko pomaga tako 

imenovani model »sedmih s-jev«. Ta model zajema spremembe na ravni strukture 

(structure), simbolov (symbols), sistemov (systems) – kot sta proizvodni sistem in sistem 

zagotavljanja kakovosti –, zaposlenih (staff), strategij (strategy), stilov vodenja (style of 

leaders) in veščin managerjev (skills of managers). Zavedati se moramo, da spreminjanje 

organizacijske kulture zajema in je pogojeno s spremembo vedenja posameznikov, zlasti 

vodilnih in vodstvenih sodelavcev v organizaciji. 

2.1.6 Organizacijska klima

Organizacijska klima je pojem, ki je najbližji organizacijski kulturi. 

Pojem organizacijska klima zajema tiste značilnosti, ki vplivajo na vedenje ljudi v

organizaciji in po katerih se organizacije med seboj razlikujejo. S klimo označujemo vzdušje 

v organizaciji, ki je posledica različnih znanih in neznanih dejavnikov iz preteklosti in 

sedanjosti, iz širšega in ožjega okolja, in ki vpliva na obnašanje ljudi ter uporabo njihovih 

zmogljivosti (Lipičnik 2005, 198).

Podobnosti med organizacijsko klimo in organizacijsko kulturo (Kavčič 2011, 29):

– Tako organizacijska klima kot organizacijska kultura se nanašata na značilnosti vedenja v 

organizaciji bodisi na ravni organizacije kot celote bodisi v njenih enotah. S tem je 

mišljena stopnja usklajenosti in doslednosti vedenja članov organizacije.

– Oba pojma zajemata različne pojave, od temeljnih domnev, ki so skupne članom 

organizacije, do konkretnih vzorcev vedenja. 

– Oba pojma izhajata iz enakega problema, in sicer želita pojasniti, kako vedenjske 

značilnosti sistema vplivajo na vedenje posameznikov ter kako vedenje posameznikov v 

daljšem obdobju oblikuje značilnosti organizacijskega sistema.

Razlike med organizacijsko klimo in kulturo (Kavčič 2011, 30):

– Organizacijska klima ima zgodovinski znanstveni izvor v psihologiji, organizacijska 

kultura pa ima znanstveni izvor v kulturni antropologiji in etnologiji. 

– Organizacijska kultura je usmerjena v eksplicitno razumevanje vrednot, norm, mnenj, 

prepričanj, vzorcev vedenja ipd. Organizacijska klima pa je usmerjena v opis 

organizacijske realnosti. Pojem organizacijske klime je bolj opisen, nezgodovinski in 

usmerjen k merjenju nekaterih pojavov v organizaciji. 

– Organizacijska kultura se ukvarja s procesi interakcije in konstrukcije pomena ter z

objektivnimi pojavi, ki obstajajo, čeprav se jih člani organizacije ne zavedajo.
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Organizacijska klima pa odseva, kako člani organizacije doživljajo realnost v 

organizaciji, in to raziskuje z vprašalniki.

2.1.7 Management in organizacijska kultura

Organizacijska kultura je zaradi svoje trajnosti in nespremenljivosti osnovni dejavnik 

dolgoročne usmerjenosti vsake organizacije. Usklajevanje smotrov in ciljev in strategij 

organizacije z njeno kulturo in kulturami družbenega okolja, v katerem deluje organizacija, je

pomembna dejavnost managementa (Biloslavo 2008, 121).

Managerji v organizacijah lahko le krepijo ali slabijo sestavine organizacijske kulture. Kulture 

ni mogoče preprosto določiti ali ustvariti. Organizacijska kultura je rezultat delovanja ljudi, ne 

pa odraz njihovih zavestnih namer in načrtov. Na kulturo je mogoče vplivati le posredno, z 

ustvarjanjem okoliščin, in sicer s preskušanjem novih podmen in ustvarjanjem novih vrednot 

(Tavčar 2008, 75–76). 

Kultura močno vpliva na usmeritve in delovanje ljudi v organizaciji, zato je za managerje 

pomemben dejavnik pri snovanju in izvajanju politike organizacije. Kultura organizacije 

podpira ali ovira uveljavljanje smotrov, ciljev in strategij, ki jih zasnuje management, in 

pomembno vpliva na obvladovanje organizacije pri doseganju zastavljenih smotrov ter ciljev 

in s tem na uspešnost managerjev. Pri tem ločimo kratkoročne in dolgoročne strategije v

odnosu do organizacijske kulture (Tavčar 2008, 33–35): 

Kratkoročne strategije:

– Izrabljanje organizacijske kulture v največji možni meri, če je organizacijska kultura 

močna in ugodna za politiko organizacije; skladnost med organizacijsko kulturo in 

politiko organizacije je lahko odločilna za dolgoročno uspešnost organizacije in 

managementa. 

– Izmikanje organizacijski kulturi, če je ta močna in neugodna za politiko organizacije: 

poskusi nasilnega uvajanja takšne politike so običajno neuspešni, saj naletijo na močan 

odpor zaposlenih. 

– Spodbujanje organizacijske kulture, če je za zasnovano politiko ugodna, vendar šibka; 

imajo managerji na voljo več dejavnosti, s pomočjo katerih poudarjajo in pospešujejo 

uveljavljanje usvojenih vrednot zaposlenih: nagrajevanje, selektivno razporejanje, 

napredovanje in simbolne dejavnosti, ki poudarjajo pomen teh vrednot za uspešnost 

organizacije in dobrobit sodelavcev. 

– Zanemarjanje organizacijske kulture, če je organizacijska kultura šibka in neizrazita; v

tem primeru je pri uveljavljanju politike organizacije, ki se ne sklada z organizacijsko 

kulturo organizacije, tveganje managementa manjše ob predpostavki, da bodo primerni 

ukrepi pri vodenju zaposlenih neizrazit odpor do zasnovane politike postopno spremenili v

delno zavzetost zanjo. 
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Dolgoročne strategije: 

– Z organizacijsko kulturo skladno razvojno načrtovanje: močna in ugodna organizacijska 

kultura je pomembna temeljna zmožnost organizacije, zato jo je dobro kar najbolj 

upoštevati pri načrtovanju razvojne politike organizacije in ob tem predvideti tudi 

dolgoročno zasnovane dejavnosti, ki bodo stopnjevale moč in skladnost organizacijske 

kulture. 

– Načrtno razvijanje kulture: razvijanje šibke in ugodne kulture kot pomembne temeljne 

zmožnosti organizacije v prihodnosti ter razvijanje sistemov (formalnih in neformalnih

pravil delovanja) na vseh področjih (pri poslovodenju, obveščanju, gospodarjenju, 

managementu sodelavcev) tako, da se krepi takšna kultura. 

– Snovanje nove, vzporedne kulture: kadar je kultura šibka in ugodna, in ker se spreminjanje 

organizacijske kulture le redko obnese, je priporočljivo, da management med zaposlenimi 

poišče tiste, ki se po vedenju in vrednotah razlikujejo od obstoječe kulture in so primerni 

za uveljavljanje zasnovane politike, ter jim zagotovi primerno avtonomnost in sredstva, da 

lahko razvijajo takšno vedenje, ki se bolj sklada z zasnovano politiko. Oblikovanje 

takšnega neformalnega »kulturnega« zavezništva lahko sčasoma postane tako močno, da 

izpodrine staro organizacijsko kulturo in jo nadomesti s takšno, ki se bolj sklada s politiko 

organizacije in tako prinese večjo učinkovitost in uspešnost organizacije.

– Načrtno spreminjanje kulture: če je kultura šibka, se spreminjanje organizacijske kulture 

lahko obnese. Za zasnovano politiko ugodne vrednote sodelavcev je potrebno podpirati 

predvsem z mehkimi prijemi, npr. s soočanjem z ugodnostmi, ki jim jih prinaša 

sodelovanje pri oblikovanju nove kulture. Manjšino sodelavcev, pri katerih ta pristop ni 

uspešen, je primerno izločiti iz organizacije.

2.2 Absentizem

Absentizem pomeni celotno neprisotnost na delovnem mestu. Sem sodijo izostanki, zamude,

izhodi in odsotnost z dela (Florjančič et al. 1999, 152). 

V Sloveniji pod pojmom absentizem večinoma razumemo začasno odsotnost z dela zaradi 

bolezni, poškodb in drugih zdravstvenih razlogov, vendar pa širši model pojasnjevanja 

absentizma odpira še druge dimenzije tega pojava (Planinc Rozman 2012, 22):

– Medicinski model – odsotnost z dela je posledica bolezni ali poškodb.

– Deviantni model – nekateri zaposleni so dlje časa in/ali bolj pogosto odsotni od dela; 

vzroki so lahko v pomanjkanju pripadnosti organizaciji ali slabih delovnih navadah. 

– Model umika – zaposleni so odsotni zaradi umika iz neprijetnega delovnega okolja in 

neustreznih delovnih pogojev. 

– Ekonomski model – prosti čas in aktivnosti izven delovnega okolja imajo ekonomski 

pomen za zaposlene. 
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– Kulturni model – absentizem je povezan s kulturo organizacije – s sprejetim vedenjem in 

normami glede odsotnosti z dela. 

Vrste absentizma 

Absentizem opredelimo glede na trajanje in glede na frekvenco (Florjančič et al. 1999, 153).

Možina (Florjančič et al. 1999, 153) pri absentizmu loči naslednje podatke: 

a) obliko absentizma ali kategorijo absentizma, to so različni izostanki, ki so opravičeni ali 

neupravičeni:

– bolniški izostanki;

– študijski izostanki;

– službeni izostanki; 

b) frekvenco absentizma, to so izostanki, ki so pri nekaterih ljudeh in vrstah aktivnosti bolj 

ali manj pogosti; 

c) trajanje absentizma, ki se deli na: 

– krajše zamude (prihajanje, odhajanje); 

– nekajurne do enodnevne izostanke; 

– izostanke, ki trajajo več dni;

d) razporeditev izostankov: 

– v teku leta (tedna, meseca); 

– pri različnih kategorijah zaposlenih.

Friedl (1990, 334) absentizem deli na: 

– opravičeno odsotnost z dela (letni dopust, porodniški dopust, odsotnost zaradi bolezni ali 

poškodb, udeležbo na športnih in kulturnih prireditvah, poroko, selitve, smrt bližnjega,

izobraževanje, različne seje in sestanke);

– neupravičeno odsotnost (zamude in »plavi«) ter

– neučinkovitost na delovnem mestu.

Vzroki absentizma 

Vzroki za absentizem so različni, lahko jih razdelimo na (Florjančič et al. 1999, 153): 

– objektivne in

– subjektivne. 

Objektivni vzroki so pravni, ekonomski, geografski itd., tisti, na katere praviloma ne moremo 

vplivati, da bi jih zmanjšali, lahko pa vplivamo na subjektivne vzroke, ki so pretežno psihične 

ali socialne narave. Psihosocialni vidiki absentizma so celota, ki enovito deluje na pojavljanje 

absentizma. To so vzroki, ki na različne načine povzročajo nezadovoljstvo med zaposlenimi, 

npr. delovna disciplina, oblika vodenja, odnosi med zaposlenimi in pretok informacij 

(komunikacija) (Florjančič et al. 1999, 153).
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V povezavi z absentizmom naj omenimo tudi prezentizem, ki je nasprotje absentizma, vendar 

prav tako kot absentizem negativno vpliva na produktivnost v organizaciji. 

Prezentizem pomeni prisotnost na delovnem mestu ob hkratni odsotnosti z dela; zaposleni je 

fizično prisoten na delovnem mestu, vendar njegovo delo zaradi zdravstvenih težav ni 

učinkovito. Gre za pojav, ko zaposleni prihaja na delo, vendar pri delu ni miselno zbran in 

učinkovit zaradi bolezni, družinskih ali drugih življenjskih pritiskov ali ker si ne dovoli vzeti 

dovolj časa za okrevanje. Zaposleni prihajajo bolni na delovno mesto zaradi lojalnosti, 

pridnosti, občutka odgovornosti in nenadomestljivosti ali pa zaradi pritiska sodelavcev in 

nadrejenih. Posledice prezentizma se kažejo v zmanjšanju produktivnosti v organizaciji in v 

poslabšanju zdravstvenega stanja prizadetega zaposlenega in njegovih sodelavcev, predvsem 

ko gre za nalezljive bolezni. Dolgoročno pa naj bi prezentizem vodil v zvišanje absentizma v 

organizaciji (Jakopec 2012, 29). 

V nadaljevanju se bomo posvetili samo določenemu delu absentizma, in sicer bolniškim

izostankom oziroma zdravstvenemu absentizmu, ki je predmet našega raziskovanja. 

2.2.1 Zdravstveni absentizem

Pojmi »zdravstveni absentizem«, »začasna zadržanost od dela iz zdravstvenih razlogov«, 

»bolniški stalež« in »bolniška« so sinonimi, ki označujejo čas, ko zaposleni ne dela zaradi 

bolezni, poškodb ali nege družinskega člana, pri čemer naj bi njegova nezmožnost za delo (ali 

zmanjšana delovna sposobnost) trajala omejen čas (Vučković 2010, 10).

Zdravstveni absentizem oz. večje število bolezenskih odsotnosti ne izhaja neposredno iz 

bolezni, ampak je posledica številnih dejavnikov. Ločimo tri skupine dejavnikov (IRI 2011): 

– Dejavniki, vezani na delovno organizacijo: npr. neustrezni in nehigienski delovni pogoji,

ekonomski problemi, konfliktni medosebni odnosi, slaba organiziranost dela, starostna

struktura delavcev, struktura sodelavcev po kvalifikaciji, spolna struktura, oddaljenost od 

družine, nerazumevanje vodstva za probleme sodelavcev, toleriranje uživanja alkohola 

ipd. 

– Dejavniki, vezani na družbo: konfliktne situacije in drugi težji problemi v družini. Na 

bolniški stalež vpliva npr. tudi organiziranost in delo zdravstvene službe predvsem z 

dolgotrajno diagnostiko, dolgotrajno obdelavo za invalidsko komisijo, preobremenjenostjo

zdravnikov, slabo vodeno medicinsko dokumentacijo zaposlenega ipd. 

– Dejavniki, vezani na zaposlenega: medicinski in nemedicinski vzroki.  

Praštalo (2000, 54) pa navaja naslednje vzroke zdravstvenega absentizma: 

– zdravstveno stanje aktivne populacije; 

– delovni, socialni, ekonomski, ekološki in drugi dejavniki ter

– sistemskopravna ureditev. 
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Po njegovem mnenju (prav tam) na obseg zdravstvenega absentizma v največji meri vplivajo 

dejavniki iz druge skupine, predvsem delovni vzroki, kot so delovne razmere, ukrepi za 

varnost in zdravje pri delu, odnosi med zaposlenimi, njihova motiviranost za delo ter sistem 

stimulacij in vodenja v organizaciji. Ti dejavniki so tisti, preko katerih na obseg 

zdravstvenega absentizma vpliva delodajalec. 

Raziskovalci absentizma so prišli do naslednjih ugotovitev (IRI 2011): 

– absentizem se s starostjo zaposlenih zmanjšuje;

– kadilci so odsotni več kot nekadilci;

– več absentizma je pri pomanjkanju telesnih aktivnosti; 

– manj odsotni so zaposleni, ki so zadovoljni s svojim delom; 

– ženske so odsotne večkrat kot moški, vendar v povprečju krajši čas;

– odsotnost se v času večje brezposelnosti zmanjša;

– stopnja absentizma je odvisna od tega, kakšen je odnos do tega pojava v določenem okolju 

(podjetju, državi) oz. od t. i. kulture odsotnosti. 

2.2.2 Zdravstveni absentizem z vidika delodajalca

Delodajalec potrebuje zaposlene za uresničitev delovnih nalog. Potrebno število zaposlenih pa 

ni edina zahteva; zaposleni naj bi svoje delo opravili kakovostno, sicer pride do izmeta, večjih 

stroškov dela in posledično do slabše konkurenčnosti na trgu in slabšega ugleda organizacije 

(Kožar in Vrčko1995, 52–53).

Delodajalec želi dobre zaposlene, ki bodo vedno na razpolago, in če želi to doseči, naj bi 

izpolnjeval naslednje pogoje (Kožar in Vrčko 1995, 52–53): 

1. Ureditev delovnih pogojev: ergonomija, ekologija, nezgode in zdravstvene okvare pri 

delu. 

2. Motivacijski potencial dela: odgovornost, celovitost dela, smiselnost dela in povezanost s 

kupci. 

3. Smotri in cilji organizacije: upoštevanje smotrov in ciljev posameznika ter identifikacija s

smotri in cilji organizacije.

4. Organizacijska kultura: socialna klima, vrednote ljudi, zadovoljstvo pri delu in pripadnost 

organizaciji. 

Delodajalci naj bi najbolj občutili finančno-ekonomske posledice bolniških odsotnosti, te so

npr: izgube v proizvajanju, nižja produktivnost, stroški nadomestil za bolniške odsotnosti, 

stroški zamenjave za odsotnega zaposlenega (stroški nadur za sodelavca, ki ga nadomešča),

administrativni stroški spremljanja odsotnosti ipd. (Juvan Žorž 2005, 12).

Cascio in Boudreau (2008, 46–47) med stroške delodajalca, vezane na bolniško odsotnost, 

štejeta: 
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– stroške, povezane z odsotnim/manjkajočim zaposlenim (bolniška, plača); 
– stroške, povezane z razreševanjem problemov, ki nastanejo zaradi izostanka zaposlenega 

(stroški, povezani z nadzornikovim časom, ki ga ta porabi za razreševanje problemov, ki 
jih povzroči z dela odsoten zaposleni); 

– stroške zaradi nadomestnega zaposlenega (npr. stroški zaradi začasne pomoči); 
– stroške zmanjšanega obsega ali kakovosti proizvodov (npr. zmanjšana produktivnost 

nadomestnega zaposlenega). 

Stroške delodajalca zaradi zdravstvenih izostankov izračunamo po naslednjem postopku 

(Cascio in Boudreau 2008, 48–62), ki je bil posebej prirejen za Slovenijo: 

1. Seštejemo skupne izgubljene ure zaradi odsotnosti vseh zaposlenih v organizaciji 

(odsotnosti zaradi dopustov ne štejemo).

2. Izračunamo tehtano povprečje urne postavke na odsotnega zaposlenega (povprečno 

stopnjo absentizma pridobimo iz statističnih podatkov). Povprečno stopnjo odsotnosti 

posamezne skupine pomnožimo s povprečno urno postavko skupine, za katero računamo 

tehtano povprečje. Nato pa dobljena tehtana povprečja seštejemo. Povprečja so prikazana 

v Preglednici 1.

Preglednica 1: Povprečna bruto plača odsotnega zaposlenega

Povprečen delež 

odsotnosti na skupino

Povprečna urna 

postavka

Tehtano povprečje

Proizvodni 

delavci

0,60 23,80 USD 14,28 USD

Administrativni d. 0,30 17,20 USD 5,16 USD

Vodilni delavci 0,10 38,50 USD 3,85 USD

Skupaj 23,29 USD

Vir: prirejeno po Cascio in Boudreau 2008, 51. 

3. Prejemki manjkajočega zaposlenega 

Tu ocenimo stroške, ki jih imajo v podjetju zaradi prejemkov bolniško odsotnega 

zaposlenega na uro (nadomestilo plače za bolniško odsotnost, plačilo prispevkov za 

pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačilo prispevkov za zdravstveno zavarovanje 

itd.). Celotne mesečne stroške bolniške, ki jih imamo zaradi manjkajočega zaposlenega, 

delimo s številom mesečnih ur in dobimo stroške bolniške na uro na zaposlenega.

Ko izračunamo, koliko znašajo povprečni stroški bolniške odsotnega zaposlenega na uro, 

vrednost pomnožimo s povprečno letno plačo zaposlenega v podjetju. Tako dobimo 
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povprečne stroške bolniške na zaposlenega na leto in jih delimo s številom tednov v letu 

(52), nato pa še s številom delovnih ur v tednu (40). Tako dobimo stroške bolniške na uro 

na zaposlenega. 

4. Celotni stroški za čas odsotnosti na zaposlenega 

Izračunamo jih tako, da seštejemo tehtano povprečje urne postavke in stroške prejemkov 

odsotnega zaposlenega na uro. 

5. Celotni stroški zaradi odsotnosti vseh zaposlenih 

Število vseh izgubljenih ur zaradi odsotnosti zaposlenih pomnožimo s celotnim 

nadomestilom za čas odsotnosti zaposlenega. 

6. Nadzornikov čas, ki je namenjen razreševanju problemov zaradi odsotnosti zaposlenega 

V tem koraku ocenimo celotno število nadzornikovih ur, izgubljenih zaradi odsotnosti

enega zaposlenega. To je težje oceniti kot plače in stroške nadomestila. Najprej ocenimo 

povprečno število nadzornikovih ur na dan, ko je reševal probleme, ki so nastali zaradi

odsotnosti zaposlenega. Morali bi se zavedati, da se te ure razlikujejo iz dneva v dan, prav 

tako med skupinami. Da izračunamo skupno število nadzornikovih ur, izgubljenih zaradi 

absentizma, med seboj pomnožimo ocenjeno povprečje izgubljenih ur na nadzornika na 

dan, število nadzornikov, ki se ukvarjajo s problemi absentizma, ter število delovnih dni 

za določeno obdobje.

7. Višina nadzornikove plače

Izračunamo povprečno urno postavko za nadzornike, vključno z denarnimi dodatki za 

ukvarjanje s problemi odsotnosti zaposlenega. Pri tem naj bi bili pozorni, da upoštevamo 

le tiste nadzornike, ki dejansko razrešujejo nastale probleme zaradi odsotnosti

zaposlenega.

8. Skupni čas nadzornika, porabljen za razreševanje težav, povezanih z absentizmom

Celoten znesek izgubljenih plač zaradi nadzornikov dobimo z množenjem vseh 

izgubljenih ur nadzornikov z njihovo povprečno urno postavko.

9. Stroški nadomestnega zaposlenega 

Organizacija se lahko odloči, da bo za čas odsotnosti zaposlenega najela nadomestnega 

delavca, ki ga mora plačati. Lahko pa se odloči, da bo raje plačevala nadure redno 

zaposlenim. 

10. Stroški zaradi znižanja kvantitete ali kakovosti proizvodov 

Tudi te stroške je težko oceniti, zlasti če jih ne spremljamo redno oziroma rutinsko. Katere 

stroške vključiti in s kakšno magnitudo se ti pojavljajo, se posvetujemo z nadzorniki, ki se 

ukvarjajo s problemi absentizma ter z managerji. 

11. Skupni stroški zaradi odsotnosti zaposlenega 
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12. Celotni stroški na zaposlenega na leto zaradi odsotnosti z dela 

137. člen Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa, da mora delodajalec iz lastnih 

sredstev izplačati nadomestilo plače v primerih nezmožnosti delavca za delo zaradi bolezni ali 

poškodbe, ki ni povezana z delom, in sicer do 30 delovnih dni za posamezno odsotnost z dela, 

vendar največ za 120 delovnih dni v koledarskem letu. V primeru delavčeve nezmožnosti za 

delo zaradi poklicne bolezni ali poškodbe pri delu delodajalec izplačuje nadomestilo plače 

delavcu iz lastnih sredstev do 30 delovnih dni za vsako posamezno odsotnost z dela. V času 

daljše odsotnosti z dela izplača delodajalec nadomestilo plače v breme zdravstvenega

zavarovanja. 

Delodajalec pa ima na področju bolniške odsotnosti tudi zakonsko določene pravice, in sicer 

kadar obstaja utemeljen sum o upravičenosti ali trajanju delavčeve začasne odsotnosti od dela, 

ki jo je odobril osebni zdravnik, lahko delodajalec zahteva presojo ocene osebnega zdravnika. 

To določa 234. člen Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, v katerem piše, da lahko 

zavarovanec ali delodajalec v primeru, da se ne strinjata z ugotovitvijo osebnega zdravnika 

glede zavarovančeve začasne zadržanosti od dela do 30 dni, v roku treh delovnih dni od dne, 

ko sta bila z oceno seznanjena, zahtevata presojo s strani imenovanega zdravnika. Nadalje 

239. člen teh pravil določa, da če se zavarovanec ali delodajalec ne strinja z odločbo 

imenovanega zdravnika, se lahko zoper odločbo pritoži imenovanemu zdravniku, ki je izdal 

odločbo, le ta pa mora zdravstveni komisiji predložiti vso dokumentacijo skupaj z izpodbijano 

odločbo. In nato zdravniška komisija odloči, ali so podani razlogi za zadržanost od dela ali ne.

266. člen Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja pa Zavodu za zdravstveno zavarovanje 

nalaga tudi nadzor začasne zadržanosti od dela, ki ugotavlja, ali je ravnanje zavarovanca v 

skladu z navodili osebnega zdravnika oz. imenovanega zdravnika ali zdravstvene komisije. Ta 

tako imenovani laični nadzor začasne zadržanosti z dela lahko predlaga tudi delodajalec, in če 

se izkaže, da je zaposleni kršil navodila zdravnika, velja to za hujšo kršitev delovnega 

razmerja, zaradi katere lahko delodajalec tudi odpove pogodbo o delovnem razmerju, seveda 

če ima to kršitev delodajalec opredeljeno v splošnih aktih in zanjo velja ukrep prenehanja 

delovnega razmerja. 

2.2.3 Zdravstveni absentizem z vidika zaposlenega

167. člen Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) daje vsakemu zaposlenemu pravico do 

odsotnosti z dela v primerih začasne nezmožnosti za delo zaradi bolezni ali poškodbe.

31. člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) določa 

nadomestilo plače za čas bolniške odsotnosti z dela. Nadomestilo plače je odvisno od osnove

za nadomestilo (zavarovančeva povprečna mesečna plača in nadomestila, ki so bila izplačana 

v koledarskem letu pred letom, v katerem je nastala začasna zadržanost od dela iz 

zdravstvenih razlogov), vzroka za začasno zadržanost od dela ter načina valorizacije.
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Nadomestilo plače znaša:

– 100 % osnove ob zadržanosti od dela zaradi poklicne bolezni, poškodbe pri delu, 

presaditve živega tkiva in organov v korist druge osebe, posledic dajanja krvi ter izolacije, 

ki jo odredi zdravnik; 

– 90 % osnove ob zadržanosti od dela zaradi bolezni;

– 80 % osnove ob zadržanosti od dela zaradi poškodb izven dela, nege družinskega člana in 

spremstva, ki ga odredi zdravnik; 

– 100 % od osnove v vseh primerih zadržanosti od dela, če gre za vojaške invalide in civilne 

invalide vojne. 

Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF), ki je stopil v veljavo maja 2012, pa s 6. členom

sprememb in dopolnitev Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju za 

prvih 90 dni bolniške odsotnosti znižuje zgoraj navedene odstotke osnove za 10 % razen v 

primerih odsotnosti zaradi poklicne bolezni, poškodbe pri delu in nege družinskega člana, ko 

nadomestilo znaša 100 % osnove. 

Vendar pa zaposleni kljub vsem zakonskim pravicam, ki jih imajo v primeru bolniške 

odsotnosti, občutijo nekatere negativne posledice; kot so nižji dohodek, manjše možnosti 

napredovanja, nezadovoljstvo v delovnem okolju, izguba delovnih navad in spretnosti itd. 

(Vučković 2010, 10).

Zanimiva je tudi ugotovitev nekaterih raziskav, da je bolezen kot razlog za bolniško odsotnost 

običajno zastopana v manj kot 50 % vseh primerov. Razlogi za bolniško odsotnost so bolezen 

in pa mešana stanja, ki so posledica nezadovoljstva na delovnem mestu. Zaposleni potrebuje 

počitek, oddih, prosti čas za dodatno in dopolnilno delo ali pa se mu preprosto ne da delati

(Kožar in Vrčko 1995, 55). 

2.2.4 Statistični kazalniki odsotnosti z dela

Podatki o bolniškem staležu so pomemben vir informacij o zdravstvenem stanju aktivne 

populacije. Sodobna tehnologija zbiranja in pridobivanja podatkov omogoča racionalizacijo 

zbiranja podatkov v smislu enkratnega vnosa podatkov in pridobivanja izhodnih podatkov za 

poročanje o zdravstvenem stanju zaposlenih mednarodnim organizacijam (WHO
1
, ILO

2
,

EUROSTAT) za potrebe nacionalne zdravstvene statistike (socialno medicinske analize: 

zaključeni primeri za eno diagnozo v opazovanem obdobju in izgubljeni koledarski dnevi), za 

potrebe Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (finančno zavarovalniške analize: vsi 

                                                

1 World Health Organization

2 International Labour Organization
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primeri v opazovanem obdobju in izgubljeni delovni dnevi), kot tudi za posamezne 

organizacije, ki se zanimajo za zdravstveno stanje zaposlenih (Kofol Bric in Jeren 2010). 

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) od leta 1997 obdeluje podatke o bolniškem staležu 

po naslednji metodologiji (Kofol Bric in Jeren 2010): 

% BOLNIŠKEGA STALEŽA (% BS) – odstotek bolniškega staleža je odstotek izgubljenih 

koledarskih dni na enega zaposlenega.

% BS =
število izgubljenih koledarskih dni x 100

število zaposlenih x število dni v letu

INDEKS ONESPOSABLJANJA (IO) – to je število izgubljenih koledarskih dni na enega 
zaposlenega delavca. 

IO =
število izgubljenih koledarskih dni

število zaposlenih

INDEKS FREKVENCE (IF) – število primerov odsotnosti z dela zaradi bolniškega staleža na 

100 zaposlenih v letu. 

IF =
število primerov x 100

število zaposlenih

RESNOST (R) – povprečno trajanje ene odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb ali drugega 
zdravstvenega vzroka 

R =
število izgubljenih koledarskih dni zaradi enega vzroka

število primerov

Podatke za izračun teh kazalnikov bolniške odsotnosti NIJZ pridobiva iz potrdil o upravičeni 

zadržanosti od dela, ki ima zakonsko podlago v Zakonu o zbirkah podatkov s področja 

zdravstvenega varstva (ZZPPZ). Podatek o številu primerov zajema vse primere, ki imajo 

zaključen bolniški stalež v opazovanem letu za eno diagnozo, ne glede na to, kdaj se je 

bolniški stalež začel. Podatek o številu izgubljenih koledarskih dni pa zajema vse dneve 

odsotnosti z dela za eno zaključeno diagnozo v opazovanem obdobju, torej za 365 dni, če pa 

računamo te kazalnike za delovne dneve, pa so to vsi koledarski dnevi razen nedelj, torej 312 

dni. Se pa definicije in metodologija za analize podatkov nekoliko razlikujejo glede na to, ali 

gre za socialno-medicinske ali finančno-zavarovalniške analize podatkov (IVZ 2012, 4–27). 

2.2.5 Stanje zdravstvenega absentizma v Sloveniji

Zdravstveni absentizem v Sloveniji predstavlja resen družbeni, socialni in ekonomski 

problem, letno zaradi zdravstvenega absentizma izgubimo od 10 do 11 milijonov delovnih 
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dni, kar pomeni, da dnevno z dela zaradi zdravstvenih razlogov izostane približno med 38.500 

in 39.000 zaposlenih (Vučković 2010, 17). 

Iz podatkov Inštituta za javno zdravje RS ugotovimo, da se odstotek bolniškega staleža v 

Sloveniji giblje nad štirimi odstotki, leta 2012 je znašal 4,2 odstotka. V obdobju od 2002 do 

2012 se je odstotek bolniškega staleža znižal za 0,5 – z 4,7 odstotka leta 2002 na 4,2 odstotka 

leta 2012. 

Slika 4: Odstotek bolniškega staleža za vse zaposlene, Slovenija, 2002–2012

Vir: Inštitut za varovanje zdravja RS, 2013. 

Za nazornejši prikaz zdravstvenega absentizma v Sloveniji dodajamo še primerjavo števila 

izgubljenih delovnih dni na zaposlenega v Sloveniji in Evropi v letih od 2003 do 2012.

Iz podatkov, ki smo jih uspeli pridobiti, smo ugotovili, da imamo v Sloveniji v primerjavi z 

Evropo v obdobju od 2003 do 2012 od enega do dveh dni manj izgubljenih delovnih dni na 

zaposlenega kot celotna Evropa. 

Preglednica 2: Število izgubljenih delovnih dni na zaposlenega (IO), Slovenija in Evropa, 

2003–2012

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Slovenija 13,60 13,40 12,50 11,50 12,20 10,80 11,80 12,30 12,20 12,20

EU 14,96 14,24 13,98 13,69 13,87 14,14 14,43 14,03 14,13 14,64

Vir: WHO/Europe, European HFA Database, April 2014. 
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Iz grafa Odstotek bolniškega staleža za zaposlene po spolu (Slika 5) ugotavljamo, da je v 

Sloveniji bolniško odsotnih več žensk kot moških, in sicer se je odstotek bolniškega staleža za 

zaposlene ženske v obdobju od leta 2002 do leta 2012 gibal med 5,4 odstotka leta 2002 in 

4,97 odstotka leta 2012. Odstotek bolniškega staleža pri zaposlenih moških pa se je gibal med 

4,2 odstotka leta 2002 in 3,6 odstotka leta 2012, odstotek bolniškega staleža je bil pri moških 

nižji za več kot 1 odstotek. Tako pri ženskah kot pri moških pa se je odstotek bolniškega 

staleža znižal, kar kaže na ugoden trend gibanja zdravstvenega absentizma. 

Slika 5: Odstotek bolniškega staleža za zaposlene po spolu, Slovenija, 2002–2012

Vir: Inštitut za varovanje zdravja RS, 2013. 

Graf Število izgubljenih koledarskih dni na enega zaposlenega po spolu in izbranih skupinah 

bolezni (Slika 6) nam pove, da je bilo v letu 2012 največ bolniških odsotnosti zaradi poškodb 

in zastrupitev pri delu ter izven dela pri moških (4,41 koledarskega dneva na zaposlenega 

moškega), sledijo pa jim bolezni mišično-kostnega sistema in vezivnega tkiva pri ženskah

(3,49 koledarskega dneva na zaposleno žensko). Iz podatkov Inštituta za javno zdravje RS, ki 

so nam na razpolago od leta 2004, lahko ugotovimo, da že od leta 2004 pri moških prednjačijo 

izgubljeni koledarski dnevi zaradi poškodb in zastrupitev pri delu in izven dela, ki pa so se od 

leta 2004, ko je bilo izgubljenih koledarskih dni na enega zaposlenega 5,62, do leta 2012 

zmanjšali za več kot en dan, in sicer na 4,41 koledarskega dneva. Sledijo jim izgubljeni dnevi 

zaradi bolezni mišično-kostnega sistema in vezivnega tkiva, ki se gibljejo med 3,09 

izgubljenega koledarskega dneva leta 2004 in 2,82 dneva leta 2012. Sledijo bolezni dihal s 

povprečno enim izgubljenim koledarskim dnevom na leto na zaposlenega moškega v obdobju 

od 2004 do 2012, bolezni obtočil s povprečno 0,96 izgubljenega koledarskega dneva na enega 

zaposlenega moškega v tem obdobju ter duševne in vedenjske motnje s povprečno 0,78 
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izgubljenega koledarskega dneva na leto na zaposlenega moškega v tem obdobju. Pri ženskah 

pa je že od leta 2004 največ izgubljenih koledarskih dni zaradi bolezni mišično-kostnega 

sistema in vezivnega tkiva: število izgubljenih koledarskih dni na eno zaposleno žensko se 

giblje od 3,6 leta 2004 do 3,49 leta 2012; v nekaterih vmesnih letih so zabeležili nekoliko 

ugodnejše število izgubljenih dni, in sicer v letih 2006 in 2009 (3,2 izgubljenega koledarskega 

dneva na zaposleno žensko). Boleznim mišično-kostnega sistema in vezivnega tkiva po 

številu izgubljenih koledarskih dnevih sledijo poškodbe in zastrupitve pri delu in izven dela, 

zaradi katerih je bilo v obdobju od 2004 do 2012 povprečno 2,4 izgubljenega koledarskega 

dneva letno na zaposleno žensko, nato sledi odsotnost zaradi nosečnosti s povprečno 2,08 

izgubljenega koledarskega dneva, sledijo bolezni dihal, zaradi katerih je bilo v tem istem 

obdobju izgubljenih povprečno 1,49 koledarskega dneva na zaposleno žensko, nato pa 

duševne in vedenjske motnje s povprečno 1,45 izgubljenega koledarskega dneva na eno 

zaposleno žensko v tem obdobju (Inštitut za varovanje zdravja RS, 2013).

Slika 6: Število izgubljenih koledarskih dni na enega zaposlenega (IO) po spolu in

izbranih skupinah bolezni, Slovenija, 2012 

Vir: Inštitut za varovanje zdravja RS, 2013. 

Graf Odstotek bolniškega staleža pri moških po starostnih skupinah in izbranih skupinah 

bolezni (Slika 7) pa nam pove, da je bilo leta 2012 največ bolniško odsotnih moških, starih 

med 45 in 64 let, in sicer je odstotek bolniškega staleža znašal kar 1,38 odstotka, sledijo 

poškodbe in zastrupitve pri delu in izven dela z 1,37 odstotka bolniškega staleža. Odstotek 

bolniškega staleža pri moških v tej starostni skupini znaša skupaj kar 5,2 odstotka, pri moških 
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v starostni skupini od 20 do 44 let pa znaša skupaj 2,65 odstotka, torej skoraj pol manj,

najmanj bolniške odsotnosti pa je bilo pri moških do 19 let, in sicer 1,09 odstotka bolniške 

odsotnosti. Moški v starostni skupini od 20 do 44 let so bolniško odsotni v največji meri 

zaradi poškodb in zastrupitev pri delu in izven dela, odstotek bolniškega staleža znaša 1,12 

odstotka, sledijo bolezni mišično-kostnega sistema in vezivnega tkiva z 0,40 odstotka 

bolniškega staleža. Tudi moški iz starostne skupine do 19 let so bolniško odsotni v največji 

meri zaradi poškodb in zastrupitev pri delu in izven dela, in sicer odstotek bolniškega staleža

znaša 0,54. Podoben trend, ki traja že vse od leta 2004, smo razbrali iz podatkov Inštituta za 

javno zdravje RS. Odstotek bolniškega staleža pri moških v starostni skupini med 45 in 64 let 

se je od leta 2004, ko je znašal 6 odstotkov, zniževal vse do 4,68 odstotka leta 2011, leta 2012 

pa se je odstotek bolniškega staleža v tej starostni skupini zopet povečal na 5,20 odstotka. 

Največji delež bolniškega staleža predstavljajo bolezni mišično-kostnega sistema in vezivnega 

tkiva, in sicer se je v letih od 2004 do 2012 gibal med 1,54 odstotka leta 2004 in 1,38 odstotka 

leta 2012, v letih od 2006 do 2011 pa se je odstotek bolniškega staleža pri teh boleznih znižal 

na 1,3 odstotka in manj. V teh letih so za omenjeno starostno skupino zabeležili največji delež 

bolniškega staleža zaradi poškodb in zastrupitev pri delu in izven dela. Pri starostni skupini 

moških med 45 in 64 let se odstotek bolniške odsotnosti zaradi bolezni mišično-kostnega 

sistema in vezivnega tkiva ter odstotek bolniške odsotnosti zaradi poškodb in zastrupitev pri 

delu in izven dela le malo razlikujeta: odstotek bolniškega staleža zaradi poškodb in 

zastrupitev je leta 2004 znašal 1,47 odstotka, leta 2012 pa 1,37 odstotka; leta 2011 je bila 

vrednost bolniškega staleža najnižja, in sicer je znašala 1,24 odstotka. Pri moških v starostni 

skupini med 20 in 44 let se je odstotek bolniškega staleža v obdobju od 2004 do 2012 znižal z 

3,39 odstotka bolniškega staleža leta 2004 na 2,65 odstotka bolniškega staleža v letu 2012. 

Največji odstotek bolniške odsotnosti predstavljajo poškodbe in zastrupitve pri delu in izven 

dela, in sicer se je ta odstotek znižal z 1,59 leta 2004 na 1,11 odstotka bolniškega staleža leta 

2012, temu sledijo bolezni mišično-kostnega sistema in vezivnega tkiva, pri katerih se je 

odstotek bolniškega staleža od leta 2004 z 0,46 odstotka znižal na 0,37 odstotka leta 2011, v 

letu 2012 pa je zopet nekoliko dvignil, in sicer na 0,4 odstotka. zadnje pa so bolezni dihal, pri 

katerih se je odstotek bolniškega staleža znižal z 0,33 leta 2004 na 0,23 leta 2012 (Inštitut za 

varovanje zdravja RS, 2013).
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Slika 7: Odstotek bolniškega staleža (% BS) pri moških po starostnih skupinah in 

izbranih skupinah bolezni, Slovenija, 2012 

Vir: Inštitut za javno zdravje RS, 2013. 

Graf z naslovom Odstotek bolniškega staleža pri ženskah po starostnih skupinah in izbranih 

skupinah bolezni (Slika 8) nazorno prikazuje, da je bilo v letu 2012 največ bolniško odsotnih 

žensk v starostni skupini od 45 do 64 let, in sicer bolniški stalež znaša kar 5,92 odstotka, to je 

tudi nekoliko več kot pri moških v tej starostni skupini, za katero je odstotek bolniškega 

staleža znaša 5,2 odstotka. Največji delež bolniške odsotnosti pri ženskah v tej starostni 

skupini so leta 2012 predstavljale bolezni mišično-kostnega sistema in vezivnega tkiva, in 

sicer 1,7 odstotka, sledijo jim poškodbe in zastrupitve pri delu in izven dela z 0,9 odstotka 

bolniškega staleža, nato pa sledijo bolezni neoplazme z 0,6 odstotka bolniškega staleža in 

vedenjske in duševne motnje z 0,58 odstotka bolniškega staleža. Pri ženskah v starostni

skupini od 45 do 64 let je odstotek bolniškega staleža pri boleznih mišično-kostnega sistema 

in vezivnega tkiva višji kot pri moških v tej starostni skupini, in sicer pri ženskah znaša 1,7 

odstotka, pri moških pa 1,38 odstotka. Pri poškodbah pa je odstotek bolniškega staleža višji 

pri moških (1,37 odstotka) kot pri ženskah (0,9 odstotka). Pri ženskah po odstotku bolniškega 

staleža sledijo bolezni neoplazme in duševne in vedenjske motnje, medtem ko pri moških 

sledijo bolezni obtočil in nato bolezni neoplazme. Pri ženskah v starostni skupini od 20 do 44 

let je leta 2012 odstotek bolniškega staleža znašal 4,38, kar je bistveno več kot pri moških v 

tej starostni skupini, za katero odstotek je bolniškega staleža znaša 2,65. Pri ženskah v tej 

starostni skupini največji delež bolniškega staleža predstavljajo odsotnosti zaradi nosečnosti, 
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poroda in poporodnega obdobja (0,84 odstotka) ter nega družinskega člana (0,59 odstotka),

nato pa sledijo poškodbe pri delu in izven dela (0,63 odstotka) ter bolezni dihal (0,36 

odstotka). Podobno kot pri moških pa so najmanj bolniško odsotne ženske, stare do 19 let z 

1,11 odstotka bolniškega staleža. Podoben trend traja že od leta 2004, razbrali smo ga iz javno 

dostopnih podatkov IVZ-ja. Pri ženskah v starostni skupini od 45 do 64 let se je odstotek 

bolniškega staleža znižal z 6,82 leta 2004 na 5,58 leta 2011, leta 2012 pa je ta odstotek zopet 

nekoliko porasel, in sicer na 5,92. Vse od leta 2004 najvišji delež bolniškega staleža pri 

ženskah v tej starostni skupini pripada boleznim mišično-kostnega sistema in vezivnega tkiva, 

ki pa se je prav tako nekoliko znižal od leta 2004, ko je znašal 1,88 odstotka bolniškega 

staleža, in sicer na 1,7 odstotka leta 2012, vmes je bil dve leti še nekoliko ugodnejši, in sicer

je znašal 1,58 odstotka leta 2009 in 1,59 odstotka leta 2011. Boleznim mišično-kostnega 

sistema in vezivnega tkiva po odstotku bolniškega staleža sledijo poškodbe in zastrupitve pri 

delu in izven dela, pri katerih se je odstotek bolniškega staleža gibal med 0,97 leta 2004 in 

0,89 leta 2012. V letih od 2004 do 2011 so poškodbam sledile vedenjske in duševne motnje, 

pri katerih se je odstotek bolniškega staleža znižal z 0,85 leta 2004 na 0,56 leta 2011, leta 

2012 pa je odstotek bolniškega staleža pri teh boleznih znašal 0,58 in so vedenjske in duševne 

motnje po odstotku bolniškega staleža zaostale za boleznimi neoplazme, ki so v letu 2012 

dvignile na 0,6 odstotka, v letih od 2004 do 2011 pa so bolezni neoplazme obsegale manjši

delež kot vedenjske in duševne motnje, in sicer se je odstotek bolniškega staleža gibal med 

0,67 leta 2004 in 0,49 leta 2011. Pri ženskah v starostni skupini od 20 do 44 let pa se je 

odstotek bolniškega staleža od leta 2004 do 2012 znižal z 4,87 leta 2004 na 4,38 leta 2012; v

tem obdobju je bilo še nekaj ugodnejših let, in sicer je leta 2006 in 2011 odstotek bolniškega 

staleža znašal 4,31, leta 2010 pa 4,28. Pri ženskah v tem starostnem obdobju največji delež 

bolniške odsotnosti predstavlja odsotnost zaradi nosečnosti, poroda in poporodnega obdobja;

odsotnost zaradi tega vzroka se je v letih od 2004 do 2012 gibala med 0,89 odstotka leta 2004 

in 0,84 odstotka leta 2012, v letih 2007 in 2008 pa se je odstotek dvignil na 0,95. Sledile so 

poškodbe in zastrupitve pri delu in izven dela, ki so se pri tej starostni skupini žensk od leta 

2004 z 0,68 odstotka spustile na 0,43 odstotka leta 2012, nato so leta 2004 sledile bolezni 

mišično-kostnega sistema in vezivnega tkiva, ki pa so se od leta 2004 z 0,58 odstotka spustile 

na 0,49 odstotka leta 2012. Odstotek bolniškega staleža zaradi nege družinskega člana pa se je 

od leta 2004, ko je znašal 0,48 odstotka, dvignil na 0,59 odstotka leta 2012. 
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Slika 8: Odstotek bolniškega staleža (% BS) pri ženskah po starostnih skupinah in 

izbranih skupinah bolezni, Slovenija, 2012 

Vir: Inštitut za javno zdravje RS, 2013. 

Graf Število primerov na 100 zaposlenih po gospodarskih dejavnostih (Slika 9) kaže na to, da 

je bilo leta 2012 največ primerov bolniške odsotnosti na 100 zaposlenih v dejavnosti javne 

uprave in obrambe ter dejavnosti obvezne socialne varnosti, in sicer kar 177,3 primera 

bolniške odsotnosti. Sledi dejavnost socialne varnosti brez nastanitev s 155,4 primera bolniške 

odsotnosti na 100 zaposlenih. Najvišji odstotek bolniškega staleža leta 2012, in sicer 8,9, pa je 

bil v proizvodnji koksa in naftnih derivatov, sledijo dejavnost javne uprave in obrambe ter 

dejavnosti obvezne socialne varnosti z 8,5 odstotka. Na podlagi omenjenega grafa in podatkov 

IVZ-ja ne moremo ugotoviti, ali je več bolniške odsotnosti v javnem ali zasebnem sektorju, 

vendar pa Korošec (2012, 73) trdi, da je zdravstveni absentizem večji v javnem kot 

gospodarskem sektorju. 
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Slika 9: Število primerov na 100 zaposlenih (IF), po gospodarskih dejavnostih, Slovenija, 

2012

Vir: Inštitut za javno zdravje RS, 2013. 

Zanimiva je tudi ugotovitev, da sta ponedeljek in petek najpogostejša dneva pri enodnevni

bolezenski odsotnosti; na podlagi tega podatka se da izračunati najbolj neproduktiven dan v 

tednu (Korošec 2012, 76).

Na podlagi analize bolniškega staleža v Sloveniji ugotavljamo, da je največ izgubljenih 

delovnih dni zaradi poškodb in zastrupitev pri delu ter izven dela in zaradi bolezni mišično-

kostnega sistema in vezivnega tkiva, zato bomo tema dvema vzrokoma namenili nekoliko več 

pozornosti. Poznavanje vzrokov bolniških izostankov je namreč osnova za iskanje rešitev za 

zmanjšanje bolniške odsotnosti. 

Poškodbe in zastrupitve pri delu in izven dela

Za poškodbo pri delu se po 66. členu Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 

(ZPIZ-2) šteje:

– poškodba, ki je posledica neposrednega in kratkotrajnega mehaničnega, fizikalnega ali 

kemičnega učinka, ter poškodba, ki je posledica hitre spremembe položaja telesa, nenadne 

obremenitve telesa ali drugih sprememb fiziološkega stanja organizma, če je takšna 

Št
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poškodba v vzročni zvezi z opravljanjem dela ali dejavnosti, na podlagi katere je 

poškodovanec zavarovan;

– poškodba, povzročena na način iz prejšnje alineje, ki jo utrpi zavarovanec na redni poti od 

stanovanja do delovnega mesta ali nazaj, če prevoz organizira delodajalec, ter poškodba, 

povzročena na način iz prejšnje alineje, ki jo utrpi zavarovanec na službeni poti; 

– obolenje, ki je neposredna in izključna posledica nesrečnega naključja ali višje sile med 

opravljanjem dela oziroma dejavnosti, na podlagi katere je oboleli zavarovan.  

Na podlagi evidenc Inštituta za javno zdravje RS ugotavljamo, da je zaradi poškodb pri delu

odsotnih več moških kot žensk. Leta 2012 je bilo daleč največ poškodb pri delu med 

zaposlenimi za nedoločen čas (75,8 odstotka), med zaposlenimi za določen čas pa najmanj 

(22,2 odstotka), lažjih poškodb je bilo 92,3 odstotka, hujših pa 7,1 odstotka. Največ poškodb 

pri delu je bilo v rudarstvu in gradbeništvu. Največ je bilo poškodb zapestja in rok (33 

odstotkov), poškodb skočnega sklepa in stopal (14,6 odstotka) sledijo pa še poškodbe kolena 

in goleni ter poškodbe glave.

Vzroki poškodb pri delu so lahko: nevarna tehnika, organizacija dela ali napačno ravnanje 

ljudi. Za varnost pri poklicnem delu je v celoti odgovoren delodajalec (Gspan b.l.). 

Vendar pa se največ poškodb zgodi pri domačih opravilih. Pri poklicnem delu je varnost 

urejena s predpisi in je sestavni del delovnega procesa, pri domačih opravilih pa smo 

prepuščeni lastnemu znanju in ozaveščenosti ter ravni kulture varnosti, ki si jo pridobimo z 

lastnimi izkušnjami, pri poklicnem delu ali v šoli. Tudi institucionalna skrb za varnost doma 

pri nas ni določena. Za delo doma sta značilna majhna pazljivost in velika stopnja 

improvizacije. Zaradi velike pogostosti poškodb in zdravstvenih okvar pri domačih opravilih 

v nekaterih državah posebej skrbijo z usmerjenimi akcijami za usposabljanje populacije za 

varno delo doma, ki zajemajo gospodinjska opravila, opravila v prostem času in varnost otrok. 

Velik del poškodb izven dela pa prinesejo predvsem poškodbe v prometu in pri športu (Gspan

b.l.). 

Bolezni mišično-kostnega sistema in vezivnega tkiva

Po Mednarodni klasifikaciji bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene 

(IVZ 2008, 499) sodijo med bolezni mišično-kostnega sistema in vezivnega tkiva naslednje 

bolezni: artropatije (infekcijske artropatije, vnetne poliartropatije, artroze in druge motnje 

sklepa), sistemske vezivnotkivne bolezni, bolezni hrbta, motnje mehkega tkiva (mišične 

motnje, sinovijske in kitne motnje, druge motnje mehkih tkiv), bolezni kosti in hrustanca ter 

druge motnje mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva. 

Vzrok za bolečino v križu je v več kot 90 % mehaničen ali pa izvira iz degenerativnih 

sprememb ledvenega dela hrbtenice. Bolečina ledvenega dela hrbtenice je najpogostejša 

bolečina gibalnega sistema. Pri ljudeh, ki veliko sedijo, je zdravje gibal dokazano slabše. Bolj
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kot intelektualno delo, ki nas sili k sedenju za pisalno mizo, je problematično delo v industriji,

in sicer normirano delo s prisilno držo hrbtenice v sedečem ali kakšnem drugem položaju. 

Problem sodobnega človeka so tudi enostranske obremenitve hrbtenice. Medvretenčne 

ploščice se pri odraslih prehranjujejo z difuzijo, ki je motena, če se premalo gibljemo. To še 

pospeši nastanek degenerativnih sprememb gibalnih segmentov hrbtenice, ki so najpogosteje 

vzrok akutnih in kroničnih bolečin v križu. Bolečine v vratu so najpogosteje posledica 

sedečega dela, ki terja prisilno držo zgornjega dela hrbtenice. Delež aktivnega prebivalstva, ki 

svoje delo opravlja sede, še nikoli ni bil tako velik, svoje pa doda tudi sedeče preživljanje 

prostega časa, predvsem pred televizijskimi sprejemniki in računalniki (Bilban in Djomba

2007, 3). 

Dejavniki tveganja za nastanek bolezni gibal (Bilban in Djomba 2007, 4–5): 

– Spol: Ženske bolj obolevajo za boleznimi gibal kot moški.

– Starost: Prevalenca bolezni gibal se veča s starostjo.

– Vrsta dela: Bolečina v gibalih je lahko znak ponavljajoče se preobremenitve ali resne 

bolezni. Bolečine v križu so ena najpogostejših poklicnih težav, ki prizadene zaposleno 

populacijo v razvitem svetu. Pogosto so pogojene z dvigovanjem in prenašanjem bremen 

ter izpostavljenostjo vibracijam. Bolezni zgornjih okončin (prstov, dlani, rok, komolcev,

ramen in vratu) so pogosto posledica ponavljajočega se ali dolgotrajnega statičnega dela 

ali pa se zaradi takega dela poslabšajo. S ponavljajočimi se gibi in izpostavljenostjo 

vibracijam so povezane tudi bolečine v hrbtu. Prevalenca le-teh je sorazmerna s številom 

ur, porabljenih za ponavljajoče se gibe. Raziskava prevalence bolezni gibal pri voznikih je 

pokazala, da je vožnja z avtomobilom povezana z bolniškim staležem zaradi bolečin v 

hrbtu. To je še posebej opazno pri zaposlenih, pri katerih je vožnja del službe, pogostost 

bolečin v hrbtu pa se poveča s številom prevoženih kilometrov. 

Interakcija med fizičnimi in psihosocialnimi dejavniki tveganja pri delu (visoko 

psihosocialno obremenjenost označujejo velike psihične obremenitve, nizka stopnja 

nadzora nad delom in majhna podpora iz socialnega okolja) prav tako vpliva na povečanje 

tveganja za nastanek bolečin v hrbtu.

– Izobrazba in družbeni sloj: Pogostost akutnih in kroničnih bolečin v hrbtu je v obratnem 

sorazmerju s stopnjo izobrazbe, družbenim slojem in osebnim dohodkom.

– Bivalno okolje: Vpliv bivalnega okolja na pogostost bolezni gibal je raziskovala japonska 

študija in izkazalo se je, da je prevalenca bolečin v sklepih pri ženskah višja v kmečkem 

kot v mestnem okolju. 

– Drugi dejavniki tveganja: Povezava med depresijo in kroničnimi bolečinami je pokazala, 

da so bolečine na različnih delih telesa pogostejše pri depresivnih bolnikih, najpogosteje 

prizadet del telesa pa je vrat.  

Pomemben dejavnik tveganja za nastanek bolezni gibal je tudi življenjski slog, izkazalo se 

je namreč, da imajo ljudje z nižjim indeksom telesne mase manj bolečin v hrbtu kot tisti z 

višjim.
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2.2.6 Zmanjšanje zdravstvenega absentizma

Zakonska obveza delodajalca (5. člen, ZVZD-1) je zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. 

V ta namen mora izvajati ukrepe, potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev ter 

drugih oseb, ki so navzoče v delovnem procesu, vključno s preprečevanjem, odpravljanjem in

obvladovanjem nevarnosti pri delu, obveščanjem in usposabljanjem delavcev, z ustrezno 

organiziranostjo in potrebnimi materialnimi sredstvi. 

6. člen ZVZD-1 določa tudi, da mora delodajalec načrtovati in izvajati promocijo zdravja na 

delovnem mestu. 

Delodajalec mora pri zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu upoštevati naslednja načela (9. 

člen ZVZD-1): 

– izogibanje nevarnostim; 

– ocenjevanje tveganj; 

– obvladovanje nevarnosti pri delu; 

– prilagajanje dela posamezniku z ustreznim oblikovanjem delovnega mesta in delovnega 

okolja, delovnih prostorov, delovnih in tehnoloških postopkov, izbiro delovne in osebne 

varovalne opreme ter delovnih in proizvajalnih metod, še zlasti pa tako, da odpravlja 

monotono delo z vsiljenimi ritmom dela in ostale zdravju škodljive okoliščine 

(humanizacija dela);

– prilagajanje tehničnemu napredku;

– nadomeščanje nevarnega z nenevarnim ali manj nevarnim;

– razvijanje celovite varnostne politike, ki vključuje tehnologijo, organizacijo dela, delovne 

pogoje, medčloveške odnose ter dejavnike delovnega okolja; 

– dajanje prednosti kolektivnim varnostnim ukrepom pred individualnimi; 

– dajanje ustreznih navodil in obvestil delavcem. 

Zakonska določila so osnova za varno in zdravo delo, na zdravstveni absentizem pa vpliva še 

mnogo drugih dejavnikov. 

Kožar in Vrčko (1995, 89–107) ločita dva načina vplivanja na bolniško odsotnost:

– Trda varianta – sem sodijo poostren nadzor bolniškega staleža, grožnje z odpustom, s 

prerazporeditvami na težje in slabše plačano delovno mesto. S to metodo lahko 

delodajalec izzove še globljo odtujenost zaposlenih in neke vrste maščevanje, zato so ti 

ukrepi uspešni le na kratek rok, na dolgi rok pa lahko celo povečajo bolniško odsotnost. 

– Mehka varianta – pomeni spremembo organizacije, nagrajevanja in napredovanja, 

mobilizacije delavcev, vlaganje v izobraževanje delavcev itd. Mehka varianta je težja, 

dražja in počasneje pokaže rezultate. Spremembe na človeškem dejavniku prinesejo ne le 

manj odsotnosti, ampak tudi večjo mobilnost, pripadnost podjetju, izboljšujejo socialno 

klimo, s tem pa produktivnost, kar je končni cilj vsakega podjetnika. 
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Sprememba mišljenja, stališč in navad – če želimo doseči spremembe na področju 

zdravstvenega absentizma, potem moramo spreminjati stališča, navade, motivacijo za delo, 

socialni položaj delavcev. Spreminjanje mnenj in stališč ljudi ni možno na silo, ampak z 

izobraževanjem, agitacijo in animacijo zaposlenih.

Animacija in agitacija – animacija ima za cilj spremembo stališč. Agitacija pa je dejavnost za 

pridobitev ljudi v neko dejavnost, npr. z vztrajnim ponavljanjem določenih dejstev.

Propagiranje neke resnice, dejstva, želje ali stališča mora biti dobro pripravljeno. Objava 

direktorja podjetja o bodočih namerah vodstva ali celo objava celostnega projekta za 

zmanjševanje bolniške odsotnosti (njenih ciljev) ima za posledico zmanjšanje bolniške 

odsotnosti že v prvem mesecu.

Vodenje – v procesu vodenja in upravljanja je potrebno poznati in po potrebi spreminjati stil 

vodenja, integracijo vseh zaposlenih v dogajanje, klimo v podjetju in motivacijo za delo. 

Stimulativno nagrajevanje – dvigovanje plač brez vidnega prispevka posameznika nima 

motivacijskega vodila. Zastaviti je potrebno jasne cilje, ki jim bo sledilo povečevanje 

dohodka. Običajno postavimo za osnovo sistema storilnost in kakovost, ki jima dodamo še 

enega, npr. nesreče pri delu, urejenost podjetja, vendar bodo dosežene točke vezane na 

prisotnost pri delu. Gre torej za dodatek (ne plačo), ki se izplača le tistim zaposlenim, ki niso 

izostali od dela, po možnosti ločeno od plače.

Napredovanje – eden od motivacijskih dejavnikov je možnost osebnega in strokovnega 

napredovanja. Zaposleni želijo, da so za svoje delo odgovorni, vendar tudi, da so njihovi 

rezultati opaženi in pohvaljeni.

Razgovori z delavci – ločimo dva različna tipa razgovorov: razgovor po vrnitvi na delo po 

bolniški odsotnosti in pa razgovor v primerih suma zlorabe bolniške. Po vsaki bolniški 

odsotnosti naj bi delavec predal bolniški list svojemu nadrejenemu; ob tej priliki se lahko 

pogovorita o razlogih za nastanek odsotnosti, o delavčevem položaju v podjetju, delovnih 

pogojih in morebitnih nesporazumih. Razgovori ob nadzoru bolniške odsotnosti pa se izvajajo 

le tedaj, ko nadzornik obolelega zaposlenega ne najde na domu. Nadzor bolniške odsotnosti 

naj bo usmerjen le v tiste primere, kjer obstaja sum zlorabe in takšno stopnjevanje suma vodi 

v zagovor z nadrejenim. 

Nadzor bolniške odsotnosti – veljavna zakonodaja delodajalcu onemogoča, da nadzira potek 

zdravljenja svojega zaposlenega in da zavrne bolniški list. Čeprav je majhna možnost, da se 

nekomu dokaže zloraba bolniškega staleža, se nekatera podjetja vseeno poslužujejo nadzora 

bolniške odsotnosti. Pri ugotovitvi kršitve bolniške odsotnosti ima delodajalec pravico 

zaposlenega odpustiti, vendar je pri tem na izgubi tudi delodajalec, ki izgubi zaposlenega, v 

katerega je vložil določen trud in sredstva za priučitev za določeno delo. Bolj učinkovita 

metoda je, da delodajalec postavi takšne motivacijske pogoje za delo, da je delo zanimivo, 
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varno, da omogoča zadostno socialno varnost zaposlenega in da preprečuje potrebo 

zaposlenih po zlorabi zdravstvenega absentizma kot razloga za odsotnost z dela. 

Inovativnost – podajanje predlogov pomeni aktiviranje delavcev, možnost, da uresničijo svoje 

ideje, spremenijo proces, prihranijo denar ali pa se dokažejo. Sistem sugestij gradi pripadnost 

podjetju, izboljšuje socialno klimo in nagrajevanje. Najbolj pomembno pa je, da zaposleni 

razmišlja o svojem delu in delovnem procesu.

Dopust – kolektivna pogodba določa število dni dopusta. Dopust je vezan tudi na starost 

zaposlenega, mlajši imajo manj dopusta kot starejši, kar pa je narobe, saj mlad človek 

potrebuje več dopusta (ker je njegovo življenje bolj dinamično in mobilno). Razviti svet 

razmišlja o tem, da bi nekoliko podaljšali delovnik, s čimer bi zaposleni dobili več prostih dni.

Če bi se npr. delovnik podaljšal za 15 minut. bi to prineslo dodatnih šest ni dopusta na leto. V 

nekaterih državah pa zaposlenim ni potrebno predložiti bolniškega lista, če so odsotni do tri 

dni, prav tako ni omejeno število izostankov in na ta način imajo res več izgubljenih delovnih 

dni, vendar pa imajo zato manj drugih problemov. Pri nas pogosto prihaja do anomalij, ko se 

zaposleni zateče k bolniški odsotnosti, ker mu nadrejeni zavrne prošnjo za dopust.  

Invalidnost – vodstvo podjetja želi imeti vedno pripravljene in zdrave zaposlene, problem pa 

nastane, ko ugotovijo, da imajo določeno število zaposlenih z zdravstvenimi omejitvami in 

nekaj invalidov II. in III. kategorije. Če so neustrezni delovni pogoji razlog za nastanek 

invalidnosti in so le-ti tudi po ugotovitvi invalidnosti še vedno neustrezni, potem bodo takšni 

zaposleni pogosto na bolniški. Za mnoge managerje je problem invalidnosti nerešljiv, zato 

takšne zaposlene odpustijo. Rešitev za invalidne osebe mora biti notranja in usmerjena v 

iskanje zdravju primernih delovnih mest. Ergonomska analiza pokaže tista delovna mesta, ki 

po zahtevnosti omogočajo zaposlitev invalida. Invalidne osebe, ki imajo svojemu zdravju 

primerno delo, so manj bolniško odsotne od ostalih zaposlenih. Vendar mora biti tudi njihovo 

delo stimulativno, cenjeno, omogočati mora razvoj ter uresničevanje določenih potreb višjega 

nivoja. 

Izobraževanje – ne obstaja bolj univerzalna metoda za doseganje sprememb stališč ljudi, kot 

je izobraževanje. Če postavimo jasne cilje izobraževanja in se pri tem zavedamo ciljev, ki jih 

bomo dosegli, lahko pričakujemo: spremembo mišljenja, občutek pripadnosti, identifikacijo 

zaposlenih s cilji podjetja, podporo organizacijskim spremembam in razvijanje občutka 

pomembnosti vsakega zaposlenega.  

Skupina IRI (2011) pa ukrepe za zmanjšanje zdravstvenega absentizma deli na:

Administrativne ukrepe, kot so poostren nadzor nad bolniškim staležem, grožnje z odpustom, 

finančne stimulacije za nekoriščenje bolniškega staleža in druge, ki prinesejo določene 

rezultate, vendar so ti kratkotrajni in z njimi ustvarimo slabo delovno klimo ter prezentizem. 

Preventivne ukrepe, ki prinašajo boljše rezultate: 
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– vlaganje v zdravje zaposlenih (infrastruktura za rekreacijo zaposlenih, ergonomsko 

oblikovana delovna mesta, izvajanje preventivnih ukrepov na področju zdravja zaposlenih 

itd.); 

– ustvarjanje pozitivne klime v organizaciji (dobri medosebni odnosi, preprečevanje 

morebitnega trpinčenja na delovnem mestu, doseganje dobrih rezultatov in delitev le-teh z 

vsemi zaposlenimi, izobraževanje vodstvenih kadrov o vodenju);

– izobraževanje in usposabljanje na področju varnosti in zdravja pri delu in 

– spoštovanje predpisov, ki urejajo področje varnosti in zdravja pri delu (Zakon o varnosti 

in zdravju pri delu).

2.3 Pregled dosedanjih raziskav o vplivu organizacijske kulture na zdravstveni 

absentizem

Pri pregledovanju dosedanjih raziskav s področja organizacijske kulture in absentizma smo 

zasledili več raziskav, npr. magistrsko nalogo Petra Dularja (2010) z naslovom Percepcija 

managerjev o vplivu neželenih vedenj na absentizem, v kateri je ugotovil, da ima zadovoljstvo 

z neposredno nadrejenim izrazito pozitiven vpliv na stopnjo absentizma, na čas odsotnosti. 

Kar pomeni, da so zaposleni, ki so bolj zadovoljni z neposredno nadrejenim, manj časa 

odsotni z dela in obratno. Ugotovil je tudi, da ima odnos med zaposlenimi izrazito negativen 

vpliv na stopnjo absentizma, kar pomeni, da boljši odnosi med zaposlenimi pomenijo manj 

absentizma in obratno. Na pogostost odsotnosti pomembno vpliva tudi kazen za slabo delo; 

Dular trdi, da se z večanjem kazni za slabo delo viša stopnja pogostosti absentizma. Ugotovil 

pa je tudi, da zadovoljstvo s poštenostjo nadrejenih pomembno vpliva na čas odsotnosti;

zaposleni, ki so bolj zadovoljni s poštenostjo nadrejenih, so dalj časa odsotni in obratno, 

zaposleni, ki so nezadovoljni s poštenostjo nadrejenih, so manj časa odsotni z dela. Raziskava 

je bila izvedena v slovenskih podjetjih iz jeklarske industrije. 

Logar Marjeta (2011) pa je raziskovala povezavo med dejavniki stresa na delovnem mestu in 

njihov vpliv na zdravstveni absentizem. Oblikovala je dve hipotezi: 1) odkrivanje stresa na 

delovnem mestu ima izrazito pozitiven vpliv na absentizem; 2) obvladovanje stresa na 

delovnem mestu ima izrazito pozitiven vpliv na absentizem. Obe hipotezi je potrdila in trdi, 

da so tisti, ki na delovnem mestu zaznavajo več stresnih situacij, tudi večkrat odsotni z dela,

medtem ko zaposleni, ki so bolj samozavestni, skrbijo zase in imajo dobro socialno podporo,

manj izostajajo z dela. 

Nevenka Avbelj (2012) je s svojo magistrsko nalogo Vpliv dejavnikov na gibanje 

zdravstvenega absentizma in višino nadomestil ugotovila, da ne obstaja povezava med 

obsegom zdravstvenega absentizma in zakonodajo, ki ureja pravice zaposlenih do začasne

zadržanosti z dela v EU. Med posameznimi državami EU obstajajo precejšnje razlike glede 

ureditve zdravstvenega absentizma, v Sloveniji je višina bolniških nadomestil med višjimi, 

nimamo čakalnih dni, poleg tega pa je Slovenija ena izmed redkih držav, kjer ni zakonske 
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omejitve trajanja bolniškega staleža. Primerjava restriktivnosti zakonske ureditve nadomestil 

v času bolezenske odsotnosti in obsega te odsotnosti ni pokazala povezave med tema dvema 

elementoma. Potrdila pa je hipotezo, da med zdravstvenim absentizmom in starostjo 

zaposlenih moških in žensk v Sloveniji leta 2010 obstaja pozitivna korelacija in trdi, da 

starejši, kot so zaposleni, večje je povprečno trajanje ene odsotnosti z dela zaradi bolezni, 

poškodbe ali drugega zdravstvenega vzroka. Hipoteza, da med izvajanjem programov 

krepitve zdravja in preventive ter varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji in obsegom 

zdravstvenega absentizma obstaja negativna korelacija, pa je deloma potrjena. Hipotezo 

potrjuje za leta, ko je aktivno prebivalstvo naraščalo, tj. od 2006 do 2008, kar pomeni, da so 

bili v teh letih ukrepi krepitve zdravja in preventive ter varnosti in zdravja pri delu na državni 

ravni učinkoviti. Zmanjšanje števila delovno aktivnega prebivalstva in povečanje števila 

izgubljenih delovnih dni v letih 2009 in 2010 pa kaže, da preventivni ukrepi niso bili 

učinkoviti.

Anja Mušič (2013) si je v magistrski nalogi z naslovom Vpliv organizacijske kulture na 

absentizem zaposlenih v zdravstveni negi postavila dve hipotezi: 1) stil vodenja statistično

značilno vpliva na absentizem medicinskih sester in 2) stil vodenja vpliva na zadovoljstvo 

zaposlenih s svojim delom. Raziskava je bila opravljena pri medicinskih sestrah in

medicinskih tehnikih v UKC Ljubljana. Prvo hipotezo je zavrnila, ker z vplivom stila vodenja 

ni uspela pojasniti variabilnosti absentizma, prav tako ugotavlja, da nobena od štirih oblik 

vodenja (kultura klana, kultura usmerjenosti k zunanjemu tržišču, kultura usmerjenosti k 

notranjemu tržišču in kultura hierarhije) ne vpliva na absentizem. Drugo hipotezo, ki trdi, da 

stil vodenja vpliva na zadovoljstvo zaposlenih s svojim delom, pa je potrdila, in sicer kultura 

hierarhije spodbuja nezadovoljstvo zaposlenih s svojim delom, kultura klana pa spodbuja 

zadovoljstvo zaposlenih s svojim delom. 

Zanimiva je tudi raziskava ene večjih evropskih raziskovalnih hiš na področju kadrov (CIPD

2014), ki ugotavlja, da je absentizem precej višji v javnem sektorju v primerjavi z zasebnim 

sektorjem. Njihova raziskava je tudi pokazala, da se število izgubljenih dni na zaposlenega že 

od leta 2010 znižuje, tako v zasebnem kot javnem sektorju, vendar pa je vrednost že ves čas 

precej višja v javnem sektorju; in sicer je bilo leta 2010 v javnem sektorju kar 3,2 

izgubljenega dneva na zaposlenega več kot v zasebnem sektorju, lani pa je bilo v javnem 

sektorju 2,4 izgubljenega dneva na zaposlenega več kot v zasebnem sektorju. 

Raziskava je tudi pokazala, da najpogostejši vzrok za kratkotrajno odsotnost z dela ostajajo 

bolezni (ne hude bolezni). Ostali pogosti razlogi so še mišične poškodbe, bolečine v križu ter 

stres. Dolgoročno odsotnost z dela (več kot štiri tedne) pa so najpogosteje povzročile akutne 

zdravstvene težave (kap, zastoj srca in rak), mišično-kostne poškodbe, duševne bolezni ter 

bolečine v križu. Večja verjetnost je, da javni sektor uvrsti stres ter mišično-kostne bolezni 

med pet najpogostejših vzrokov dolgoročne in kratkoročne odsotnosti z dela kot pa zasebni

sektor. V javnem sektorju je stres pogostejši razlog za kratkotrajno odsotnost, medtem ko je 

družinska odgovornost redkeje navedena kot vzrok kratkotrajne odsotnosti v primerjavi z 



50

zasebnim sektorjem. Poškodbe in nezgode so pogostejši vzrok za dolgoročno odsotnost z dela 

za proizvodne delavce. 

Raziskava je bila opravljena v Veliki Britaniji, v njej pa je sodelovalo 518 organizacij, skupaj 

1,4 milijona zaposlenih. 

Raziskava, ki jo je objavila organizacija IZA (2012, 19), je pokazala, da sta brezposelnost ter 

stopnja absentizma v Italiji močno negativno povezana. Njuna povezanost se še posebej 

močno kaže v majhnih podjetjih zaradi nizke zaposlitvene varnosti zaposlenih pred 

odpustitvijo. Ugotovili so tudi, da je višja stopnja bolniške odsotnosti z dela povezana z 

večjim tveganjem izgube službe. Raziskava je bila opravljena z metodo OLS (metodo 

najmanjših kvadrantov), s katero so ugotovili, da so se dnevi odsotnosti zaposlenih povečali 

za 0,085 odstotka, če se je regionalna brezposelnost zmanjšala za 1 odstotno točko (kar 

ustreza zmanjšanju absentizma za 1,9 odstotka). Povečanje stopnje brezposelnosti za eno 

odstotno točko vodi k zmanjšanju 1,7– 3,9 odstotka števila odsotnosti (IZA 2012, 10).

Iz pregleda dosedanjih raziskav o vplivu organizacije kulture na zdravstveni absentizem smo 

ugotovili, da je bila opravljena množica raziskav s področja organizacijske kulture in šest 

raziskav, ki so vključevale področje zdravstvenega absentizma, štiri v Sloveniji ter dve v 

tujini. 

Raziskovalce so zanimale povezave med brezposelnostjo in absentizmom, stresom in 

absentizmom, zakonodajo in absentizmom, nezaželenimi vedenji in absentizmom, zato smo, 

raziskave, v katerih ni bilo proučevane organizacijske klime ter zdravstvenega absentizma, 

izločili iz nadaljnjega pregleda.

Preostala nam je raziskava z naslovom Vpliv organizacijske kulture na absentizem zaposlenih 

v zdravstveni negi, v kateri je raziskovalka proučevala stile vodenja in njihov vpliv na 

zdravstveni absentizem v UKC Ljubljana pri medicinskih sestrah in medicinskih tehnikih. 

Na ta način smo identificirali raziskovalno vrzel, ki se odraža v spoznanju, da raziskava o 

vplivu organizacijske kulture na zdravstveni absentizem v RS doslej še ni bila opravljena.

Raziskave, ki bi pojasnila, ali posamezen tip organizacijske kulture (hierarhija, trg, klan in 

adhokracija) vpliva na zdravstveni absentizem v srednje velikih in velikih gospodarskih 

družbah, še ni bilo, zato nam je raziskovanje tega področja predstavljalo poseben izziv, saj

bodo rezultati naše analize prinesli nov ter izviren prispevek na področju managerske znanosti 

in stroke. 
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2.4 Sklepne ugotovitve iz teoretičnega dela raziskave

V teoretičnem delu magistrske naloge smo na osnovi sistematičnega pregleda domače in tuje 

strokovne literature opredelili pojma organizacijska kultura in zdravstveni absentizem. Na 

podlagi rezultatov iz teoretičnega dela raziskave smo ugotovili, da je organizacijska kultura 

pomemben dejavnik uspešnosti organizacij, da vpliva na zadovoljstvo zaposlenih in s tem tudi 

na zdravje zaposlenih. Vendar pa nismo identificirali raziskave, s katero bi raziskovalci 

konkretno dokazali, da organizacijska kultura vpliva na zdravstveni absentizem. 

S pomočjo pregledane literature smo ugotovili, da obstaja veliko definicij organizacijske 

kulture, vsak avtor, ki je preučeval to paradigmo, je podal svojo. Na podlagi pregledanih 

definicij pa lahko povzamemo, da je organizacijska kultura nematerialna, zajema vrednote in 

temeljne predpostavke, ki se prenašajo iz generacije na generacijo, usmerja in povezuje 

skupino ljudi ter posamezne skupine loči med seboj in tako močno vpliva na uspešnost 

organizacije. Obravnavni avtorji med drugim niso povsem enotni glede sestavin, funkcij in 

značilnosti organizacijske kulture. Prav tako smo zasledili več različnih tipologij 

organizacijske kulture. Osredotočili smo se na tipologijo Camerona in Quinna, ki ločita štiri 

tipe organizacijske kulture: klan, adhokracija, hierarhija in trg. Cameron in Quinn sta mnenja, 

da je za spreminjanje organizacijske kulture najprej potrebno ugotoviti obstoječo 

organizacijsko kulturo. V ta namen sta razvila instrument OCAI. Njun instrument in

tipologijo organizacijske kulture smo uporabili v empiričnem delu magistrske naloge.

Preučevali smo tudi zdravstveni absentizem, ki ga opredelimo kot začasno zadržanost od dela 

iz zdravstvenih razlogov. Gre za pojav ki predstavlja velik ekonomski, družbeni in socialni 

problem, saj zaradi njega v Sloveniji letno izgubimo med 10 in 11 milijonov delovnih dni. 

Leta 2012 je vsak zaposleni v povprečju izostal z dela zaradi zdravstvenih razlogov 12,2 

delovnega dneva. Največ zdravstvenih izostankov v Sloveniji je zaradi poškodb in zastrupitev 

pri delu in izven dela ter zaradi bolezni mišično-kostnega sistema in vezivnega tkiva. Veliko 

zdravstvenih izostankov ne izvira neposredno iz bolezni, ampak nanje vplivajo drugi 

dejavniki, med katerimi imajo največji vpliv delovne razmere (npr. pogoji za delo, ekonomski 

problemi, medosebni odnosi, organiziranost dela), vplivajo pa tudi družinske razmere 

zaposlenih, zdravstvena dejavnost in tudi socialno-pravna ureditev zdravstvenih izostankov. 

Izostanke iz zdravstvenih razlogov urejata Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) in Zakon o 

zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ), ki določata pravice in 

obveznosti delodajalcev in delavcev v zvezi z bolniškimi odsotnostmi. Zdravstveni 

absentizem predstavlja velik problem za delodajalca, zaposlenega ter družbo. Ker se 

izostankov zaradi zdravstvenih razlogov ne da načrtovati vnaprej, ti prinašajo višje stroške 

dela (npr. nadomestilo plače za odsotnega zaposlenega, plačilo nadomestnega delavca ali 

nadur), probleme pri organiziranosti dela in nižjo produktivnost, slabšo kakovost dela in 

življenja ter zavirajo trajnostni razvoj družbe. 
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Pri pregledovanju literature s področja absentizma smo zasledili pomembno dejstvo, in sicer, 

da je v času večje brezposelnosti manj zdravstvenih izostankov. 

Pri pregledovanju dosedanjih raziskav s področja organizacijske kulture in absentizma smo 

zasledili več raziskav, npr. magistrsko nalogo Petra Dularja (2010) z naslovom Percepcija 

managerjev o vplivu neželenih vedenj na absentizem, v kateri je ugotovil, da so zaposleni, ki 

so zadovoljni z neposrednim nadrejenim, manj časa odsotni z dela in obratno. Ugotovil je 

tudi, da boljši odnosi med zaposlenimi zmanjšujejo pojav absentizma. Raziskava je bila 

izvedena v slovenskih podjetjih iz jeklarske industrije. 

Logar Marjeta (2011) pa je z raziskovanjem povezave med dejavniki stresa na delovnem 

mestu in njihovega vpliva na zdravstveni absentizem potrdila njuno odvisnost in trdi, da tisti 

zaposleni, ki so bolj izpostavljeni stresnim situacijam, tudi večkrat izostajajo z dela. 

Nevenka Avbelj (2012) je s svojo magistrsko nalogo Vpliv dejavnikov na gibanje 

zdravstvenega absentizma in višino nadomestil ugotovila, da ne obstaja povezave med 

obsegom zdravstvenega absentizma in zakonodajo, ki ureja pravice zaposlenih do začasne 

zadržanosti z dela v EU. Potrdila pa je hipotezo, da med zdravstvenim absentizmom in 

starostjo zaposlenih moških in žensk v Sloveniji v letu 2010 obstaja pozitivna korelacija. 

Hipoteza, da med izvajanjem programov krepitve zdravja in preventive ter varnosti in zdravja 

pri delu v Sloveniji in obsegom zdravstvenega absentizma obstaja negativna korelacija, pa je 

deloma potrjena. 

Anja Mušič (2013) je v magistrski nalogi z naslovom Vpliv organizacijske kulture na 

absentizem zaposlenih v zdravstveni negi ugotovila, da stil vodenja ne vpliva na absentizem 

medicinskih sester v UKC Ljubljana. Potrdila pa je hipotezo, da stil vodenja vpliva na 

zadovoljstvo zaposlenih z njihovim delom. 

CIPD (2014), ki že vrsto let spremlja absentizem v Veliki Britaniji, pa ugotavlja, da je 

absentizem precej višji v javnem kot zasebnem sektorju in da je v javnem sektorju glavni 

vzrok odsotnosti z dela stres.

Raziskave, s katero bi raziskovalci pojasnili, ali posamezen tip organizacijske kulture 

(hierarhija, trg, klan in adhokracija) vpliva na zdravstveni absentizem v srednje velikih in 

velikih gospodarskih družbah v Sloveniji, nismo identificirali, zato nam raziskovanje tega 

področja predstavlja poseben izziv. V ta namen bomo opravili empirično raziskavo o vplivu 

tipa organizacijske kulture na zdravstveni absentizem v slovenskih srednje velikih in velikih 

gospodarskih družbah, ki jo bomo predstavili v naslednjem poglavju. 
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3 VPLIV ORGANIZACIJSKE KULTURE NA ZDRAVSTVENI ABSENTIZEM 

Namen empiričnega dela raziskave je bil ugotoviti, ali posamezen tip organizacijske kulture 

(hierarhija, trg, klan in adhokracija) statistično značilno vpliva na odstotek bolniškega staleža

v velikem in v srednjem podjetju. Najprej smo ugotavljali posamezen tip organizacijske 

kulture, nato pa smo pridobili podatke, iz katerih smo izračunali odstotek bolniškega staleža. 

V ta namen smo izvedli empirično raziskavo na populaciji 1.309 srednjih in velikih 

gospodarskih družb v Sloveniji. V tem poglavju bomo podrobneje opisali postopek, vzorec in 

instrument ter rezultate raziskave. 

3.1 Postopek, vzorec in instrument

Raziskavo smo opravljali v času od 15. januarja 2014 do 30. junija 2014.  

Z vprašalnikom smo pridobili podatke, na podlagi katerih smo določili organizacijsko kulturo, 

in podatke o bolniški odsotnosti, na podlagi katerih smo izračunali odstotek bolniškega 

staleža.

Namen empirične raziskave je bil preveriti naslednje hipoteze:

– H1: Prevladujoča organizacijska kultura tipa trg ima izrazito negativen vpliv na odstotek 

bolniškega staleža zaposlenih v podjetju.

– H2: Prevladujoča organizacijska kultura tipa klan ima izrazito pozitiven vpliv na odstotek 

bolniškega staleža zaposlenih v podjetju.

Vzorec smo oblikovali s pomočjo javno dostopne baze podjetij spletnega poslovnega imenika 

bizi.si (15. 1. 2014). V navedeni bazi je bilo po klasifikaciji za velika podjetja (več kot 50 

zaposlenih) delujočih 1.309 podjetij, omejili smo se na gospodarske družbe brez javnih 

zavodov. Prek telefona smo najprej poskušali stopiti v stik z vodji kadrovskih služb in jih 

prosili za sodelovanje v raziskavi. Vodje kadrovskih služb smo si izbrali, ker imajo dovolj 

znanja, da lahko odgovorijo na prvi del vprašalnika in s tem določijo organizacijsko kulturo 

podjetja, hkrati pa razpolagajo tudi s podatki o bolniških odsotnostih. Vprašalnik s spremnim 

dopisom pa smo poslali po elektronski pošti. V spremnem dopisu smo obrazložili namen 

ankete, navedli čas, potreben za izvedbo ankete, kontaktno osebo za dodatna vprašanja in rok 

za vrnitev izpolnjene ankete ter zagotovili, da bomo s podatki ravnali zaupno.  

Od 1.309 gospodarskih družb, s katerimi smo stopili v stik prek telefona, je v anketiranje 

privolilo 340 vodij kadrovskih služb, ki smo jim nato po elektronski pošti poslali anketni 

vprašalnik. Od 340 poslanih anketnih vprašalnikov smo prejeli 70 izpolnjenih vprašalnikov. 

Podatke, pridobljene z anketiranjem, smo najprej oblikovali v Excelovi preglednici. Tako 

urejene podatke smo nato prenesli v programsko orodje IBM SPSS Statistics 22, s katerim 
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smo jih podrobneje statistično obdelali. Opravili smo T-test dveh neodvisnih vzorcev, s 

katerim smo primerjali % BS podjetij z organizacijsko kulturo tipa trg z % BS preostalih 

podjetij, enako smo ponovili za % BS podjetij z organizacijsko kulturo tipa klan. Dobljeni 

rezultat smo še enkrat preverili s T-testom za indeks onesposabljanja. Opravili smo tudi 

analizo variance (ANOVA) s katero smo primerjali % BS podjetij z različno organizacijsko 

kulturo in sicer, primerjali smo % BS podjetij z organizacijsko kulturo hierarhija, trg, klan in 

adhokracija med seboj. Nato pa smo opravili še t-preizkus, s katerim smo preverili odvisnost 

med dejavnostjo podjetja (podjetja smo razdelili na izdelovalna in storitvena) in odstotkom 

bolniškega staleža.

3.1.1 Opis populacije in vzorca

Vzorec smo oblikovali s pomočjo javno dostopne baze podjetij spletnega poslovnega imenika 

bizi.si (15. 1. 2014). V navedeni bazi je bilo po klasifikaciji za velika podjetja (več kot 50 

zaposlenih) delujočih 1.309 podjetij, omejili smo se na gospodarske družbe brez javnih 

zavodov.

Od poslanih 340 vprašalnikov smo prejeli 70 izpolnjenih vprašalnikov, tri vprašalnike smo 

izločili. 67 izpolnjenih veljavnih vprašalnikov predstavlja 19,7 % kontaktiranih podjetij 

oziroma vodij kadrovskih služb, ki so privolili v raziskavo. 

3.1.2 Opis merskega instrumenta

Kot orodje raziskave smo uporabili vprašalnik zaprtega tipa. V prvem delu vprašalnika smo 

ugotavljali tip organizacijske kulture organizacije, ki ji pripada anketiranec. Za prvi del 

vprašalnika smo uporabili vprašalnik Camerona in Quinna iz monografije Diagnosing and 

Changing Organizational Culture (2006, 26–28). Prvi del vprašalnika je sestavljen iz šestih 

sklopov, ki obravnavajo: 1) prevladujoče značilnosti organizacije, 2) vodenje organizacije, 3) 

management zaposlenih, 4) organizacijsko povezanost, 5) strateške usmeritve in 6) kriterije 

uspešnosti. Vsak sklop zajema štiri trditve (A, B, C, D), med katere je moral anketiranec 

porazdeliti 100 točk tako, da je največ točk dodelil trditvi, ki najbolj ustreza stanju v podjetju. 

Nato smo sešteli točke pri trditvah po posameznih oznakah (A, B, C; D). Podjetja z največ 

točkami pri trditvah A pripadajo tipu organizacijske kulture klan; podjetja z največ točkami 

pri trditvah B pripadajo organizacijski kulturi tipa adhokracija; podjetja z največ točkami pri 

trditvah C pripadajo organizacijski kulturi tipa trg in tista z največ točkami pri trditvah D 

imajo organizacijsko kulturo tipa hierarhija. Ugotavljali smo samo prevladujoči tip obstoječe 

organizacijske kulture v podjetju in ne tudi želene organizacijske kulture, kot je bil prvotno 

zasnovan vprašalnik.

Drugi del vprašalnika je bil namenjen pridobivanju podatkov o bolniški odsotnosti, na podlagi 

katere smo lahko izračunali odstotek bolniškega staleža (odstotek bolniškega staleža je 
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odstotek izgubljenih delovnih dni na enega zaposlenega) in indeks onesposabljanja (to je 

število izgubljenih delovnih dni na enega zaposlenega). Spraševali smo tudi po številu 

primerov bolniške odsotnosti, da bi lahko izračunali resnost (povprečno trajanje ene 

odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodbe ali drugega zdravstvenega razloga), vendar nam 39 

% anketiranih tega podatka ni zaupalo, zato ga nismo mogli uporabiti v statistični analizi. 

S tretjim delom vprašalnika pa smo pridobili podatke o podjetju, in sicer o povprečnem

številu zaposlenih v letu 2013 ter o dejavnosti in starosti podjetja. Vprašalnik se nahaja v 

Prilogi 1. 

3.2 Analiza in interpretacija raziskave

V tem poglavju bomo predstavili potek analize in rezultate raziskave o vplivu organizacijske 

kulture na zdravstveni absentizem. 

3.2.1 Demografski podatki podjetij

Izmed 67 anketiranih podjetij se 59,7 % (40) ukvarja z izdelovalno dejavnostjo in 40,3 % (27) 

s storitveno dejavnostjo. 19,4 % anketiranih podjetij deluje do 20 let, 25 % med 21 in 40 let in 

prav toliko, 25 %, jih deluje med 41 in 60 let. Podjetij, ki delujejo od 61 do 80 let, je 11,9 %;

7,5 % jih deluje od 81 do 100 let ; 4,5 % od 101 do 120 let in 3 % od 121 do 140 let, od 141 

do 160 let oziroma od 161 do 180 let. Po številu zaposlenih je med anketiranimi 35,8 % 

srednje velikih podjetij (od 50 do 150 zaposlenih), preostalih 64,2 % pa sodi med velika 

podjetja z nad 300 zaposlenimi. 
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Preglednica 3: Število podjetij po dejavnosti, starosti in številu zaposlenih

Frekvenca Delež (v %)
Dejavnost podjetja

Izdelovalna dejavnost 40 59,70

Storitvena dejavnost 27 40,30

Skupaj 67 100

Starost podjetja v letih 

1–20 13 19,40

21–40 16 23,88

41–60 16 23,88

61–80 8 11,94

81–100 5 7,46

101–120 3 4,48

121–140 2 2,99

141–160 2 2,99

161–180 2 2,99

Skupaj 67 100

Število zaposlenih

50–150 24 35,82

151–300 28 41,79

301–500 4 5,97

501–750 5 7,46

75–1.050 2 2,99

1.051–1.400 4 5,97

Skupaj 67 100

3.2.2 Analiza bolniške odsotnosti glede na tip organizacijske kulture

Analiza organizacijske kulture

Obstoječo organizacijsko kulturo v podjetjih, ki so sodelovala v raziskavi, smo ugotavljali z 

vprašalnikom OCAI, ki loči štiri prevladujoče tipe organizacijskih kultur: hierarhija, trg, klan 

in adhokracija. Tako smo glede na prevladujoči tip organizacijske kulture dobili štiri skupine

podjetij. Od 67 anketiranih podjetij jih ima 37,3 % (25) organizacijsko kulturo tipa trg, 35,8 

% (24) organizacijsko kulturo tipa klan ter 13,4 % (9) organizacijsko kulturo tipa hierarhija in 

prav toliko tipa adhokracija. 
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Preglednica 4: Število podjetij glede na prevladujoči tip organizacijske kulture

Frekvenca Delež (v %)
Organizacijska kultura 

Hierarhija 9 13,43

Trg 25 37,31

Klan 24 35,82

Adhokracija 9 13,43

Skupaj 67 100

Trditve, ki se nanašajo na organizacijsko kulturo, so anketirani ocenili s točkami od 0 do 100 

tako, da so 100 točk razdelili med štiri trditve in najvišjo oceno dodelili tisti trditvi, ki najbolje 

opisuje razmere v njihovi organizaciji. 

Preglednica 5: Prevladujoče značilnosti organizacije

Katere so prevladujoče značilnosti delovnega okolja 
v vaši organizaciji?

N Min Max

Sred.

vrednost

St.

odklon

Delovno okolje v naši organizaciji je zelo oseben 
prostor. Je kot razširjena družina. Ljudje med seboj 
dobro sodelujejo.

67 0 100 28,03 24,38

Delovno okolje v naši organizaciji je zelo dinamično 
in podjetniško naravnano. Ljudje so se pripravljeni 
izpostaviti in prevzeti tveganje.

67 0 100 20,25 18,199

Delovno okolje v naši organizaciji je zelo usmerjeno 
k doseganju rezultatov. Najpomembnejše je 
dokončati nalogo. Ljudje so zelo tekmovalni in 
naravnani k doseganju ciljev.

67 0 80 19,51 16,297

Delovno okolje v naši organizaciji je zelo 
nadzorovano in strukturirano. Ljudje se morajo 

držati formalnih postopkov in pravil pri opravljanju 

svojega dela.

67 0 80 32,21 25,042

Prvi sklop trditev ugotavlja glavne značilnosti organizacije. Najnižja povprečna ocena je bila 

izračunana pri trditvi: Delovno okolje v naši organizaciji je zelo usmerjeno k doseganju 

rezultatov. Najpomembnejše je dokončati nalogo. Ljudje so zelo tekmovalni in naravnani k 

doseganju ciljev. Sledi trditev z izračunano srednjo vrednostjo 20,25: Delovno okolje v naši 

organizaciji je zelo dinamično in podjetniško naravnano. Ljudje so se pripravljeni izpostaviti 

in prevzeti tveganje. Srednja vrednost 28,03 je bila izračunana pri trditvi: Delovno okolje v 

naši organizaciji je zelo oseben prostor. Je kot razširjena družina. Ljudje med seboj dobro 

sodelujejo. Najvišja srednja vrednost, 32,21, pa je bila izračunana pri trditvi: Delovno okolje 
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v naši organizaciji je zelo nadzorovano in strukturirano. Ljudje se morajo držati formalnih 

postopkov in pravil pri opravljanju svojega dela. 

Preglednica 6: Vodenje organizacije 

Kakšno je vodstvo vaše organizacije?

N Min Max

Sred.

vrednost

St.

odklon

Menim, da je vodstvo v naši organizaciji zgled 
dobrega svetovanja (mentoriranja), podpiranja in 

skrbi za zaposlene.

67 0 70 27,13 18,984

Menim, da je vodstvo v naši organizaciji zgled 
dobrega podjetništva, inoviranja in sprejemanja 

tveganja.

67 0 100 25,33 18,638

Menim, da je vodstvo v naši organizaciji zgled 
dobrega agresivnega in na rezultat osredotočenega 
managementa.

67 0 100 21,8 23,058

Menim, da je vodstvo v naši organizaciji zgled, kako 
z dobro koordinacijo in organiziranjem dela doseči 
splošno učinkovitost.

67 0 100 25,74 21,013

Drugi sklop ugotavlja stil vodenja v organizaciji in najnižja srednja vrednost, 21,8, je bila 

izračunana pri trditvi: Menim, da je vodstvo v naši organizaciji zgled dobrega agresivnega in 

na rezultat osredotočenega managementa. Srednja vrednost 25,33 je bila izračunana pri 

trditvi: Menim, da je vodstvo v naši organizaciji zgled dobrega podjetništva, inoviranja in 

sprejemanja tveganja. Naslednja srednja vrednost je zelo blizu prejšnji, in sicer znaša 25,74,

izračunana pa je bila pri trditvi: Menim, da je vodstvo v naši organizaciji zgled, kako z dobro 

koordinacijo in organiziranjem dela doseči splošno učinkovitost. Najvišja srednja vrednost, 

27,13, pa je bila izračunana pri trditvi: Menim, da je vodstvo v naši organizaciji zgled dobrega 

svetovanja (mentoriranja), podpiranja in skrbi za zaposlene. 
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Preglednica 7: Management zaposlenih 

Kakšen je stil vodenja zaposlenih v vaši 
organizaciji?

N Min Max

Sred.

vrednost

St.

odklon

Timsko delo, iskanje konsenza in sodelovanje so 

glavne značilnosti stila vodenja v naši organizaciji.
67 0 100 39,1 22,296

Tveganje posameznika, inovativnost, svoboda in 

edinstvenost so glavne značilnosti stila vodenja v 
naši organizaciji.

67 0 100 18,2 17,128

Izrazita tekmovalnost, visoke zahteve in dosežki so 
glavne značilnosti stila vodenja v naši organizaciji.

67 0 70 15,49 17,647

Skrb za varnost zaposlitve, prilagodljivost in 

stabilnost v medosebnih odnosih so glavne 

značilnosti stila vodenja v naši organizaciji.
67 0 80 26,97 18,332

Tretji sklop identificira sistem ravnanja z zaposlenimi. Najnižja srednja vrednost, 15,49, je 

bila izračunana pri trditvi: Izrazita tekmovalnost, visoke zahteve in dosežki so glavne 

značilnosti stila vodenja v naši organizaciji. 18,2 je srednja vrednost trditve: Tveganje 

posameznika, inovativnost, svoboda in edinstvenost so glavne značilnosti stila vodenja v naši 

organizaciji. Naslednja srednja vrednost, 26,97, je bila izračunana pri trditvi: Skrb za varnost 

zaposlitve, prilagodljivost in stabilnost v medosebnih odnosih so glavne značilnosti stila 

vodenja v naši organizaciji. Najvišjo srednjo vrednost, 39,1, pa ima trditev: Timsko delo, 

iskanje konsenza in sodelovanje so glavne značilnosti stila vodenja v naši organizaciji.
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Preglednica 8: Organizacijska povezanost 

Kaj povezuje zaposlene v vaši organizaciji v celoto?

N Min Max

Sred.

vrednost

St.

odklon

Tisto, kar povezuje zaposlene, sta zvestoba in 

medsebojno zaupanje zaposlenih. Zavezanost tej 

organizaciji je visoka.

67 0 100 36,56 26,308

Tisto, kar povezuje zaposlene, je zavezanost 

inovacijam in razvoju. Tveganje je naše osnovno 
vodilo.

67 0 35 11,23 9,817

Tisto, kar povezuje zaposlene, je poudarek na 

dosežkih in doseganju ciljev. Agresivnost in 

zmagovanje sta naši glavni značilnosti.
67 0 55 14,34 14,648

Tisto, kar povezuje zaposlene, so formalna pravila in 

usmeritve. Najpomembnejša naloga je vzdrževanje 
stabilnega delovanja organizacije.

67 0 100 38,03 25,598

Četrti sklop ugotavlja, kaj je tisto, kar povezuje zaposlene. Najnižja srednja vrednost, 11,23, 

je bila izračunana pri trditvi: Tisto, kar povezuje zaposlene, je zavezanost inovacijam in 

razvoju. Tveganje je naše osnovno vodilo. Srednja vrednost 14,34 je bila izračunana pri 

trditvi: Tisto, kar povezuje zaposlene, je poudarek na dosežkih in doseganju ciljev. 

Agresivnost in zmagovanje sta naši glavni značilnosti. Sledi izračunana srednja vrednost 

36,56 pri trditvi: Tisto, kar povezuje zaposlene, sta zvestoba in medsebojno zaupanje 

zaposlenih. Zavezanost tej organizaciji je visoka. Najvišja srednja vrednost, 38,03, pa je 

izračunana pri trditvi: Tisto, kar povezuje zaposlene, so formalna pravila in usmeritve. 

Najpomembnejša naloga je vzdrževanje stabilnega delovanja organizacije. 
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Preglednica 9: Strateške usmeritve

Kakšne so strateške usmeritve v vaši organizaciji?

N Min Max

Sred.

vrednost

St.

odklon

Organizacija poudarja razvoj zaposlenih. Značilno je 
visoko zaupanje, odkritost in sodelovanje.

67 0 70 20,82 17,611

Organizacija poudarja razvoj novih programov in 

ustvarjanje novih izzivov. Preizkušanje novih stvari 
in iskanje priložnosti je cenjeno.

67 0 55 18,28 13,475

Organizacija poudarja konkurenčnost in doseganje 
rezultatov. Najpomembnejše je doseganje 
zastavljenih ciljev in biti boljši od organizacij s 
podobnimi programi.

67 0 80 29,02 20,511

Organizacija poudarja stabilnost in trajnost 

delovanja. Pomembno je biti učinkovit, obdržati 
nadzor in delovati brez motenj.

67 0 100 31,89 21,334

Sklop strateške usmeritve ima najnižjo srednjo vrednost, 18,28, pri trditvi: Organizacija 

poudarja razvoj novih programov in ustvarjanje novih izzivov. Preizkušanje novih stvari in 

iskanje priložnosti je cenjeno. Sledi srednja vrednost 20,82 pri trditvi: Organizacija poudarja 

razvoj zaposlenih. Značilno je visoko zaupanje, odkritost in sodelovanje. 29,02 je srednja 

vrednost, izračunana pri trditvi: Organizacija poudarja konkurenčnost in doseganje rezultatov. 

Najpomembnejše je doseganje zastavljenih ciljev in biti boljši od organizacij s podobnimi 

programi. Najvišjo srednjo vrednost, 31,89, v petem sklopu ima trditev: Organizacija 

poudarja stabilnost in trajnost delovanja. Pomembno je biti učinkovit, obdržati nadzor in 

delovati brez motenj. 
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Preglednica 10: Kriteriji uspešnosti

Kateri so kriteriji uspešnosti?

N Min Max

Sred.

vrednost

St.

odklon

Organizacija opredeljuje svojo uspešnost na osnovi 
razvoja zaposlenih, timskega dela, predanosti 

zaposlenih in skrbi za ljudi.

67 0 100 25,82 23,562

Organizacija opredeljuje svojo uspešnost na osnovi 
edinstvenosti in modernosti svojih programov. 

Organizacija »orje ledino«.
67 0 40 11,56 11,816

Organizacija opredeljuje svojo uspešnost na osnovi 
prehitevanja konkurenčnih organizacij. Ključno je 
konkurenčno k trgu usmerjeno vodenje.

67 0 100 24,67 22,133

Organizacija opredeljuje svojo uspešnost na osnovi 
učinkovitosti. Ključno je sistematično načrtovanje 
dela in s tem čim manjša poraba sredstev.

67 0 100 37,95 26,792

Zadnji sklop identificira kriterije uspešnosti in najnižjo srednjo vrednost, 11,56, ima trditev: 

Organizacija opredeljuje svojo uspešnost na osnovi edinstvenosti in modernosti svojih 

programov. Organizacija »orje ledino«. Naslednja srednja vrednost, 24,67, je bila izračunana 

pri trditvi: Organizacija opredeljuje svojo uspešnost na osnovi prehitevanja konkurenčnih 

organizacij. Ključno je konkurenčno k trgu usmerjeno vodenje. Sledi srednja vrednost 25,82 

pri trditvi: Organizacija opredeljuje svojo uspešnost na osnovi razvoja zaposlenih, timskega 

dela, predanosti zaposlenih in skrbi za ljudi. Najvišja srednja vrednost zadnjega sklopa znaša 

37,95 pri trditvi: Organizacija opredeljuje svojo uspešnost na osnovi učinkovitosti. Ključno je 

sistematično načrtovanje dela in s tem čim manjša poraba sredstev.

Iz analize trditev instrumenta OCAI smo grafično ponazorili (Slika 10) povprečno strukturo 

organizacijske kulture podjetij, ki so sodelovala v raziskavi. Ugotavljamo, da v slovenskih 

srednje velikih in velikih organizacijah prevladujeta organizacijski kulturi tipa klan s

povprečno oceno 29,95 in hierarhija s povprečno oceno 31,09, ki sta skoraj enako močno 

zastopani. Slabše pa sta zastopana tipa organizacijske kulture adhokracija s povprečno oceno 

15,66 in trg s povprečno oceno 20,16.
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Slika 10: Povprečje strukture organizacijskih kultur podjetij, ki so sodelovala v

raziskavi 

Analiza odstotka bolniškega staleža glede na tip organizacijske kulture

Nadalje smo ugotavljali odstotek bolniškega staleža (% BS), ki je odstotek izgubljenih 

delovnih dni na enega zaposlenega. Odstotek bolniškega staleža smo izračunali s formulo: 

% BS =
število izgubljenih delovnih dni x 100

povprečno število zaposlenih x 312

Podatek o številu izgubljenih delovnih dni ter o povprečnem številu zaposlenih smo pridobili 

z drugim delom vprašalnika. Zanimali so nas podatkih za leto 2013. Podatek o številu 

izgubljenih delovnih dni ter povprečno število zaposlenih smo vnesli v Excelovo preglednico 

in z zgornjo formulo izračunali odstotek bolniškega staleža za vsa anketirana podjetja. 
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Nato smo opravili deskriptivne statistike odstotka bolniškega staleža za skupine podjetij z 

istim tipom prevladujoče organizacijske kulture. Rezultati so razvidni iz Preglednice 11.

Razberemo lahko, da je povprečni odstotek bolniškega staleža najvišji pri podjetjih z 

organizacijsko kulturo klan, in sicer 3,706 odstotka, najnižji povprečni odstotek bolniškega 

staleža pa je v podjetjih z organizacijsko kulturo tipa adhokracija, 2,999 odstotka. Pri 

organizacijski kulturi tipa adhokracija so bili podatki o odstotku bolniškega staleža tudi 

najbolj homogeni, najmanj homogeni pa so bili podatki o odstotku bolniškega staleža pri 

organizacijski kulturi tipa trg. 

Preglednica 11: Deskriptivne statistike odstotka bolniškega staleža pri skupinah podjetij 

z enakim prevladujočim tipom organizacijske kulture

Tip organizacijske 

kulture N Min Max

Sred.

vrednost Mediana St. odklon

Hierarhija 9 0,32 5,76 3,21 3,313 1,726

Trg 25 0,13 6,86 3,424 2,594 1,876

Klan 24 1,64 6,79 3,706 3,677 1,471

Adhokracija 9 1,46 4,43 2,999 2,936 1,126

Skupaj 67 3,55 23,84 13,339 12,52 6,199

Analiza indeksa onesposabljanja glede na tip organizacijske kulture 

Ugotavljali smo tudi indeks onesposabljanja (IO), ki nam pove število izgubljenih delovnih 

dni na enega zaposlenega. Indeks onesposabljanja smo izračunali s formulo:

IO =
število izgubljenih delovnih dni

povprečno število zaposlenih

Podatki za izračun indeksa onesposabljanja so isti kot za izračun odstotka bolniškega staleža.

V Excelovo tabelo smo vnesli zgornjo formulo in izračunali indeks onesposabljanja za vsa 

anketirana podjetja. 

Nato smo opravili deskriptivne statistike indeksa onesposabljanja za skupine podjetij z istim

prevladujočim tipom organizacijske kulture. Rezultati so predstavljeni v Preglednici 12. 

Razberemo lahko, da je bilo v podjetjih z organizacijsko kulturo tipa adhokracija povprečno 

9,355 izgubljenega delovnega dneva na zaposlenega, v podjetjih z organizacijsko kulturo tipa 

klan pa je bilo povprečno 11,564 izgubljenega delovnega dneva na enega zaposlenega. 

Izstopajo podatki o največjih vrednostih. Pri podjetjih z organizacijsko kulturo tipa 

adhokracija je bila najvišja vrednost števila izgubljenih delovnih dni na zaposlenega 13,83, pri 

vseh ostalih skupinah podjetij z organizacijskimi kulturami tipa hierarhija, trg in klan pa so 
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bile vrednosti tudi višje od 21 izgubljenih delovnih dni na zaposlenega, kar pomeni, da se v 

vsaki od teh skupin podjetij najde podjetje, v katerem so imeli tudi do en mesec izgubljenih 

delovnih dni na zaposlenega.

Preglednica 12: Deskriptivne statistike indeksa onesposabljanja pri skupinah podjetij z 

enakim prevladujočim tipom organizacijske kulture

Tip organizacijske 

kulture N Min Max

Sred. 

vrednost Mediana St. odklon

Hierarhija 9 1 21,04 10,357 10,336 6,012

Trg 25 0,4 21,42 10,683 8,092 5,853

Klan 24 5,12 21,2 11,564 11,471 4,588

Adhokracija 9 4,56 13,83 9,355 9,161 3,512

Skupaj 67 11,08 77,49 41,959 39,06 19,965

Analiza odstotka bolniškega staleža glede na dejavnost podjetja

Opravili smo tudi deskriptivne statistike odstotka bolniškega staleža glede na dejavnost 

podjetja in ugotovili, da se povprečni odstotek bolniškega staleža malo razlikuje glede na to, 

ali gre za podjetja z izdelovalno ali storitveno dejavnostjo. Nekoliko višji, in sicer za 0,1, je 

povprečni odstotek bolniškega staleža v storitvenih organizacijah.

Preglednica 13: Deskriptivne statistike odstotka bolniškega staleža glede na dejavnost 

podjetja 

Dejavnost podjetja N Min Max

Sred.

vrednost Mediana St. odklon

Izdelovalna podjetja 40 1,46 6,79 3,399 3,304 1,508

Storitvena podjetja 27 0,13 6,86 3,498 3,256 1,79

Skupaj 67 1,59 13,65 6,897 6,56 3,298
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3.2.3 Preverjanje hipotez

V magistrski nalogi smo preverjali dve hipotezi. 

H1: Prevladujoča organizacijska kultura tipa trg ima izrazito negativen vpliv na odstotek 

bolniškega staleža zaposlenih v podjetju.

H2: Prevladujoča organizacijska kultura tipa klan ima izrazito pozitiven vpliv na odstotek 

bolniškega staleža zaposlenih v podjetju.

Prevladujoča organizacijska kultura tipa trg ima izrazito negativen vpliv na odstotek 

bolniškega staleža zaposlenih v podjetju.

Prvo hipotezo smo preverili s T-testom dveh neodvisnih vzorcev, primerjali smo odstotek 

bolniškega staleža organizacij, ki imajo prevladujočo organizacijsko kulturo tipa trg, z

odstotkom bolniškega staleža pri ostalih organizacijah (Preglednica 14). Na osnovi 

značilnostne ravni, kjer je vrednost večja od 0,05 (p = 0,134), prvo hipotezo zavračamo in 

trdimo, da ni statistično značilnih razlik med odstotkom bolniškega staleža pri organizacijah z 

organizacijsko kulturo tipa trg v primerjavi z odstotkom bolnišniškega staleža pri 

organizacijah, ki imajo drugačen tip organizacijske kulture (hierarhija, klan, adhokracija). 

Tudi primerjava indeksa onesposobljenosti pri organizacijah z organizacijsko kulturo trg in 

organizacijah z drugimi tipi organizacijske kulture prinaša podoben rezultat (p = 0, 174). Na 

podlagi teh rezultatov trdimo, da organizacijska kultura tipa trg nima statistično značilnega 

vpliva na odstotek bolniškega staleža v slovenskih srednje velikih in velikih gospodarskih 

družbah. 

Preglednica 14: T-test - primerjava odstotka bolniškega staleža organizacij z 

organizacijsko kulturo tipa trg z organizacijami drugačnega tipa 

organizacijske kulture 

Statistične skupine

SKUPINA_TRG N

Povp.

vrednost

St.

odklon

St.

napaka

ODS_

BS

,00 42 3,4484 1,46205 ,22560

1,00 25 3,4240 1,87598 ,37520

IO ,00 42 10,8320 4,70221 ,72557

1,00 25 10,6827 5,85289 1,17058
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Test neodvisnih vzorcev

Levenov test 

enakosti varianc t-test enakosti povprečij

F p t df

p (2-

str.)

Razlika 

med 

povp.

vredno

stma

St.

napaka 

razlike

95-odstotni interval 

zaupanja

Spodnja 

meja

Zgornja 

meja

ODS_

BS

Predposta

vljene 

enake 

variance

2,306 ,134 ,059 65 ,953 ,02442 ,41104 -,79648 ,84532

Predposta

vljene 

različne 
variance

,056 41,329 ,956 ,02442 ,43780 -,85952 ,90836

IO Predposta

vljene 

enake 

variance

1,886 ,174 ,115 65 ,909 ,14930 1,30270 -2,45238 2,75097

Predposta

vljene 

različne 
variance

,108 42,327 ,914 ,14930 1,37721 -2,62939 2,92798

Prevladujoča organizacijska kultura tipa klan ima izrazito pozitiven vpliv na odstotek

bolniškega staleža zaposlenih v podjetju.

Drugo hipotezo smo prav tako preverili s T-testom dveh neodvisnih v vzorcev, primerjali smo 

odstotek bolniškega staleža organizacij, ki imajo prevladujočo organizacijsko kulturo tipa 

klan, z odstotkom bolniškega staleža pri ostalih organizacijah (Preglednica 15). Na osnovi 

značilnostne ravni, kjer je vrednost večja od 0,05 (p = 0,389), zavračamo drugo hipotezo in 

trdimo, da ni statistično značilnih razlik med odstotkom bolniškega staleža pri organizacijah z 

organizacijsko kulturo tipa klan v primerjavi z odstotkom bolnišniškega staleža pri 

organizacijah, ki imajo drugačen tip organizacijske kulture (hierarhija, trg, adhokracija). Tudi 

primerjava indeksa onesposobljenosti pri organizacijah z organizacijsko kulturo klan in 

organizacijah z drugimi tipi organizacijske kulture prinaša podoben rezultat (p = 0, 345). Na 

podlagi teh rezultatov trdimo, da organizacijska kultura tipa klan nima statistično značilnega

vpliva na odstotek bolniškega staleža v slovenskih srednje velikih in velikih gospodarskih 

družbah.
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Preglednica 15: T-test - primerjava odstotka bolniškega staleža organizacij z 

organizacijsko kulturo tipa klan z organizacijami drugačnega tipa 

organizacijske kulture 

Statistične skupine

SKUPINA

_KLAN N

Povp.

vrednost

St.

odklon

St.

napaka

ODS_

BS

,00 43 3,2902 1,68822 ,25745

1,00 24 3,7064 1,47061 ,30019

IO ,00 43 10,3366 5,39327 ,82247

1,00 24 11,5640 4,58811 ,93654

Test neodvisnih vzorcev

Levenov 

test 

enakosti 

varianc t-test enakosti povprečij

F p t df

p

(2-

stra

ns.)

Razlika 

med 

povp.

vrednost

ma

St.

napaka 

razlike

95-odstotni interval 

zaupanja

Spodnja 

meja

Zgornja 

meja

ODS_

BS

Predposta.

enake 

variance

,75

3

,38

9
-1,012 65

,31

5
-,41619 ,41139 -1,23780 ,40542

Predposta.

različne 
variance -1,052 53,444

,29

7
-,41619 ,39547 -1,20924 ,37686

IO
Predposta.

enake 

variance

,90

5

,34

5
-,940 65

,35

1
-1,22740 1,30530 -3,83426 1,37947

Predposta.

različne 
variance -,985 54,428

,32

9
-1,22740 1,24642 -3,72587 1,27108

Dodatne analize

Opravili smo tudi analizo variance za štiri skupine organizacij, ki imajo prevladujočo 

organizacijsko kulturo hierarhija, trg, klan in adhokracija, primerjali smo odstotek bolniškega 

staleža teh skupin organizacij (ANOVA – Preglednica 16) in na osnovi značilnostne ravni, 

kjer je vrednost večja od 0,05 (p = 0,689), zavračamo obe hipotezi in trdimo, da ni statistično 

značilnih razlik v odstotku bolniškega staleža med skupinami podjetij z enakim tipom 

organizacijske kulture. Tudi Post Hoc test ni pokazal statistično značilnih razlik pri primerjavi 

odstotka bolniškega staleža posameznih skupin podjetij z enakim tipom prevladujoče 

organizacijske kulture: odstotek bolniškega staleža skupine podjetij z organizacijsko kulturo 
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trg smo primerjali z odstotkom bolniškega staleža skupine podjetij z organizacijsko kulturo 

hierarhija, z odstotkom bolniškega staleža skupine podjetij z organizacijsko kulturo klan in z 

odstotkom bolniškega staleža skupine podjetij z organizacijsko kulturo adhokracija. Na 

podlagi T-testa in Post Hoc testa zavračamo obe hipotezi in trdimo, da organizacijska kultura 

ne vpliva statistično značilno na odstotek bolniškega staleža v srednje velikih in velikih 

gospodarskih družbah v Sloveniji.

Preglednica 16: Analiza variance odstotka bolniškega staleža med organizacijskimi 

kulturami 

ANOVA

ODS_BS

Vsota kvadratov df

Povprečna 

vrednost 

kvadrata F p

Med skupinami 3,938 3 1,313 ,492 ,689

Znotraj skupin 168,175 63 2,669

Skupaj 172,114 66

Post Hoc test 

Mnoštvo primerjav

Odvisna spremenljivka: ODS_BS

Tukeyev test HSD

(I) SKUPINA (J) SKUPINA

Razlika med 

povprečnima 

vrednostma(I-

J) St. napaka p

95-odstotni interval zaupanja

Spodnja meja Zgornja meja

HIERARHIJA TRG -,21374 ,63512 ,987 -1,8898 1,4623

KLAN -,49615 ,63862 ,865 -2,1814 1,1891

ADHOKRACIJA ,21167 ,77020 ,993 -1,8209 2,2442

TRG HIERARHIJA ,21374 ,63512 ,987 -1,4623 1,8898

KLAN -,28242 ,46691 ,930 -1,5146 ,9497

ADHOKRACIJA ,42540 ,63512 ,908 -1,2507 2,1015

KLAN HIERARHIJA ,49615 ,63862 ,865 -1,1891 2,1814

TRG ,28242 ,46691 ,930 -,9497 1,5146

ADHOKRACIJA ,70782 ,63862 ,686 -,9775 2,3931

ADHOKRACIJ

A

HIERARHIJA -,21167 ,77020 ,993 -2,2442 1,8209

TRG -,42540 ,63512 ,908 -2,1015 1,2507

KLAN -,70782 ,63862 ,686 -2,3931 ,9775

Glede na to, da smo ugotovili, da organizacijska kultura ne vpliva statistično značilno na 

odstotek bolniškega staleža, smo naredili tudi t-preizkus za odstotek bolniškega staleža glede 
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na dejavnost podjetja (izdelovalna/storitvena dejavnost) in ugotovili, da tudi dejavnost 

podjetja ne vpliva statistično značilno na odstotek bolniškega staleža v slovenskih 

gospodarskih družbah z več kot 50 zaposlenimi. Glede na značilnostno raven, kjer je vrednost 

večja od 0,05 (p = 0,468), trdimo, da ni statistično značilnih razlik v odstotku bolniškega 

staleža med izdelovalnimi in storitvenimi podjetji.

Preglednica 17: T-preizkus aritmetičnih sredin odstotka bolniškega staleža med 

izdelovalnimi in storitvenimi organizacijami 

Statistične skupine

SKUPINA N

Povp.

vrednost Stand. odklon Stand. napak

ODST_BS

IZDELOVALNA_P 40 3,3995 1,50753 ,23836

STORITVENA_P 27 3,4982 1,79017 ,34452

Test neodvisnih vzorcev

Levenov test 

enakosti varianc t-test enakosti povprečij

F p t df

p (2-

stran)

Razlika

med 

povp.

vrednost.

St.

napaka 

razlike

95-odstotni interval 

zaupanja

Spodnja 

meja

Zgornja 

meja

ODST

_BS

Predpostavlj. 

enake 

variance

,533 ,468 -,244 65 ,808 -,09875 ,40511 -,90782 ,71032

Predpostavlj. 

različne 

variance

-,236 49,316 ,815 -,09875 ,41894 -,94050 ,74301
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3.3 Sklepi iz empiričnega dela raziskave

Z empirično raziskavo smo ugotovili, da tipi organizacijske kulture po Cameronu in Quinnu 

ne vplivajo na odstotek bolniškega staleža. 

V empiričnem delu raziskave smo uporabili kvantitativno metodo, kot jo opredeljujejo 

Easterby-Smith, Thorpe in Lowe (2005). Kot pripomoček za pridobivanje podatkov in 

informacij smo uporabili vprašalnik. Populacijo v naši raziskavi predstavlja 1.309

gospodarskih družb v Sloveniji z več kot 50 zaposlenimi. V stik smo stopili z vsemi podjetji

in uspelo nam je dobiti 340 elektronski naslovov vodij kadrovskih služb, ki smo jim smeli 

poslati vprašalnik. Od 340 poslanih vprašalnikov smo prejeli 67 izpolnjenih vprašalnikov, za 

katere smatramo, da posredujejo pravilne informacije. Od posredovanih vprašalnikov smo 

dobili vrnjenih 19,71 %, kar je v območju od 15 do 40 % pričakovanega deleža vrnjenih 

vprašalnikov, kot ga navaja Flere (2000, 108). Glede na celotno število kontaktiranih podjetij

je v raziskavi sodelovalo 5,12 % podjetij. S pridobljenimi podatki in informacijami smo 

opravili statistično analizo s programskim paketom SPSS 22. Osnovne rezultate smo 

predstavili tabelarično in opisno. Za ponazoritev pridobljenih podatkov smo uporabili 

deskriptivno statistiko, za preverjanje hipotez pa smo uporabili T-test. Statistično značilne 

rezultate smo obravnavali pri stopnji značilnosti 0,05.

Cilj je bil preveriti naslednji hipotezi: 

– H1: Prevladujoča organizacijska kultura tipa trg ima izrazito negativen vpliv na odstotek 

bolniškega staleža zaposlenih v podjetju.

– H2: Prevladujoča organizacijska kultura tipa klan ima izrazito pozitiven vpliv na odstotek 

bolniškega staleža zaposlenih v podjetju.

Hipotezi smo preverili s T-testom, kjer smo primerjali aritmetično sredino odstotka 

bolniškega staleža organizacij z organizacijsko kulturo trg z organizacijami, ki imajo 

drugačno prevladujočo organizacijsko kulturo, in nato na enak način primerjali še

organizacije z organizacijsko kulturo klan s preostalimi organizacijami. Tudi analiza variance 

je pokazal, da ni statistično značilnih razlik v odstotku bolniškega staleža med skupinami 

podjetij glede na njihov tip organizacijske kulture, zato smo obe hipotezi zavrnili. Ker ni 

statistično značilnih razlik pri primerjavi odstotka bolniškega staleža podjetij z organizacijsko 

kulturo tipa trg z odstotkom bolniškega staleža podjetij z drugačnim tipom organizacijske 

kulture (hierarhija, klan in adhokracija) in prav tako ni statistično značilnih razlik pri 

primerjavi odstotka bolniškega staleža podjetij z organizacijsko kulturo tipa klan z odstotkom 

bolniškega staleža podjetij z drugačnim tipom organizacijske kulture, ne moremo trditi, da 

imajo v podjetjih z organizacijsko kulturo tipa trg višji odstotek bolniškega staleža kot v

podjetjih z drugim tipom organizacijske kulture, prav tako ne moremo trditi, da imajo v 

podjetjih z organizacijsko kulturo tipa klan nižji odstotek bolniškega staleža kot v podjetjih z
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drugačnim tipom organizacijske kulture. Na podlagi naše raziskave trdimo, da sta 

organizacijska kultura in odstotek bolniškega staleža povsem neodvisni spremenljivki.

3.4 Predlogi za izboljšave

Ugotavljanje organizacijske kulture in njeno spreminjanje

Pomembno je, da se organizacije zavedajo pomena organizacijske kulture za njihovo 

uspešnost. Zato je potrebno identificiranje obstoječe organizacijske kulture in opredelitev 

želene organizacijske kulture ter nato spreminjanje obstoječe organizacijske kulture v želeno. 

Na absentizem vplivajo delovni pogoji, stres in zadovoljstvo zaposlenih, zato bi morale

organizacije svojo organizacijsko kulturo razvijati v smeri, ki bi zaposlenim dajala večjo 

motivacijo za delo ter dvigala zadovoljstvo zaposlenih. Anketirani so delovno okolje v 

srednje velikih in velikih gospodarskih družbah ocenili kot zelo nadzorovano in strukturirano, 

zaposleni se morajo držati formalnih postopkov in pravil pri opravljanju svojega dela, 

zaposlene povezujejo formalna pravila. Najpomembnejša strateška usmeritev je učinkovitost, 

obdržati nadzor in delovati brez motenj. In glede na to, da so anketirane organizacije svoj 

kriterij uspešnosti v največji meri opredelile s trditvijo – Organizacija opredeljuje svojo 

uspešnost na osnovi učinkovitosti. Ključno je sistematično načrtovanje dela in s tem čim 

manjša poraba sredstev. –, sklepamo, da večji del slovenskih srednje velikih in velikih 

gospodarskih organizacij svojo uspešnost gradi na veliki delovni obremenitvi vsakega 

zaposlenega za minimalno zakonsko določeno plačilo. Orodje za doseganje učinkovitosti pa 

so nadzor in pravila. Hierarhična organizacijska kultura, ki je skupaj s klansko organizacijsko 

kulturo prevladujoča v slovenskih srednje velikih in velikih gospodarskih družbah, ni več 

primerna za to nestabilno gospodarsko okolje, ker zavira ustvarjalnost in povzroča 

nezadovoljstvo zaposlenih. 

Povečati pomen varnosti in zdravja pri delu

Gspan in Jug (1993, 5) opozarjata, da v Sloveniji ni podatkov o tem, kolikšno ekonomsko 

škodo povzročajo poškodbe pri delu, bolezni zaradi dela in posledične invalidnosti. In ker 

nimamo podatkov o škodi zaradi slabega varstva pri delu, ne moremo objektivno oceniti, ali 

je vlaganje v varnost in zdravje pri delu ekonomsko upravičeno ali ne.

Pridružujemo se njunemu mnenju, da je vlaganje v varnost in zdravje pri delu v Sloveniji 

slabo načrtovano in velikokrat neučinkovito, pa tudi motiviranost za varnost in zdravje na 

delovnem mestu je nizka tako pri delodajalcih kot pri zaposlenih predvsem zaradi 

nepoznavanja direktnih ekonomskih učinkov izvajanja posameznih ukrepov varstva pri delu. 

Zato bi bilo potrebno v Sloveniji uveljaviti enoten model ekonomskega vrednotenja učinkov 

ukrepov varnosti in zdravja pri delu, ker bi s tem lahko ugotovili, kateri ukrepi so učinkoviti 

in na katerih področji ter ali so ekonomsko upravičeni. 
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Raziskati vzroke za najpogostejše odsotnosti z dela in oblikovati učinkovite preventivne 

ukrepe

Glede na to, da smo iz podatkov Inštituta za javno zdravje ugotovili, da je v Sloveniji največ 

odsotnosti zaradi poškodb in zastrupitev pri delu in izven dela, lahko trdimo, da dosedanji 

način izvajanja izobraževanj in izpitov iz varnosti in zdravja pri delu ni učinkovit. Vsaka 

organizacija bi morala identificirati vse možne poškodbe in zastrupitve pri delu, ker se 

tveganja za poškodbe razlikujejo od organizacije do organizacije. Vrsta poškodb pri delu je v 

veliki meri odvisna od dejavnosti, ki jo organizacija izvaja, zato so posplošena izobraževanja 

o varnosti in zdravju pri delu nezadostna. Vsaka organizacija, bi morala vsaj enkrat letno 

organizirati poglobljeno izobraževanje o možnih poškodbah in zastrupitvah pri svojem delu, 

načinih, kako lahko pride do posamezne poškodbe ali zastrupitve, ter vseh možnih posledicah

posamezne poškodbe in varnostnih ukrepih, s katerimi lahko preprečimo morebitne poškodbe. 

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije pa bi lahko organiziral kampanjo, ki bi 

opozarjala na nevarnosti in posledice poškodb pri delu doma, ker se ljudje v domačem okolju 

premalo zavedajo nevarnosti in so zato tudi manj pazljivi pri domačih opravilih.

Naslednji vzrok za bolniško odsotnost zaposlenih pa so bolezni mišično-kostnega sistema in 

vezivnega tkiva, ki so posledica sedečega dela. Nekatere organizacije že izvajajo 

nekajminutno telovadbo med delovnim časom, vendar so takšna podjetja redke izjeme. 

Menimo, da bi tovrstne aktivnosti lahko pripomogle k zmanjšanju bolezni mišično-kostnega 

sistema in vezivnega tkiva, vendar bi bilo potrebno te aktivnosti zakonsko določiti, saj 

drugače ne bodo množično zaživele.
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4 SKLEPNE UGOTOVITVE  

Namen poglavja je predstaviti sklepe raziskave, opisati prispevek k znanosti ter podati 

priporočila za morebitno nadaljnje raziskovanje. 

4.1 Sklepi raziskave

Teoretični del raziskave smo opravili s pomočjo sistematičnega pregleda domače in tuje 

relevantne strokovne literature, na podlagi katere smo obrazložili temeljne pojme. Natančneje 

smo obrazložili pojma organizacijska kultura in zdravstveni absentizem.  

S preučevanjem literature s področja organizacijske kulture smo spoznali različne definicije, 

sestavine, funkcije, lastnosti in tipologije te paradigme. Spoznali smo obsežnost in 

pomembnost organizacijske kulture za uspešnost organizacije. Organizacijsko kulturo si lahko 

predstavljamo kot ožilje človeka, na prvi pogled nevidno, vendar ključno za obstoj človeškega 

telesa, prav tako zdravstveno stanje ožilja vpliva na kakovost človekovega življenja. Vsaka 

organizacija ima torej svojo organizacijsko kulturo in njena razvitost v želeno smer vpliva na 

uspešnost poslovanja organizacije.

Poleg tega smo preučevali zdravstveni absentizem, njegove vzroke in posledice za zaposlene 

in uspešnost organizacije. Zdravstveni absentizem je problematičen predvsem, ker se ga ne da 

načrtovati, povzroča pa velike stroške organizaciji. Prav zaradi tega bi morale organizacije 

več pozornosti nameniti odpravi vzrokov za absentizem in ne samo blaženju posledic. 

V raziskovalnem, empiričnem delu smo kot pripomoček za izvedbo empirične raziskave 

uporabili anketo in opravili statistično analizo ter podali rezultate. Raziskovali smo vpliv 

organizacijske kulture na odstotek bolniškega staleža v slovenskih srednje velikih in velikih 

gospodarskih družbah. 

Iz ugotovitev raziskave je razvidno, da se povprečni odstotek bolniškega staleža med 

skupinami podjetij z različnim tipom prevladujoče organizacijske kulture razlikuje, vendar pa 

razlika ni izrazita. Najnižji povprečni odstotek bolniškega staleža smo zaznali pri skupini 

organizacij z organizacijsko kulturo tipa adhokracija, najvišji povprečni odstotek bolniškega 

staleža pa pri organizacijah z organizacijsko kulturo tipa klan.

Za preverjanje hipotez smo uporabili T-test, s katerim smo primerjali aritmetično sredino 

odstotka bolniškega staleža organizacij z organizacijsko kulturo trg z ostalimi organizacijam 

ter aritmetično sredino odstotka bolniškega staleža organizacij z organizacijsko kulturo tipa 

klan z ostalimi organizacijami, ki imajo drugačno organizacijsko kulturo. Opravili smo tudi 

analizo variance odstotka bolniškega staleža za vse štiri skupine organizacijskih kultur. 

Statistično značilne rezultate smo obravnavali pri stopnji značilnosti 0,05. Hipotezo 1, da ima 
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prevladujoča organizacijska kultura tipa trg izrazito negativen vpliv na odstotek bolniškega

staleža zaposlenih v podjetju, in hipotezo 2, da ima prevladujoča organizacijska kultura tipa 

klan izrazito pozitiven vpliv na odstotek bolniškega staleža zaposlenih v podjetju, smo 

zavrnili in trdimo, da tip organizacijske kulture nima statistično značilnega vpliva na 

zdravstveni absentizem v srednje velikih in velikih gospodarskih družbah v Sloveniji.

Vprašalnik je ustrezno izpolnilo 67 vodij kadrovskih služb iz gospodarskih družb z nad 50 

zaposlenimi v Sloveniji, kar predstavlja 5,12 % celotne populacije. Glede na to, da je samo en 

zaposleni določal tip organizacijske kulture za celotno organizacijo, se zavedamo, da bi bili 

lahko rezultati raziskave drugačni, če bi organizacijsko kulturo določalo več zaposlenih. 

Raziskava je bila opravljena v času gospodarske krize in visoke brezposelnosti v državi, zato 

sklepamo, da bi bili podatki o bolniškem staležu drugačni, če bi bila raziskava opravljena v 

času gospodarske rasti. Rezultati raziskave bi bili prav tako drugačni, če bi v raziskavo 

vključili tudi organizacije iz javnega sektorja, glede na to, da je v javnem sektorju višji 

absentizem kot v zasebnem. Prav tako rezultatov raziskave ne moremo posploševati za vse

gospodarske subjekte, ker v raziskavi niso bila vključena majhna in mikro podjetja. 

4.2 Prispevek k znanosti

Rezultati raziskave prinašajo teoretični in empirični prispevek k razvoju znanosti na področju 

managementa. Teoretični prispevek k znanosti se odraža v opravljenem sistematičnem

pregledu domače in tuje strokovne literature s področja managementa, organizacijske kulture 

in zdravstvenega absentizma. Zbrali smo informacije o osnovnih opredelitvah managementa 

ter pomenu in vlogi organizacijske kulture pri doseganju uspešnosti organizacije. Nato smo 

pridobili informacije o definicijah, sestavinah ter tipih organizacijske kulture in načinih

njihovega preverjanja. V zadnjem delu teoretičnega prispevka k znanosti smo opisali pojem 

zdravstvenega absentizma, trenutno stanje v RS ter opravili pregled dosedanjih raziskav in 

identificirali raziskovalno vrzel. 

V empiričnem delu raziskave smo opravili terensko raziskavo in ugotavljali vpliv tipa 

organizacijske kulture na zdravstveni absentizem v velikih in srednje velikih gospodarskih 

družbah v RS. Ker doslej tovrstne raziskave v RS še ni bilo opravljene, prinašajo rezultati 

raziskave nova znanja in spoznanja ter prispevajo k znanosti. Kot prvi v RS smo ugotovili, da 

tipi organizacijske kulture hierarhija, trg, klan in adhokracija ne vplivajo statistično značilno 

na odstotek bolniškega staleža v velikih in srednje velikih gospodarskih družbah. Prav tako 

smo prišli do novih spoznanj o povezanosti absentizma in dejavnosti podjetij, ki smo jih 

razdelili na izdelovalne in storitvene. Ugotovili smo, da dejavnost, ki jo opravljajo v 

gospodarskih družbah, ne vpliva statistično značilno na odstotek bolniškega staleža. Na 

podlagi teh ugotovitev smo mnenja, da rezultati raziskave prispevajo k novim teoretičnim, 

raziskovalnimi ter praktičnim spoznanjem s področja managementa, organizacijske kulture ter 

vpliva le-te na zdravstveni absentizem. 
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4.3 Predlogi za nadaljnje raziskovanje

Možnosti za nadaljnje raziskovanje na področju managementa, organizacijske kulture in 

njenega vpliva na zdravstveni absentizem so tako teoretične – vsebinske – kot tudi empirične

– metodološke.

Pri vsebinskem delu raziskovanja vidimo naslednje raziskovalne možnosti:

– Razširiti pojem organizacijske kulture še na vsebinska področja organizacijske klime oz. 

vzdušja v organizaciji ter preveriti njen vpliv na zdravstveni absentizem. 

– Opraviti sistematičen pregled dosedanjih raziskav o vplivu organizacijske klime na 

zdravstveni absentizem v RS in tujini. 

– Identificirati še druge sestavine organizacijske kulture ter na njihovi osnovi zasnovati 

teoretični konstrukt za raziskovanje z upoštevanjem vseh ali zgolj posamičnih sestavin.

Pri metodološkem delu raziskovanja so raziskovalne možnosti naslednje: 

– V empirično raziskavo vključiti organizacije iz javnega sektorja, npr. s področja 

zdravstva, šolstva in sociale ter državne uprave.

– V ocenjevanje organizacijske kulture in njenega vpliva na zdravstveni absentizem v 

posamezni ustanovi vključiti več zaposlenih, saj bi na ta način prišli do bolj verodostojnih 

informacij. 

– Za pridobivanje podatkov o obstoječi organizacijski kulturi uporabiti tudi vprašalnike 

drugih avtorjev in jih nato medsebojno primerjati.

– Pri pridobivanju podatkov o bolniški odsotnosti, na podlagi katere se izračuna odstotek 

bolniškega staleža, uporabiti uradno in formalno razpoložljive evidence pooblaščenih 

organizacij in ne osebne ocene. 

– Raziskavo o stanju organizacijske kulture in njenega vpliva na zdravstveni absentizem 

ponovno opraviti v času gospodarske rasti in rezultate primerjati z rezultati iz časa 

gospodarske krize. 
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PRILOGE 

Priloga 1 Vprašalnik





                                                                                                                                       Priloga 1 

VPRAŠALNIK 

1. Kultura 

Pred vami je šest sklopov vprašanj s po štirimi trditvami, prirejenimi po vprašalniku v 
monografiji Diagnosing and Changing Organizational Culture (Cameron, K. S. in R. E. 

Quinn 1999: 20–22). Prosimo, razdelite 100 točk med trditve posameznega sklopa tako, da 

bodo kar najbolje odražale trenutno stanje v vaši organizaciji. Največ točk dobi trditev, ki je 
najboljši opis trenutnega stanja v vaši organizaciji.

Primer:

Če ste mnenja, da trditev A najbolje opisuje stanje v organizaciji, trditvi B in C tudi, a manj 

kot A, trditev D pa komaj ustreza opisu stanja, lahko razdelite točke na sledeči način: A = 55 

točk, B in C = vsaka 20 točk, D = 5 točk. To predstavlja skupno 100 točk.

1. Katere so prevladujoče značilnosti delovnega okolja v vaši organizaciji?

5 A Delovno okolje v naši organizaciji je zelo oseben prostor. Je kot razširjena 

družina. Ljudje med seboj dobro sodelujejo.

B Delovno okolje v naši organizaciji je zelo dinamično in podjetniško 

naravnano. Ljudje so se pripravljeni izpostaviti in prevzeti tveganje.

C Delovno okolje v naši organizaciji je zelo usmerjeno k doseganju 

rezultatov. Najpomembnejše je dokončati nalogo. Ljudje so zelo 

tekmovalni in naravnani k doseganju ciljev.

D Delovno okolje v naši organizaciji je zelo nadzorovano in strukturirano. 

Ljudje se morajo držati formalnih postopkov in pravil pri opravljanju 

svojega dela.

Skupaj 100

2. Kakšno je vodstvo vaše organizacije?

6 A Menim, da je vodstvo v naši organizaciji zgled dobrega svetovanja 

(mentoriranja), podpiranja in skrbi za zaposlene. 

B Menim, da je vodstvo v naši organizaciji zgled dobrega podjetništva, 

inoviranja in sprejemanja tveganja.

C Menim, da je vodstvo v naši organizaciji zgled dobrega agresivnega in na 

rezultat osredotočenega managementa.

D Menim, da je vodstvo v naši organizaciji zgled, kako z dobro koordinacijo 

in organiziranjem dela doseči splošno učinkovitost.

Skupaj 100



 

 

3. Kakšen je stil vodenja zaposlenih v vaši organizaciji?  

7 A Timsko delo, iskanje konsenza in sodelovanje 

 

 

B Tveganje posameznika, inovativnost, svoboda in edinstvenost so glavne 

 

 

C la 

 

 

D Skrb za varnost zaposlitve, prilagodljivost in stabilnost v medosebnih 

 

 

 Skupaj 100 

 

4. Kaj povezuje zaposlene v vaši organizaciji v celoto?  

8 A Tisto, kar povezuje zaposlene, sta zvestoba in medsebojno zaupanje 

zaposlenih. Zavezanost tej organizaciji je visoka. 

 

B Tisto, kar povezuje zaposlene, je zavezanost inovacijam in razvoju. 

 

 

C Tisto, kar povezuje zaposlene, je pou

 

 

D Tisto, kar povezuje zaposlene, so formalna pravila in usmeritve. 

 

 

 Skupaj 100 

 

5. Kakšne so strateške usmeritve v vaši organizaciji?  

9 A 

odkritost in sodelovanje. 

 

B Organizacija poudarja razvoj novih programov in ustvarjanje novih 

 

 

C 

organizacij s podobnimi programi. 

 

D Organizacija poudarja stabilnost in trajnost delovanja. Pomembno je biti 

 

 

 Skupaj 100 

                                                                                                                                       Priloga 1 

 

A  

 Tveganje posameznika, inovativnost, svoboda in edinstvenost so glavne  

 la  

 Skrb za varnost zaposlitve, prilagodljivost in stabilnost v medosebnih  

Skupaj 100 

 

A ar povezuje zaposlene, sta zvestoba in medsebojno zaupanje  

 Tisto, kar povezuje zaposlene, je zavezanost inovacijam in razvoju.  

  

 Tisto, kar povezuje zaposlene, so formalna pravila in usmeritve.  

Skupaj 100 

 

A  

 Organizacija poudarja razvoj novih programov in ustvarjanje novih  

  

 a. Pomembno je biti  

Skupaj 100 



                                                                                                                                       Priloga 1 

6. Kateri so kriteriji uspešnosti?

10 A Organizacija opredeljuje svojo uspešnost na osnovi razvoja zaposlenih, 

timskega dela, predanosti zaposlenih in skrbi za ljudi.

B Organizacija opredeljuje svojo uspešnost na osnovi edinstvenosti in

modernosti svojih programov. Organizacija »orje ledino«.

C Organizacija opredeljuje svojo uspešnost na osnovi prehitevanja 

konkurenčnih organizacij. Ključno je konkurenčno k trgu usmerjeno 

vodenje.

D Organizacija opredeljuje svojo uspešnost na osnovi učinkovitosti. Ključno 

je sistematično načrtovanje dela in s tem čim manjša poraba sredstev.

Skupaj 100

2. Značilnosti vaše organizacije

V nadaljevanju Vas prosimo za nekaj podatkov o Vašem podjetju, ki so za našo raziskavo 
zelo pomembni. Zagotavljamo Vam, da bodo podatki uporabljeni zgolj za izdelavo magistrske 

naloge in bomo na podatke gledali kot na celoto, torej posameznega podjetja ne bomo 

izpostavljali. Prosimo Vas, da vpišete podatke v manjkajoča polja. 

DEJAVNOST VAŠEGA PODJETJA: _________________________

STAROST VAŠEGA PODJETJA: ___________________________

POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH V LETU 2013:____________________

ŠTEVILO IZGUBLJENIH DELOVNIH DNI V LETU 2013 (štejemo dneve odsotnosti z 

dela zaradi bolezni ali poškodbe skupaj z odsotnostjo zaradi nege družinskega člana in 
spremstva):__________________

ŠTEVILO PRIMEROV BOLNIŠKE ODSOTNOSTI V LETU 2013 (štejemo vse primere, 
ki imajo zaključen bolniški stalež v opazovanem letu za eno diagnozo ne glede na to, kdaj se 

je bolniški stalež začel):_________________

Najlepša hvala za Vaš trud in čas. 


