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POVZETEK
S prikazom dejavnikov, ki vplivajo na gibanja zdravstvenega absentizma in zanj
porabljenih sredstev, z obrazložitvijo zakonskih nedoslednosti in prikazom ureditve tega
področja v državah EU smo v magistrskem delu poskušali prikazati, da so nujne
spremembe veljavne ureditve in razumevanja zdravstvenega absentizma. Dejstvo je, da v
Sloveniji nimamo konkretnega programa in strategije za njegovo obvladovanje. Slovenija
na tem področju zamuja za okrog 15 let, kar še posebno velja za vključevanje
preventivnih ukrepov, programov krepitve zdravja in rehabilitacije v programe obveznega
zdravstvenega zavarovanja.
V magistrskem delu je podan predlog za novo ureditev obveznega zavarovanja za
poškodbe pri delu in poklicne bolezni ter uvedbo diferencirane prispevne stopnje za
zavarovanje za poklicne bolezni, bolezni, povezane z delom, in poškodbe pri delu po vzoru
Avstrije in Nemčije. To bi pomenilo pomembno ekonomsko spodbudo delodajalcem, da bi
začeli vlagati v varnost in zdravje pri delu.
Z raziskavo je ugotovljeno, da starejši, kot so zaposleni, večje bo povprečno trajanje
odsotnosti zaradi bolezni, poškodbe ali drugega vzroka. To je pomembno zlasti zaradi
staranja prebivalstva, ki je eden od največjih ekonomskih in socialnih izzivov v
prihodnosti. S tem pa se bodo morali soočiti tudi delodajalci in urediti delovne razmere, v
katerih bo ta delovna sila koristna in uspešna. Izvedena raziskava je potrdila naraščanje
izdatkov za nadomestila v breme delodajalcev in ZZZS, zato so v magistrskem delu
predstavljeni možni ukrepi za preprečevanje povečevanja izdatkov.
Namen raziskave je ugotoviti, ali je obvladovanje zdravstvenega absentizma odvisno od
izvedbe programov krepitve zdravja in preventive ter varnosti in zdravja pri delu ter ali je
izvajanje teh programov v naši državi učinkovito. Znano je, da se z ukrepi preventive na
delovnem mestu, programi krepitve zdravja in posebnimi programi rehabilitacije lahko
občutno zmanjša obseg absentizma in s tem se tudi zmanjšajo stroški delodajalcev,
zdravstvenega zavarovanja in drugih socialnih zavarovanj. Osnovni izziv na tem področju
pa je predvsem oblikovanje skupnih ciljev, boljša koordinacija in sodelovanje posameznih
nosilcev aktivnosti ter skrb za boljši pretok strokovnih informacij oziroma sodelovanje med
podjetji, ki takšne projekte že izvajajo.
Ključne besede: zdravstveni absentizem, odsotnost z dela, poškodba, zakonodaja,
nadomestilo plače, varstvo pri delu, diferencirana prispevna stopnja, program krepitve
zdravja, preventiva.
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SUMMARY
THE FACTORS' IMPACT ON THE SICK LEAVE ABSENTEEISM COURSE AND THE LEVEL OF
COMPENSATION
With the review of the factors that influence the flow of the health absenteeism and its
costs, with the explanation of legal inconsistencies and with the review of the legal
regulations of the field in the EU states the Master's theme tries to show the need to
change current regulation and understanding of the health absenteeism. The fact is that
Slovenia does not have a solid programme and strategies for its improvement. Actually,
Slovenia is about 15 years behind other states, especially in the field of implementing
preventive actions, programmes of health strengthening and rehabilitation in the
programmes of obligatory health insurance. The Master's theme administers a suggestion
of a new regulation of obligatory insurance in the field of injuries at work and professional
diseases and an implementation of a differentiated contributory level for the insurance of
professional diseases, diseases which arise in connection with work and injuries at work,
all following the models of Austria and Germany. These would mean an important
economical stimulation for the employers to make them invest into security and health in
the working environment.
The research shows that the average absence from work due to sickness, injury or any
other cause increases with the age of the employee. This is important particularly because
of the aging population, which is one of the most important economic and social
challenges of the future. The employers will have to become aware of all these and set
their working conditions to make their workforce useful and successful. The research has
confirmed the growing number of costs of sickness compensations, which are the burden
of employers and the ZZZS; the master's theme represents possible ways of preventing
absenteeism.
The purpose of the research was to establish whether the mastering of health
absenteeism depends on the programmes of health strengthening, health prevention and
security and health in the working environment; the effectiveness of these programmes
was also in question. It is wide-known that preventive measures in the working
environment, programmes of health strengthening and special rehabilitation programmes
can minimise the extent of absenteeism; all of these lead to a decrease in costs of
employers, health insurance and other social insurances. The basic challenge on this field
is mainly the formation of common goals, better coordination and collaboration of
individuals and a provision of a better flow of professional informations or cooperation
between companies, where this kind of projects are already happening.
Key words: health absenteeism, sickness leave, legislation, sickness compensation,
security at work, differentiated contributory level, programme of health improvement,
prevention
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UVOD

Začasna zadržanost z dela zaradi bolezni in poškodb ter drugih razlogov, ki jih določajo
različni predpisi posameznih držav, ali zdravstveni absentizem razumemo kot izgubljene
delovne ure, dneve oziroma čas, ko zaposleni začasno naj ne bi bil sposoben opravljati
dela zaradi navedenih razlogov. Po eni strani je zdravstveni absentizem oziroma začasna
zadržanost z dela ena izmed pravic zaposlenih iz delovnega razmerja in zdravstvenega
zavarovanja, a hkrati eden od negativnih kazalnikov zdravstvenega stanja zaposlenih
oziroma aktivne populacije. Vendar bi bilo napačno, če bi celotni zdravstveni absentizem
pripisali le slabemu zdravstvenemu stanju oziroma obolevnosti zaposlenih. Podobno kot
na zdravje na nastajanje in obseg zdravstvenega absentizma vpliva vrsta dejavnikov iz
delovnega, naravnega, socialnega in bivalnega okolja posameznika. Zaradi tega so
prisotne velike razlike v pogostnosti in obsegu izostajanja z dela zaradi bolezni in poškodb
pri na videz enakih populacijskih skupinah znotraj enakih gospodarskih dejavnostih in ob
enaki zakonodaji, ki ureja delovna razmerja, varnost in zdravje pri delu ter področje
obveznega zdravstvenega zavarovanja. Dejstvo je, da je začasna zadržanost z dela
družbeni problem in odraz okolja, ki se upravičuje z zdravstvenimi razlogi (boleznijo ali
poškodbo), čeprav so vzroki zanjo mnogo širši.
Pri tem moramo glede zdravja izhajati iz definicije Svetovne zdravstvene organizacije, ki
pravi, da je zdravje splet fizičnega, psihičnega in socialnega blagostanja in ne le odsotnost
bolezni ali oslabelosti. To je ideal in cilj, ki je težko dosegljiv, a se mu vse družbe trudijo
čim bolj približati. Če večina ljudi še nekako dojema, kaj je fizično blagostanje, in pod tem
razume stanje brez bolečine, motenj v funkcijah in sposobnost opravljati določene
aktivnosti, je predvsem težko povsem določno opredeliti psihično in socialno blagostanje.
V vsakem primeru se moramo zavedati, da zdravje ni le stanje, ko človek ne čuti slabosti
ali onemoglosti, ko nima vročine, bolečin ali drugih težav oziroma fizičnih in funkcionalnih
motenj, ki bi ga ovirale pri njegovih vsakodnevnih opravilih in pri skrbi za samega sebe.
Zdravje je tudi kakovost življenja in počutje ter položaj posameznika v družbenem okolju,
njegovo zadovoljstvo z okoljem in razmerami, v katerih živi. Na »nastajanje« zdravja
vpliva poleg dednih lastnosti posameznika vrsta dejavnikov iz naravnega, socialnega,
kulturnega in ekonomskega okolja, a tudi zdravje vpliva oziroma ima določeno povezavo z
ekonomsko močjo posameznika, njegove družine, podjetja, v katerem dela, in celotnega
gospodarstva posamezne države. Že iz definicije zdravja lahko ugotovimo, koliko je lahko
razlogov, da se nekdo ne počuti dobro v okolju, v katerem živi in dela, in da je tako tudi
že »bolan«. Tega se moramo posebej zavedati, ko obravnavamo pojav začasne odsotnosti
z dela, ki se povezuje z bolezenskimi razlogi, in zakaj imamo o utemeljitvah takšne
odsotnosti pogosto različne poglede.
Tako začasna zadržanost z dela ni le pojem, ki bi bil pomemben le za zdravstveno službo
in sistem zdravstvenega varstva ali za ekonomijo podjetja oziroma države, ampak
predstavlja mnogo širše področje. Ob njem se moramo vedno vprašati o prisotnosti in
dejavnikih tveganja za njegov nastanek v okolju in času, s katerem naj bi se ukvarjala ne
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le zdravstvena služba, ampak vsi, ki se ukvarjajo ali so pristojni za urejanje naravnega,
družbenega in delovnega okolja aktivne populacije.
Za vsako družbo je zdravstveni absentizem zelo 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, ki imajo neposredne stroške za plačila nadomestil in
posredne stroške za nadomestne delavce, njihovo usposabljanje, zaščitno opremo, lahko
pa tudi posredne stroške zaradi zmanjšane produktivnost in zmanjšanja dohodka. Vse to
se nato odraža tudi v višini ustvarjenega bruto domačega proizvoda posamezne države. V
Sloveniji se zaradi začasne zadržanosti z dela letno izgubi med 6–7 % bruto domačega
proizvoda oziroma bi ta lahko bil toliko višji, če ne bi bilo začasne zadržanosti delavcev z
dela.
Ker je zdravstveni absentizem odvisen od različnih dejavnikov iz okolja in ker se prav ti po
svojem obsegu in intenzivnosti razlikujejo po območjih, delodajalcih in dejavnostih, ima v
bistvu vsak delodajalec in vsaka država »svoj absentizem«. Zato zahteva proučevanje in
raziskovanje dejavnikov okolja in njihovih medsebojnih povezanosti v okolju vsakega
posameznika. Temeljni vzrok težavnosti študij je prav gotovo v tem, da imamo pri
zdravstvenem absentizmu opravka z dvema glavnima akterjema za njegovo nastajanje in
obseg. Najprej je to človek, ki je kompleksno, različno prilagodljivo bitje in je tudi sam
predmet znanstvenih raziskav. Nekateri ljudje različne pritiske iz okolja sprejmejo in se jim
prilagodijo, medtem ko drugi pod vplivi različnih zunanjih dejavnikov odpovejo in začnejo
iskati izhod v begu iz delovnega okolja. Drug dejavnik je okolje, ki lahko na počutje,
zdravje in delovno sposobnost ljudi prav tako deluje v pozitivni ali negativni smeri.
Proučevanje absentizma je dejansko proučevanje vedenjskih oblik posameznika in stanja
družbe ter dejavnikov okolja kot celote. Rezultat vseh teh dejavnikov vodi v ravnanje
posameznika, ki je potem takem posledica številnih dejavnikov – genov, motivacije,
kulture, družbe, fizičnih in psihičnih vplivov iz delovnega okolij itd. Vse to pove, da obstaja
veliko vzrokov za odsotnost z dela.
Proučevanje absentizma ni pomembno le zaradi zdravstvenega stanja zaposlenih, ampak
tudi zaradi njegovih ekonomskih posledic. Zdravstveni absentizem ima namreč tudi svojo
narodno-gospodarsko dimenzijo. Ta se poleg izdatkov za izplačana nadomestila
zaposlenim, ki so začasno zadržani z dela, kaže tudi v izpadu proizvodnje in s tem nižjim
ustvarjenim bruto domačim proizvodom. To je razlog več, da bi morali sprejeti jasno
strategijo obvladovanja zdravstvenega absentizma ter z njo jasneje in konkretneje
opredeliti naloge in pristojnosti države, delodajalcev, delojemalcev, zdravstvene službe in
drugih organov. Prav tako bi vsak delodajalec moral imeti svoj program za obvladovanje
začasne zadržanosti z dela.
Predmet raziskave je bila analiza začasne zadržanosti z dela v Sloveniji in nekaterih
državah EU z vidika pravno-institucionalnega okvira, primerov dobre prakse in ukrepov za
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njegovo obvladovanje. Problem in predmet raziskave sta bila osnova za postavitev
naslednjih delovnih hipotez.
Prva hipoteza (H.1): Med obsegom zdravstvenega absentizma in zakonodajo, ki ureja
pravice zaposlenih do začasne zadržanosti z dela v EU, obstaja povezanost.
S postavljeno hipotezo smo poskušali ugotoviti, kako Slovenija s svojo normativno
ureditvijo vpliva na višino obsega zdravstvenega absentizma. Ta povezanost med
zakonodajo in višino oziroma obsegom zdravstvenega absentizma je lahko v zakonski
opredelitvi:
• v katerih primerih je lahko zaposlena oseba odsotna z dela in koliko časa;
• po kakšnem postopku lahko zaposlena oseba uveljavlja pravico do začasne
zadržanosti z dela;
• v kakšnem obsegu je zaposlena oseba odsotna z dela brez zdravniškega potrdila
in nadomestila plače oziroma z dovoljenjem delodajalca;
• ali obstajajo omejitve v trajanju začasne zadržanosti z dela;
• kakšna je višina nadomestila plače v času začasne zadržanosti z dela;
• ali so uveljavljeni ukrepi rehabilitacije za zaposlene, ki so dalj časa zadržani z
dela;
• kakšne so zakonske obveze in ekonomske spodbude delodajalcev za vlaganje v
zdravje in zmanjševanje zdravstvenega absentizma.
Druga hipoteza (H.2): Med zdravstvenim absentizmom in starostjo zaposlenih moških in
žensk v Sloveniji leta 2010 obstaja pozitivna korelacija.
Na osnovi letnih zdravstveno statističnih poročil o bolezenski odsotnosti, ki jih pripravlja
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (IVZ) od leta 2004 dalje, se lahko
analizira, ali na zdravstveni absentizem poleg zdravstvenega stanja zaposlenih vplivajo
tudi demografski dejavniki, kot je na primer starostna struktura prebivalstva. Na osnovi
uradnih statističnih podatkov IVZ-a in SURS-a smo poskušali ugotoviti, ali izostanki zaradi
bolezenske odsotnosti z dela s starostjo naraščajo in kako na obseg zdravstvenega
absentizma vpliva spol zaposlenih po starostnih strukturah.
Tretja hipoteza (H.3): Med izvajanjem programov krepitve zdravja in preventive ter
varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji in obsegom zdravstvenega absentizma obstaja
negativna korelacija.
Preizkus hipoteze, da z izvajanjem programov krepitve zdravja in preventive ter varnosti
in zdravja pri delu lahko zmanjšamo obseg zdravstvenega absentizma, smo ponazorili s
pomočjo časovne dinamike spremenljivk, ki opredeljujejo obseg zdravstvenega
absentizma v Sloveniji v obdobju 2000–2010. Upoštevali smo tudi napovedane vrednosti
spremenljivk v letih 2015 in 2020, in sicer: delež nadomestila plač v odhodkih ZZZS in
delovno aktivno prebivalstvo Republike Slovenije. Spremembe vrednosti spremenljivk prve
in druge skupine, ki določajo obseg zdravstvenega absentizma v obdobju 2000–2010
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(zmanjševanje deleža nadomestila plač v odhodkih ZZZS, naraščanje delovno aktivnega
prebivalstva), lahko pomenijo, da so doseženi in učinkoviti rezultati programov krepitve
zdravja in preventive ter varnosti in zdravja pri delu. Na vprašanja, ali so rezultati
zmanjševanja zdravstvenega absentizma odvisni samo od izvedbe programov krepitve
zdravja in preventive ter varnosti in zdravja pri delu in ali te lahko najbolj učinkovito
obvladujejo delodajalci s konkretnimi programi in ukrepi v svojem okolju oziroma kakšna
je naloga države z ustrezno zakonodajo in drugimi ukrepi iz svoje pristojnosti, smo
poskušali odgovoriti v tretji hipotezi.
Namen magistrskega dela je analizirati začasno odsotnost z dela v Sloveniji in državah EU
ter prikazati njene zdravstvene, družbene in ekonomske posledice za delavce, delodajalce,
narodno gospodarstvo in področje obveznega zdravstvenega zavarovanja. Ugotavljali smo
povezanost določenih vzrokov za začasno zadržanost z dela z nekaterimi zunanjimi
dejavniki ter poskušali podati možnosti za zniževanje bolniške odsotnosti z dela in
opredeliti nosilce potrebnih ukrepov v tej smeri.
Cilji magistrskega so bili naslednji:
• povzeti definicijo zdravstvenega absentizma in opredelitev problematike
zdravstvenih izostankov z dela;
• ugotoviti, kateri so dejavniki, ki poleg zdravstvenega stanja delavcev še vplivajo
na začasno zadržanost z dela;
• ugotoviti pogostnost in obseg zdravstvenega absentizma v državah EU;
• primerjati pravne ureditve začasne zadržanosti z dela v Sloveniji in v državah
EU;
• ugotoviti stanje in značilnosti zdravstvenega absentizma v Sloveniji;
• ugotoviti, kakšne so možnosti in kateri so najbolj učinkoviti ukrepi za znižanje
začasne zadržanosti z dela.
Absentizem oziroma začasna zadržanost z dela je pojav, s katerim se ukvarjajo vse
družbe. Odsotnost z dela je že več desetletij aktivno obravnavana problematika med
raziskovalci različnih strok, saj s svojimi vzroki in posledicami posega na številna področja.
To so področja medicine dela, organizacije dela, upravljanja s človeškimi viri, psihologije,
javnega zdravja, zdravstvene ekonomike in prava. V tem obdobju je nastalo veliko
številnih znanstvenih knjig, strokovnih člankov ter analiz absentizma, ki vsaka s svojimi
pristopi in ugotovitvami pojasnjuje tako vzroke kot posledice absentizma.
Problematika zdravstvenega absentizma je objavljena v številnih prispevkih strokovnjakov
v različnih publikacijah. Toth je objavil članek z naslovom Začasna zadržanost z dela iz
bolezenskih razlogov – v Sloveniji in državah Evropske unije (1999), avtorici Butala in
Bagari Bizjak na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije sta spremljali gibanje
začasne zadržanosti z dela v Sloveniji v obdobju od leta 2001 do leta 2006, avtorja
Alexanderson in Norlund sta izdala raziskavo z naslovom Bolezenska odsotnost – vzroki,
posledice in praksa zdravnikov o izdaji potrdil o bolniški odsotnosti (2004) itd.
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Izvedene so bile različne študije, kot na primer: Strateška konferenca Ministrstva za
zdravje Republike Slovenije, Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve Republike
Slovenije in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije – Problematika začasne
zadržanosti od dela (2005), raziskava Zavoda za varstvo pri delu, d. d. – Promocija
zdravja na delovnem mestu za zmanjševanje zdravstvenega absentizma v Mercatorju, d.
d., avtorja Marjana Bilbana (2007). Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje je potekal
projekt z naslovom Obvladovanje zdravstvenega absentizma avtorja Radomirja Vučkoviča
(2008) in Zdravstveni absentizem v Sloveniji – zbornik primerov iz prakse 14 slovenskih
podjetij (2010) itd.
Prav tako je bila izvedena vrsta raziskav v okviru diplomskih nalog na Fakulteti za upravo,
kot so na primer: Bolniška odsotnost z dela avtorice Iris Uzar (2006), Zdravstveni
absentizem v delniški družbi Turizem Kras avtorice Martine Lenarčič (2009), Absentizem v
Komunalnem podjetju Velenje, d. o. o., Sloveniji in evropskih državah avtorice Kralj Karen
(2009), Absentizem v podjetju Hernaus, d. o. o., avtorice Tanje Potočnik (2009),
Absentizem: primer specialne enote policije avtorja Antona Žnidaršič (2010).
Pereča problematika na področju zdravstvenega absentizma je pogosto tudi tema člankov
Društva ekonomistov v zdravstvu.
Magistrsko delo temelji na proučevanju strokovne literature domačih in tujih avtorjev,
znanstvenih razprav in člankov s področja teme magistrskega dela, zakonskih aktov,
podzakonskih predpisov ter s povzemanjem podatkov iz različnih raziskav in letnih poročil.
Glede na opredeljeno problematiko in opredeljene cilje smo v magistrskem delu uporabili
naslednje metode:
- metoda deskripcije za preučevanje teoretičnih opredelitev in za opis ter razlage o
vrstah in oblikah zdravstvenega absentizma, značilnostih in zakonodajo na tem
področju;
- metoda kompilacije, s katero so povzeti tuji rezultati, izsledki in opazovanja,
stališča, zaključki in spoznanja drugih avtorjev, ki so to področje že proučevali;
- komparativna oziroma primerjalna metoda; s to metodo se poskuša najti
primerjavo o začasni zadržanosti z dela v Sloveniji z drugimi državami EU;
- statistična metoda; s to metodo lahko analiziramo pojave s pomočjo grafikonov ter
tako lažje odkrijemo strukture pojavov v časovnih intervalih in povezanost med
temi pojavi; s statistično metodo zbiranja in obdelave podatkov smo ugotavljali
povezanost višine zdravstvenega absentizma z drugimi pojavi, kot sta na primer
starost in spol zaposlenih;
- metoda proučevanja primerov, s katero so preučeni posamični ukrepi pri
obvladovanju zdravstvenega absentizma;
- metoda analize, s katero so povzeta pomembnejša stališča, in
- sklepi v zvezi z bolezensko odsotnostjo z dela ter obrazložitev trenutnega stanja.
Z naštetimi metodami smo predstavili problem in predmet raziskave ter z njimi potrdili
oziroma ovrgli postavljene hipoteze.
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Magistrsko delo je zasnovano in razdeljeno na trinajst poglavij. V uvodu je opisano
področje obravnavane tematike, predstavljen je problem in predmet raziskovanja s
postavljenimi hipotezami, namen in cilji raziskovanja, ocena doslej opravljenih raziskav ter
uporabljene metode raziskovanja.
V drugem poglavju so opredeljena teoretična izhodišča absentizma, njegove oblike,
navedeni vzroki ter opisane metode za njegovo preučevanje. Zaradi ključnega
razumevanja pojma v celoti je predstavljeno časovno razvrščanje vzrokov za bolezensko
odsotnost. Glede na to, da je odsotnost z dela odraz številnih dejavnikov iz delovnega in
socialnega okolja je bil v magistrskem delu namen proučiti dejavnike, ki vplivajo na
bolezensko odsotnost v širšem okolju in v podjetju, ter dejavnike, ki so povezani s
posameznikom. Poskušali smo ugotoviti, kateri dejavniki poleg zdravstvenega stanja še
vplivajo na bolezensko odsotnost.
V nadaljevanju so opisane ekonomske posledice začasne zadržanosti z dela z vidika
posameznika in podjetja. Velikokrat se ustvarja občutek, da se posamezniki in podjetja ne
zavedajo, kakšne finančne izgube in posredno tudi padec motivacije drugih zaposlenih
lahko povzroči bolezenska odsotnost.
Ker je zdravstveni absentizem zelo kompleksen pojav, ga je treba obravnavati tako z
družbenega, zdravstvenega, socialnega kot ekonomskega vidika. Prav tako je povezan z
različnimi interesnimi skupinami, zato je to področje urejeno z različnimi normativnimi
akti. Stanje in gibanje zdravstvenega absentizma obravnavamo glede na pravno ureditev
do pravice do začasne zadržanosti z dela in do nadomestila za čas te zadržanosti, zato so
iz veljavne normativne ureditve navedene tiste določbe, ki so neposredno ali posredno
povezane s to pravico.
V petem poglavju je predstavljen pregled normativne ureditve v državah EU. Prikazane so
ureditve pogojev in višine prejemkov zaposlenih v času odsotnosti z dela zaradi
zdravstvenih razlogov v vseh 27 državah EU po petih bistvenih elementih ureditve.
Poskušali smo ugotoviti, ali je za uveljavitev pravice potrebno zdravniško potrdilo in v
kakšnem času ga je treba predložiti, kakšna je čakalna doba oziroma število dni, za katere
zavarovanec ni upravičen do nadomestila plače. Nadalje smo v magistrskem delu
ugotavljali, ali je določeno število dni po nastanku razlogov za odsotnost dolžan izplačevati
prejemek delodajalec, za kakšno obdobje in v kakšni višini ter kakšna je višina prejemka iz
javne blagajne ter časovna omejitev za upravičenost do prejemkov iz javne blagajne. Sledi
primerjava podatkov o najdaljšem možnem trajanju začasne zadržanosti z dela ter način
nadzora spoštovanja zdravnikov navodil s strani delavca, ki je začasno zadržan z dela. S
primerjalno analizo normativne ureditve v Sloveniji in drugimi državami EU je prikazano,
kako Slovenija s svojimi zakonskimi in drugimi ukrepi uspešno ali neuspešno obvladuje
področje zdravstvenega absentizma. Zdravstveni absentizem je predmet pozornega
proučevanja in spremljanja v vseh državah EU, zato je v nadaljevanju magistrskega dela
prikazan splošen trend gibanja zdravstvenega absentizma v državah EU.
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V naslednjem poglavju so prikazane glavne značilnosti in gibanje zdravstvenega
absentizma v Sloveniji. Če bi začasno zadržanost z dela opazovali le z vidika bolezni, s
katerimi se začasna zadržanost z dela upravičuje, pridemo do ugotovitve, da obseg
zdravstvenega absentizma narašča.
Ker ima zdravstveni absentizem resne posledice tudi na gospodarskem področju in vpliva
na poslovne rezultate posameznih delodajalcev, sedmo poglavje prikazuje primer uvedbe
posebnega zavarovanja za varnost in zdravje pri delu v Avstriji in Nemčiji ter možnosti in
razloge za uvedbo takega zavarovanja v Sloveniji. Podan je predlog primera dobre prakse
»preventiva, krepitev zdravja, zgodnja rehabilitacija«, ki temelji na izkušnjah drugih držav,
kjer so z izvajanjem programov preventive, krepitve zdravja in rehabilitacije dosegli
uspehe pri izboljšanju stanja in počutja oseb ter zmanjšali obseg absentizma in stroške
zdravstvenega zavarovanja.
V osmem poglavju sledi lastna raziskava pridobljenih podatkov, ki smo jih preuredili v
primerno obliko za uporabo statističnega programa SPPS 17.0. V nadaljevanju se
osredotočamo na bistvene ugotovitve izvedene raziskave ter dosežene rezultate. V
desetem poglavju sledi preverjanje hipotez in pričakovani prispevek k znanosti in stroki v
enajstem poglavju. Uporabnost rezultatov raziskovanja v stroki je predstavljena v
dvanajstem poglavju.
V zaključku magistrskega dela so povzete ugotovitve obravnavane tematike s potrjenimi
oziroma ovrženimi hipotezami ter podanimi predlogi za reševanje nastale problematike.
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2

TEORETIČNA IZHODIŠČA ABSENTIZMA

2.1

OPREDELITEV ABSENTIZMA

V teoretičnem delu so predstavljene osnovne teorije in predpostavke absentizma,
predvsem pa poskušamo prikazati, kaj ga povzroča in kaj usmerja njegov razvoj. Ker se
za pojmom absentizem skriva širok spekter njegovih pojavnih oblik, ga v tem delu
natančneje definiramo.
Z besedo (tujko) absentizem pogosto označujemo odsotnost z dela. V tem smislu so ga
pojmovale tudi prve raziskave Foxa, Scotta in Maya v ZDA, ki so sovpadle v čas druge
svetovne vojne. Že takrat je pomenil absentizem velik problem – tako zaradi pomanjkanja
delovne sile kakor zaradi stroškov (v podjetju z npr. 35.000 zaposlenimi je pomenilo 10 %
odsotnih delavcev precejšnjo izgubo); (Friedl, 1990, str. 169).
Definicije absentizma so zelo različne. Za pojem zdravstveni absentizem pri nas ni enotne
terminologije, saj ga avtorji, strokovnjaki in zakonodaja na tem področju različno
pojmujejo in uporabljajo različne izraze.
Pojem absentizem izhaja iz latinske besede absens, ki pomeni odsotnost ali izostanek.
Znotraj tako široke opredelitve pojma pa v literaturi obstajajo številne ožje definicije
absentizma, ki bolj natančno določajo vrsto odsotnosti z dela. Tudi za odsotnost kot
splošen pojav uporabljamo različne izraze (Verbinc, 1991, str. 22):
• absenca (lat. absentia) 1. odsotnost, nenavzočnost; izostanek, neudeležba, 2. fig.
(duhovna) raztresenost; absenten 1. odsoten, nenavzoč, 2. fig. raztresen,
zamišljen;
• absentacija (iz lat. absens odsoten) samovoljna, premišljena odsotnost; izostanek;
absentirati (-am) nalašč oditi, odtegniti se, umakniti se, ne se udeležiti, npr.
volitev;
• absentizem (iz lat. absens odsoten) odsotnost (uradnika v službi, tudi izostajanje
od dela, neudeležba v čem ipd.) v rabi zlasti za irske zemljiške lastnike, živeče
zunaj Irske.
Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound, 1997, str.
16) opredeljuje absentizem kot začasno, dolgotrajno ali stalno nezmožnost za delo zaradi
bolezni. Bilban (2007, str. 16) navaja, da je bolniški stalež začasna odsotnost z dela zaradi
bolezni, poškodb pri delu ali zunaj dela, nege ali spremstva bolnega družinskega člana
oziroma izostanek z dela zaradi izolacije ali transplantacije, ko ocenjujemo trenutno
zdravstveno stanje delavca, ki je prizadet zaradi bolezni ali poškodbe, oziroma sposobnost
delavca, da pri določenem zdravstvenem stanju opravlja svoje delo v tem trenutku. V
nekaterih državah (npr. Nemčija) šteje v zdravstveni absentizem tudi odsotnost žensk z
dela v času porodniškega dopusta, kar seveda tudi vpliva na višino absentizma.
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Pojmi »zdravstveni absentizem«, »začasna zadržanost z dela zaradi 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 (Vučkovič,
2010, str. 10), sicer gre za dolgoročno ali trajno zadržanost z dela, ki jo imenujemo tudi
invalidnost.
Pri pregledu tuje literature smo zasledili tudi izraz »bolniška prisotnost«, kar pomeni, da
zaposleni nadaljuje s svojim delom kljub prizadetim sposobnostim za delo zaradi bolezni
(Alexanderson in Norlund, 2004, str. 9). Gre za nasprotje zdravstvenega absentizma ali
prezentizem, ki pa na dolgi rok prav tako lahko vodi v bolezen in začasno zadržanost z
dela. Razlogi za prisotnost kljub bolezni so med drugim največkrat tudi občutek
odgovornosti do strank ali sodelavcev (Eurofound, 2010, str. 11). V magistrskem delu
bomo uporabljali izraz absentizem zaradi zdravstvenih razlogov oziroma krajše
absentizem, ki v grobem označuje začasno odsotnost z dela zaradi poškodbe ali bolezni in
v drugih primerih, ko tako odsotnost dovoljuje in določa zakon.
Temeljni predpisi, ki urejajo bolezensko odsotnost, so: Zakon o delovnih razmerjih (ZDR,
Ur. list RS, št. 42/02), ki daje osebam v delovnem razmerju pravico do odsotnosti z dela,
če so za delo nesposobni zaradi bolezni, poškodbe, nege družinskega člana in v drugih
primerih, ki jih določajo predpisi s področja obveznega zdravstvenega zavarovanja (v
nadaljevanju OZZ). Tako gre v bistvu pri zdravstvenem absentizmu najprej za pravico iz
dela in predstavlja eno od oblik socialne varnosti delavcev. Drug pomemben predpis je
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ, Ur. list RS, št. 9/92),
ki predpisuje upravičence do začasne zadržanosti z dela, postopke za pridobitev pravic,
višino nadomestil plač in pristojnosti za ugotavljanje dejanskega stanja zavarovanca
oziroma zavarovane osebe. Pomemben predpis, ki posega v obseg in višino odhodkov za
nadomestila plač iz sredstev OZZ, pa je Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer
brezposelnosti (ZZZPB, Ur. list RS, št. 5/91), ki je z novelo konec leta 1998 naložil nove
obveznosti OZZ za plačilo nadomestil brezposelnim osebam, ki so delanezmožne. Od 1. 1.
2011 je v veljavi Zakon o urejanju trga dela (ZUTD, Ur. list RS, št. 80/2010), ki je
nadomestil ZZZPB in smiselno povzel ureditev izplačevanja nadomestil iz predhodnega
zakona.
Čeprav so definicije za absentizem zelo različne, pa je skupna ugotovitev avtorjev, da je
absentizem izjemno pereč problem, ki pomeni tudi visok strošek za podjetje in vpliva na
zmanjšanje sposobnosti organizacije, da bi dosegla želene cilje.

2.2

PARAMETRI ZA SPREMLJANJE IN ANALIZIRANJE ABSENTIZMA

Podatki o bolniškem staležu so eden od pomembnih virov informacij o zdravstvenem
stanju aktivne populacije. Sodobna tehnologija zbiranja in pridobivanja podatkov omogoča
zbiranje podatkov v smislu enkratnega vnosa podatkov in pridobivanja izhodnih podatkov
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za poročanje o zdravstvenem stanju delavcev mednarodnim organizacijam, kot so
Svetovna zdravstvena organizacija – WHO1, Mednarodna organizacija dela – ILO2,
EUROSTAT, OECD itd., za potrebe nacionalne zdravstvene statistike (socialno-medicinske
analize – SMA: zaključeni primeri za eno diagnozo v opazovanem obdobju in izgubljeni
koledarski dnevi), za potrebe Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v
nadaljevanju ZZZS); finančno zavarovalniške analize – FZA: vsi primeri v opazovanem
obdobju in izgubljeni delovni dnevi, kot tudi za posamezna podjetja, ki se zanimajo za
zdravstveno stanje zaposlenih (Kofol Bric in Jeren, 2010).
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (v nadaljevanju IVZ) za spremljanje in
proučevanje začasne zadržanosti z dela uporablja kazalnike, ki temeljijo na številu
primerov začasne zadržanosti z dela, pri čemer štejejo vsi primeri, ki imajo zaključen
bolniški stalež v opazovanem letu za eno diagnozo, ne glede na to, kdaj se je bolniški
stalež začel, in število izgubljenih koledarskih dni, ki vključujejo vse dneve odsotnosti z
dela za eno zaključeno diagnozo v opazovanem obdobju3. Za merjenje stopnje absentizma
uporabljajo oziroma ugotavljajo naslednje kazalnike (IVZ, 2011):
Odstotek bolniškega staleža (% BS) – Odstotek bolniškega staleža je odstotek
izgubljenih koledarskih dni zaradi začasne zadržanosti z dela vseh zaposlenih glede na
celotno število koledarskih dni vseh zaposlenih v istem obdobju. Formula za izračun % BSfaktorja je:

% BS =

število izgubljeni h koledarski h dni × 100
število zaposlenih × število dni v letu

Indeks onesposabljanja (IO) – To je število izgubljenih koledarskih dni na enega
zaposlenega delavca. Formula za izračun IO-faktorja je:

IO =

število izgubljenih koledarskih dni
število zaposlenih

Indeks frekvence (IF) – Število primerov odsotnosti z dela zaradi bolniškega staleža na
100 zaposlenih v 1 letu. Formula za izračun IF-faktorja je:

IF =

število primerov × 100
število zaposlenih

Resnost (R) – Povprečno trajanje ene odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodbe ali
drugega zdravstvenega vzroka. Formula za izračun R-faktorja je:
1
2
3

World Health Organization.
International Labour Organization.
Po tej metodologiji IVZ obdeluje podatke od leta 1997.
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R=

število izgubljeni h koledarski h dni zaradi enega vzroka
število primerov

Omeniti velja, da je način prikazovanja začasne zadržanosti z dela, ki ga uporablja ZZZS
oziroma nosilci socialnih zavarovanj po svetu, nekoliko drugačen. V »zavarovalniških«
statistikah in analizah so predmet opazovanja izgubljeni delovni dnevi in ne koledarski
dnevi. Delovni dnevi pa se izračunavajo na osnovi ur, ki naj bi predstavljale delovno
obvezo zaposlenega. Ker je delovnih dni za okrog ene šestine manj od koledarskih, se
temu ustrezno lahko razlikujejo zdravstveno-statistični in zavarovalniški podatki, čeprav
gre za isto populacijo in za isto časovno obdobje. Pri primerjavah moramo biti zato zelo
pozorni in primerjati le primerljive podatke.
V Sloveniji podatke o bolniškem staležu zbiramo na nacionalni ravni za vse delavce,
zaposlene v vseh dejavnostih. Zbiranje podatkov se začne pri posameznih izbranih
zdravnikih družinske oziroma splošne prakse, ki imajo na osnovi zakona pooblastila, da
ugotavljajo upravičenost do zadržanosti z dela. Ob vsakem izdanem Potrdilu o upravičeni
zadržanosti z dela se na magnetni medij zapiše nabor podatkov, ki je enoten za potrebe
ZZZS in nacionalne statistike (Bilban, 2007, str. 44).
Ker se je proučevanje zdravstvenega stanja po svetu začelo vse bolj uveljavljati,
strokovnjaki poskušajo najti nekatere nove kazalnike zdravstvenega stanja, ki bi povedali
kaj več o zdravju in njegovi kakovosti. Osredotočili so se na razmišljanje o posledicah
bolezni, ki vplivajo na kakovost človekovega življenja predvsem tako, da mu določen čas
preprečujejo opravljati del ali vsa dnevna opravila, torej ga do določene mere
onesposobijo za vsakodnevno življenje. Prispevek k boljšemu zdravju pomeni zmanjšanje
števila bolnikov in primerov bolezni, skrajšanje njihovega trajanja ter začasne oziroma
trajne nezmožnosti za delo (Toth, 2003, str. 39). Na osnovi razmišljanj strokovnjakov so
nastale nove metode merjenja in izražanja zdravja, s katerimi ugotavljajo, koliko dni ali
morda let izgubi prebivalstvo določenega območja zaradi prezgodnje smrti in drugih
posledic po boleznih in poškodbah. Ena takšnih je indeks QALY4, ki ugotavlja povprečno
število pričakovanih let, ki naj bi jih doživel človek brez bolezni ob predpostavki, da bodo
druge življenjske zdravstvene razmere takšne, kot so bile v letu rojstva (Toth, 2003, str.
39–44).

2.3

POJASNJEVALNI MODELI IN TEORIJE ABSENTIZMA

V literaturi se pojavljajo številni modeli za pojasnjevanje vzrokov zdravstvenega
absentizma. Absentizem je namreč oblika vedenja, ki jo je težko proučevati, saj je
posledica številnih dejavnikov, ki se navzven kažejo kot enotni fenomen (Johns, 2003, str.
159). Vsak model se osredotoča na eno izmed skupin dejavnikov in pojasnjuje absentizem
4

Angl.:»Quality Adjusted Life Year«.
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s svojega zornega kota. Vsak vzrok pa zahteva svojo metodo za preučevanje (Živoder,
2004, str. 6). Briner (1996, str. 875–876) in Allebeck in Mastekaasa (2004, str. 36–41) so
predstavili naslednje pojasnjevalne modele in teorije, s katerimi se lahko pojasnjuje
absentizem:
• zdravstveni model,
• model umika,
• ekonomski model,
• kulturni model,
• teorija stresa.
Zdravstveni model temelji na dejstvu, da v razvitem svetu v zadnjih letih zasledimo
naraščanje trenda absentizma zaradi psiholoških težav. Glavni vzroki psiholoških težav
delavcev so: dolg in naporen urnik, preobremenitev zaradi velike količine dela, slaba
socialna in organizacijska klima v podjetju itd. (Michie in Wiliams, 2003, str. 3). Trenutno
so težave, povezane s slabim duševnim zdravjem, na četrtem mestu najpogostejših
razlogov za nezmožnost za delo. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) ocenjuje, da
bo depresija do leta 2020 postala glavni razlog za nezmožnost za delo (European
Commission, 2007, str. 14).
Model umika: tradicionalno se lahko psihološki pogled na odsotnost pojasnjuje kot tip
»teorije umika«5 (Allebeck in Mastekaasa, 2004, str. 38). Različne oblike odmaknjenega
vedenja se razumejo kot izraz ali vpliv nizkega zadovoljstva z delom. Povezavo med
obojim so raziskali, a niso našli nobene pomembne povezave (Johns, 1987, str. 32).
Nezadovoljstvo z delom je lahko tudi posledica osebnostnih značilnosti posameznika ter
vzgoje in pripravljenosti človeka na delo že od zgodnje mladosti. V psihološki teoriji tako
govorimo o poudarku na situacijskem ali razpoloženjskem razumevanju zadovoljstva z
delom in absentizma (Allebeck in Mastekaasa, 2004, str. 38). Povezave absentizma z
zadovoljstvom z delom prav tako ni mogel potrditi, kakor tudi ne ovreči v svoji raziskavi
Kramberger (1998, str. 49).
Ekonomski model. Ekonomske teorije absentizma se ukvarjajo predvsem z vprašanjem, v
kolikšni meri zunanji dejavniki vplivajo na stopnjo posameznikovega absentizma. Zunanji
dejavniki se nanašajo na osebne značilnosti (zunanje potrebe posameznika) in zunanje
značilnosti dela (zunanji motivacijski dejavniki). Za ekonomski pogled na absentizem sta
pomembni dve področji (Karan, 2011):
• zakaj se posameznik odloči za odsotnost z dela;
• meja, pri kateri je odsotnost z dela za delodajalca še dopustna.
Ekonomske teorije bolniških odsotnosti imajo običajno osnove v zaznavanju ljudi kot
racionalnih bitij, ki iščejo način, s katerim bi kar najbolj povečali svojo blaginjo ali koristi.
Posameznikova blaginja je v funkciji dveh komponent, potrošnje (ki zahteva delo) in
brezdelja (Allebeck in Mastekaasa, 2004, str. 38). Podobno meni tudi Toth (2003, str.
5

Angl.: »withdrawal behaviour«.
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329), ki pravi, da med njimi niso redki taki, ki z »moralnim hazardom«6 poskušajo
pridobiti določene dobrine (npr. opravičilo za začasno zadržanost z dela, oceno
invalidnosti oziroma trajne zmanjšane delovne zmožnosti), do katerih po medicinski
doktrini niso upravičeni, a si z njimi lahko pridobijo koristi na drugih področjih. Na splošno
pa se zdravju in bolezni v ekonomiji dela posveča malo pozornosti, kajti teorije navadno
preučujejo odsotnost na splošno in ne specifično bolniških odsotnosti (Allebeck in
Mastekaasa, 2004, str. 38).
Kulturni model. Kulturni model pri ugotavljanju in proučevanju vzrokov odsotnosti
uporablja sociološki vidik in ugotavlja socialni in normativni vpliv družbe na posameznika
ter opredeljuje pojem kulturne odsotnosti.7 Definiran je kot kompleksna mešanica splošno
sprejetih norm, vedenj in predpisov, ki veljajo v določenem okolju in času za odločeno
delovno skupino, oddelek, organizacijo in podobno (Johns, 1987, str. 33). Chadwick-Jones
in drugi (v: Allebeck in Mastekaasa, 2004, str. 38) definirajo odsotnost kulture kot
»verovanja in navade, ki vplivajo na odsotnosti – njihovo pogostost in trajanje –, kajti
navadno se pojavijo v skupini delavcev ali v organizaciji«. Različne poklicne skupine in
združbe imajo lahko različne poglede na to, koliko delavcev je lahko odsotnih. Ugotovljeno
je, da je v nekaterih poklicnih skupinah določeno število kratkotrajnega absentizma
sprejemljivo in da obstajajo večje razlike v sprejemanju in številu odsotnosti tako med
različnimi organizacijam kakor tudi med samimi skupinami v organizaciji. Po mnenju
Allebecka in Mastekaase (2004, str. 39) se odsotnost z delovnega mesta v veliki meri
lahko razume kot skupinski pojav.
Allebeck in Mastekaasa (2004, str. 39) pa k predhodno opisanim modelom dodajata še
teorijo stresa.
Teorija stresa. V primerjavi z zgoraj navedenimi teorijami so teorije stresa bolj
večdisciplinarne in vključujejo prispevke iz medicine, psihologije in sociologije. Teorije
stresa se ne osredotočajo na samo odsotnost, temveč na bolezni na splošno, na določene
diagnoze ali določene tipe psiholoških simptomov. Večina raziskav je bila na področju
kardiovaskularnih bolezni, pa tudi na področju strahu in depresije. Vse te bolezni ali
simptomi lahko namreč vodijo v bolniško odsotnost. V organizaciji stres navadno povzroči
zmanjšano učinkovitost, manjšo motiviranost, povečata se absentizem in fluktuacija,
narašča število napak, nesreč pri delu in konflikti so vse pogostejši (Brejc, 2004, str. 89).
Dandanes prenaša človek moderne industrijske in informacijske dobe na zdravstveno
službo probleme, v katere zahaja zaradi sedanjega načina življenja. Ta mu povzroča
različne stiske, bolečine, nespečnost, nevrotična in tesnobna stanja, strese in podobno. V
gospodarsko najrazvitejših državah se čedalje pogosteje soočajo z epidemijo
psihosocialnih motenj in pojavov »utrujenosti«8, ki po Mednarodni klasifikaciji bolezni niso
bolezni, predstavljajo pa resen problem, ki povzroča začasno ali trajno nezmožnost za
6
7
8

Angl.: »moral hazard«.
Angl.: »absence culture«.
Angl.: »Fatigue Syndrom«.
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delo in so vzrok za odsotnost z dela in podobno (Mansel v: Toth, 2003, str. 30). Raziskave
bolniške odsotnosti vključujejo tudi stresne dejavnike zunaj področja dela, še posebno,
kadar govorimo o bolniški odsotnosti žensk, ali pa zdravstvene razlike med ženskami in
moškimi na splošno. Tu je koncept stresa povezan s teorijami socioloških vlog,
postavljena pa je bila tudi hipoteza čezmerne obremenitve. Stres je lahko tudi posledica
konfliktnih zahtev ali pričakovanj, povezanih z različnimi vlogami (»konflikt vlog«)9;
(Allebeck in Mastekaasa, 2004, str. 39–40).
Med drugimi teorijami o bolniški odsotnosti je pomembna teorija Fichmana (1984), ki
izhaja iz motivacijske teorije, kjer se domneva, da ljudje kadarkoli lahko imajo ali pa
nimajo motivacije za odhod na delo (Allebeck in Mastekaasa, 2004, str. 38).

2.4

ČASOVNA OPREDELITEV ABSENTIZMA

Evropski sklad za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer je absentizem opredelil kot
začasno, dolgotrajno ali stalno nezmožnost za delo zaradi bolezni in drugih razlogov, ki jih
omogoča zakonodaja, ali tudi začasna zmanjšana delovna sposobnost za opravljanje del,
h katerim je razporejen delavec. Pri tem je odsotnost z dela do 52 tednov pojmovana kot
začasna odsotnost. Dolgotrajna ali stalna nezmožnost za delo pa je po preteku prvih 52
tednov. Poleg tega pa je začasna odsotnost razdeljena na (Eurofound, 1997, str. 17):
• kratko – od 1 do 7 dni trajajočo, na katero vplivajo predvsem akutni fizični in
psihološki stresorji (gripe, prehladi zaposlenih in njihovih družinskih članov);
(Harrison in Martocchio, 1998, str. 324)10;
• srednje dolgo – od 8 do 24 dni, na katero največkrat vplivajo spremenljivke, kot
so: odnos do dela, delovni urniki, oblika zaposlitve, značilnost dela ter stres na
delovnem mestu (Harrison in Martocchio, str. 320–323);
• dolgo – v trajanju več kot 43 dni, kamor sodijo osebnostne lastnosti zaposlenih,
demografski dejavniki, delovne vrednote, kronične bolezni in navade, absentizem v
preteklosti ter absentizem staršev (Harrison in Martocchio, 1998, str. 316–319).
Nezmožnost za delo je lahko (Bilban, 2007, str. 14–15):
a) začasna (zaradi bolezni, poškodbe pri delu in zunaj dela in poklicnih bolezni);
posledica je bolniški stalež;
b) trajna; njena posledica je invalidnost.
Tako začasna kot trajna nezmožnost za delo je lahko:
9

Angl.: »role conflict«.
Splošna predpostavka kratkoročnih odsotnosti z dela je, da se zaposleni odločijo za odsotnost na
podlagi maksimiranja koristnosti. Če je koristnost alternativnih aktivnosti večja od koristi in
stroškov dela, bo zaposleni ostal doma. V skladu s to teorijo so empirični podatki pokazali, da so
zaposleni pogosteje odsotni, kadar so ugodnosti (npr. plačane bolniške) večje, in da so zaposleni,
katerih družinski člani so odvisni zgolj od njihovega dohodka, manj odsotni (v primeru neplačane
odsotnosti); (Harrison in Martocchio, 1998, str. 325–326).
10
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a) relativna – ko delavec ni sposoben opravljati svojega dela ali nekaterih konkretnih
opravil, torej je odvisna od dela, ki naj bi ga nekdo opravljal;
b) absolutna – delavec ni sposoben za nobeno delo (npr. napredovano maligno
obolenje ali stanje po možganski kapi ali srčnem infarktu).
Odsotnost z dela lahko ločimo na prostovoljno in neprostovoljno (Steel, 2003, str. 245).
Neprostovoljna odsotnost je odsotnost, na katero zaposleni nima vpliva – npr. bolezen
zaposlenega ali družinskega člana. Prostovoljna odsotnost pa je odsotnost, ki je bolj
povezana z osebnostjo in motivacijskimi dejavniki – npr. nezadovoljstvo z delom, odnos
do dela, občutek odgovornosti itd.

2.5

VZROKI ZA ZDRAVSTVENI ABSENTIZEM

Med probleme raziskovanja vzrokov bolniške odsotnosti sodi spoznanje, kaj vodi v bolezen
in kaj v bolniško odsotnost. Ni samo bolezen tista, ki je vzrok bolniške odsotnosti in ki
posamezniku daje pravico do prejemanja nadomestila za bolniško odsotnost. Večina ljudi,
ki ima različne vrste bolezni, hodi na delo in o odsotnosti z dela sploh ne razmišlja. Le
bolezni ali poškodbe, ki vodijo v zmanjšano sposobnost za delo, ki ga oseba opravlja,
lahko pripeljejo do delne ali polne bolniške odsotnosti. Nesposobnost opravljanja dela se
mora vedno presojati v skladu z zahtevami dela, ki ga oseba opravlja, kar prikazuje slika
1. Glavni poudarek torej ni v tem, v kakšno funkcionalno okvaro vodi bolezen, temveč
kakšne so posledice na posameznikovo sposobnost za opravljanje dela (Alexanderson in
Norlund, 2004, str. 19).
Nekatere diagnoze pri raziskovanju ne predstavljajo velikih težav. Gre za diagnoze, ki
vodijo do kratkotrajnejše bolniške odsotnosti. Delovna nesposobnost je (poleg bolezni in
poškodbe) predvsem povezana z zahtevami posameznikovega delovnega mesta.
Slika 1: Pogoja za pridobitev pravice prejemanja nadomestila za bolniško odsotnost

Zahtev e dela

B olezen

F unkcionalna
sposobnost

Bolniška
odsotnost
S posobnost za
oprav ljanje
dela

Vir: Alexanderson in Norlund (2004, str. 19)
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Proučevanje vzrokov odsotnosti z dela je precej težavno, saj se različni vzroki medsebojno
prepletajo. Po navedbah Butale in Totha (2005, str. 1) predstavlja začasna zadržanost z
dela zaradi bolezenskih razlogov ekonomski, socialni in zdravstveni problem in je posledica
delovnih, socialnih, ekonomskih, ekoloških in drugih dejavnikov, katerim so izpostavljeni
zaposleni. V nadaljevanju slika 2 prikazuje obširen profil dejavnikov na več strukturnih
ravneh (Alexanderson in Norlund, 2004, str. 19).
Slika 2: Dejavniki in akterji, ki vplivajo na bolniško odsotnost delavcev in vrnitev na
delovno mesto
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Vir: Alexanderson in Norlund (2004, str. 19)
Različne vzroke, ki povzročajo absentizem, delimo na:
• objektivne vzroke (nanje težko vplivamo, to so npr. nesreče);
• subjektivne vzroke (psihični ali socialni – nanje lažje vplivamo in jih
spremenimo).
Objektivni vzroki so lahko pravni, ekonomski, geografski, skratka tisti, na katere ne
moremo vplivati, da bi jih zmanjšali, lažje pa vplivamo na subjektivne vzroke, ki so
psihične in socialne narave (Florjančič, 1994, str. 93).
Vzroke absentizma lahko delimo na medicinske in na nemedicinske: dejavnike okolice,
dejavnike, povezane z delovno organizacijo, družino, družbeno skupnostjo ali zdravstveno
službo, in dejavnike, povezane z delavcem, ki pa niso medicinski (gradnja hiše, šolanje,
različni opravki, nezadovoljstvo s plačo ali delovnimi razmerami itd.); (Bilban, 2007, str.
19).
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2.6

POVEZANOST MED DELOVNIMI POGOJI IN ABSENTIZMOM

Čisto in varno delovno okolje je v korist delodajalcev in zaposlenih (Lorbar in Stare, 1998,
str. 69). Delovno okolje s svojimi specifičnimi razmerami in zahtevnostmi predstavlja
enega od najpomembnejših dejavnikov, ki vidno zaznamuje zdravje zaposlene populacije.
Ta je izpostavljena posebnim dejavnikom tveganja, ki izhajajo iz delovnega okolja in se
kažejo v delovnih razmerah. Povezane so s proizvodno tehnologijo in uporabljenimi
surovinami, z zahtevnostjo dela, različnimi pritiski na delavca, z dolžino delovnega časa in
njegovo razporeditvijo, z ergonomskimi rešitvami, mikroklimo, medčloveškimi odnosi in
drugimi dejavniki, ki izvirajo iz dela (Toth, 2003, str. 71).
Poleg resnosti obolenja na absentizem vplivajo naslednji pomembnejši dejavniki, vezani
na podjetje in zaposlene v njem (Bilban, 2007, str. 22–27):
• neustrezni in nehigienski pogoji dela: izpostavljenost škodljivim kemijskim,
fizikalnim in mehanskim ali biološkim agensom, naporno fizično delo ob
neustrezno razporejenih odmorih, nizka stopnja higienskih pogojev dela itd.;
• ekonomski problemi: slabo poslovanje, izgube, neizplačilo plače …, so vzroki
nizke motivacije za delo, konfliktnih situacij ter slabih medsebojnih odnosov;
• nezdravi medsebojni odnosi: konfliktne situacije med delavci in vodji,
nepriznavanje rezultatov dela, neustrezno nagrajevanje, nehomogenost delovnih
skupin;
• slaba organizacija dela: opuščanje vseh oblik preventivnih zdravstvenih
programov, slaba organizacija varstva pri delu itd.;
• starostna struktura zaposlenih: starejši delavci imajo lahko težave pri doseganju
planiranega delovnega učinka zaradi pešanja funkcij organov in psihofiziološke
sposobnosti kot rezultat normalnega procesa staranja, starejši se preudarneje
odločajo za odsotnost z dela, bolniški stalež pa je zaradi vzrokov (kronične
degenerativne bolezni, rak ...) daljši;
• struktura delavcev po kvalifikaciji: nekvalificirani delavci so pogosteje v
bolniškem staležu: vzrok pa je v nižji motivaciji za delo, nižji plači, itd.;
• spolna struktura: raziskave potrjujejo, da so ženske pogosteje v bolniškem
staležu od moških, pogosto se namreč pojavljajo problemi zaradi otrok in
pogostih bolniških izostankov zaradi komplikacij v nosečnosti;
• oddaljenost od družine: kjer lahko pride do telesne izčrpanosti zaradi neredne in
slabe prehrane;
• nerazumevanje vodstva za osebne probleme delavcev: včasih so resnično taki
primeri, ki zahtevajo, da se delodajalec z delavcem pogovori in mu poskuša
pomagati (prosti dan ali neplačan dopust); v nasprotnem primeru lahko delavec
poskuša pri svojem zdravniku in tako pride do želenega prostega dneva; tak
izostanek je nenačrtovan in zato je izguba pri delu bistveno večja; ustvarja nove
konfliktne situacije – tudi med sodelavci, ki morajo odsotnega delavca
nadomestiti (nadurno delo);
• toleriranje pitja (in podobnih negativnih razvad) na delu prav tako pomembno
vpliva na pojavnost odsotnosti z dela.
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Prevelike obremenitve na delovnem mestu so povezane z navedenimi dejavniki in lahko
ob dolgotrajnem delovanju pustijo posledice na zdravju zaposlenih. Imamo opravka s
poklicnimi boleznimi oziroma boleznimi, povezanimi z delom, ki se kažejo v obliki različnih
kroničnih bolezni, kot so bolečine v križu, okvare in prizadetost sklepov, alergije in kožna
obolenja, zvišan krvni pritisk, prizadetost sluha, nervoze in drugi bolezenski znaki (Toth,
2003, str. 71). V podjetjih bi morali imeti tudi na področju absentizma prioritetni cilj –
ugotoviti razloge, zakaj se zaposleni odločajo za odsotnost z dela, čeprav nimajo
objektivnih zdravstvenih razlogov (Karan, 2011).
Zagotavljanje delovnih pogojev je področje, ko delodajalec ustvarja takšne delovne
pogoje, da pri delu ne prihaja do obremenitev, poškodb in obolenj (Kožar, 1995, str. 57).
Najpomembnejša obravnavana področja pogojev dela, ki so med seboj zelo povezana, so:
• ergonomski pogoji za delo,
• ekološki pogoji za delo,
• varnost in zdravje pri delu.
Podjetja imajo različne motive za urejene in udobne (optimalne) pogoje dela. Nekatera
podjetja v to prisilijo predpisi in zakonodaja, druga privlačijo ekonomske spodbude.
Zavedajo se, da slabše delovne razmere zmanjšujejo produktivnost, povečujejo
utrujenost, nepazljivost, pogostost nevarnosti za zdravstveno okvaro in poškodbo, kar
posledično vodi v bolezensko odsotnost in v izplačevanje visokih odškodnin (Bilban, 1999,
str. 51).
Slika 3: Naloge delodajalca na poti do zastavljenih ciljev
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Vir: Bilban (2007, str. 27)
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identifikacija

celovitost
dela

2.6.1 ERGONOMSKI POGOJI ZA DELO
Ergonomija11 ali »znanost o delu« je veda, ki preučuje človekove telesne in duševne
zmožnosti v zvezi z delom, delovnim okoljem in delovnimi obremenitvami. Proučuje
prilagodljivost dela (orodja, delovnih nalog, delovnega prostora) delavcu in njegovim
potrebam in prilagajanje delavca potrebam dela. Ergonomično oblikovanje pa je veda o
sestavi orodij, strojev, sistemov, nalog, dela in okolja za varno, udobno in učinkovito
človeško uporabo. Besedo »ergonomija« uporabljamo tudi kot sinonim za »tehnični
človeški faktor« in z ergonomsko ureditvijo delovnega mesta poskušamo delo čim bolj
prilagoditi človekovim fizičnim in psihičnim lastnostim ter zmanjšati oziroma preprečiti
morebitne škodljive učinke za zdravje (Bolčina, 2010, str. 22). Ergonomija zajema
spremembe v delovnem okolju v povezavi s fizičnimi in psihološkimi sposobnostmi ter
omejitvami zaposlenih. Delovno mesto samo po sebi se naredi bolj udobno in manj
utrujajoče (Schuler in Huber, 1993, str. 671).
Ergonomska ureditev delovnih mest pomeni, da so delovni pogoji takšnega značaja, da ne
prihaja do prehudih obremenitev pri delu, tako fizičnih kot psihičnih (Kožar, 1995, str. 58).
Zdravje delavcev in problemi varstva pri delu so pogosto pogojeni z neustrezno velikostjo
obremenitev in utrujenostjo. Poškodbe pri delu, težave v križu, okvare zgornjih udov,
splošna utrujenost in lokalna mišična utrujenost so prevečkrat primeri teh problemov.
Delo in delovna mesta morajo biti proučevani in oblikovani za preprečevanje poškodb in
bolezni ob maksimiranju produktivnosti. Objektivna določitev obremenjenosti mišičnega
sistema je zelo pomembna pri analizah delovnih mest, analizi posledic preobremenitev –
bolezni, povezane z delom, ter poklicnih bolezni pri pripravi ter izvedbi ergonomskih
ukrepov na delovnih mestih (Pušnik, 2008, str. 45). Ergonomija se ukvarja tudi s
psihičnimi obremenitvami, kjer je največji problem monotonija. Tam, kjer je delo
dolgočasno, upadata volja in interes za delo, zaradi nepozornosti pa se povečujejo napake
(Kožar, 1995, str. 58).
Ergonomsko reševanje ureditve delovnega okolja je praviloma proces, ne pa enkratna
kampanjska dejavnost. Ergonomsko zamisel vgradimo v izdelek ali v delovno mesto.
Izdelek poskušamo prilagoditi človekovim psihofizičnim funkcijam, prav tako poskušamo
delovno mesto približati človekovim psihofizičnim funkcijam, da bi ohranili zdravje in
njegovo delazmožnost – lajšamo delovne obremenitve, kot so zmanjšane akutne in
kronične utrujenosti, bolezni, povezane z delom, kroničnih obolenj in invalidnosti (Bolčina,
2010, str. 23).
Prednosti ergonomije z vidika podjetja: povečana motivacija in zadovoljstva pri delu,
povečana produktivnost in učinkovitost zaposlenih, dolgoročni upad odsotnosti z dela
zaradi bolezni, povečana kakovost proizvodov in storitev, izboljšana notranja komunikacija
11

Beseda ergonomija izhaja iz grških besed ERGON, ki pomeni delo, in NOMOS, ki pomeni načelo
ali zakon.
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in sodelovanje, povečan ugled podjetja, zmanjšanje števila napak, bolj dinamičen in
učinkovitejši stil dela (Bolčina, 2010, str. 26).
Prednosti ergonomije z vidika zaposlenih: delo je olajšano, delovno okolje je prijetnejše in
bolj stimulativno, večje je tudi zadovoljstvo pri delu, spremenjen je odnos do dela, manj
je zdravstvenih težav (tudi kroničnih), povečana aktivnost srca, cirkulacije krvnega obtoka
in črevesja, povečana je fizična sposobnost, povečana je mentalna sposobnost (Bolčina,
2010, str. 27).
Nekateri avtorji delijo ergonomijo na preventivno in korektivno ergonomijo. Preventivna
ergonomija pomeni uporabo ergonomskih znanj v konstrukciji novega stroja, novega
delovnega postopka ipd., korektivna ergonomija pa se ukvarja z odpravljanjem
pomanjkljivosti obstoječih strojev oziroma pri delovnih postopkih (Brejc, 2004, str. 215).
Prilagajanje dela in delovnega okolja človeku odločilno temelji na strokovni presoji
razmerja med človekom in delom, vključno z delovnim okoljem (Bilban, 2007, str. 35).
Človekovo delo namreč ni preprosta kategorija, ampak je zelo zapleten in kompleksen
predmet proučevanja številnih disciplin (Brejc, 2004, str. 216).
2.6.2 EKOLOŠKI POGOJI ZA DELO
Pod ekološkimi pogoji razumemo tiste delovne pogoje, ki povzročajo začasne ali trajne
bolezni (vključno s poklicnimi), ter poškodbe in slabo počutje. Najpogostejše ekološke
težave so hrup, prah, tresljaji in delo s strupenimi sredstvi. Ekološki pogoji za delo vplivajo
tudi na motivacijo delavcev, saj nenehna izpostavljenost neprijetnim (ali pa celo
nezdravim) pogojem za delo predstavlja demotivacijski dejavnik. Sleherni posameznik želi
ostati in postati zdrav, zato slabi ekološki pogoji, zlasti hrup, strupene snovi,
izpostavljenost prahu ali kakšnim drugim nevarnim snovem, ne morejo ugodno vplivati na
zdravje, torej tudi počutje in razpoloženje ljudi. Saniranje ekoloških pogojev neposredno
vpliva na zdravje in počutje ljudi, s tem pa tudi na bolniško odsotnost delavcev. Vlaganje
v ekološko sanacijo ne daje neposrednih in takojšnjih rezultatov pri obvladovanju bolniške
odsotnosti, dolgoročno pa je to dejavnik, ki ne proizvaja potrebe po begu iz nezdravega in
neprivlačnega delovnega okolja (Kožar, 1995, str. 61).
Razmere v delovnem okolju, kot so npr. hrup, tresljaji, onesnaževanje itd., želimo
presojati čim bolj objektivno, in sicer z meritvami (ceteris paribus); (Bailey in dr., 1995,
str. 33). Mejne vrednosti, ki so merljivi kazalnik za presojo razmer, so praviloma navedene
v predpisih in standardih. Pri tem je treba upoštevati, da so mejne vrednosti kompromis
med znanjem in voljo družbe, koliko je pripravljena vložiti v varnost (Gspan, 2002, str.
180).
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2.6.3 VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU
Neustrezna raven varnosti in zdravja pri delu povzroča vrsto negativnih posledic tako v
širšem nacionalnem vidiku kot v samih podjetjih. Neposredni kazalci neurejene varnosti in
zdravja pri delu so zagotovo poškodbe na delu ter poklicne bolezni in obolenja v zvezi z
delom (Vošner, 2005). Pojem varnosti in zdravja pri delu že po svoji vsebini in namenu
obsega pravice in obveznosti delodajalcev, da v skladu z zakonom in drugimi predpisi ter
ob določanju in upoštevanju varnostnih ukrepov, s katerimi se obvladuje oziroma
preprečujejo nevarnosti in škodljivosti pri delu, zagotavljajo takšno raven varnosti in
zdravja pri delu, ki glede na naravno dela zagotavlja delavcu največjo možno mero
zdravstvene in psihofizične varnosti. Hkrati s tem je delodajalec dolžan prilagajati svoje
ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu spremenjenim okoliščinam, stalno
izboljševati obstoječe stanje oziroma stopnjo varnosti in zdravja pri delu (UEAPME, 2005,
str. 13). Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu pa je brez dvoma eden od pomembnih
pogojev za ekonomsko uspešnost poslovanja gospodarskih subjektov, ki mora biti
stimulirana, saj poleg kakovosti vključuje tudi ohranitev zdravja in delovne zmožnosti ter
zadovoljstvo pri delu, kar zagotavlja optimalno produktivnost, zavzetost in motiviranost
zaposlenih za delo (Kalčič, 2011, str. 120).
Izhodišče za regulatorno urejanje področja varnosti in zdravja pri delu na nacionalni ravni
je v direktivi Evropske unije (Direktiva sveta o uvajanju ukrepov za spodbujanje izboljšav
varnosti in zdravja delavcev pri delu 89/391/EGS). Cilj direktive je vpeljati ukrepe za
spodbujanje izboljšav na področju varnosti in zdravja pri delu na nacionalni ravni. V ta
namen so oblikovali splošna načela zagotavljanja varnosti in zdravja delavcev na delovnih
mestih (Pucelj in Pirc, 2011).
V Sloveniji je področje varnega in zdravega dela urejeno z Zakonom o varstvu in zdravju
pri delu (ZVZD, Ur. list RS, št. 56/99 in 64/01) ter številnimi podzakonskimi akti. Veljati je
začel 28. julija 1999 in gre za sodoben zakon, ki je usklajen z direktivami Evropske unije,
a mu morajo slediti še določeni podzakonski akti za različna ožja področja12. Zakon
zavezuje vse akterje delovnega procesa k ukrepom za zagotavljanje varnega in zdravega
dela, saj določa tako pravice in dolžnosti, ki jih imajo v zvezi s tem delodajalci, kot tudi
12

Področje varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji ni novo ali neznano. Vendar se je raven te
varnosti in skrbi za zdravje delavcev v času tranzicije poslabšala, saj so podjetja posvetila
pozornost predvsem prilagoditvi novim načinom poslovanja, iskanju novih trgov ter uresničevanja
zahtev le-teh. Prav tako so na znižanje ravni varnosti in zdravja pri delu vplivali tudi stečaji podjetij,
porast nezaposlenosti, pomanjkanje sredstev za vlaganje v varnost in zdravje zaposlenih, pogosto
pa tudi premajhna odgovornost delodajalcev za to področje. Ob presežku delovne sile se
marsikateremu delodajalcu zdijo takšna vlaganja odveč in celo nepotrebna, še zlasti, če je mogoče
posledice njihovega zanemarjanja prenesti na bremena solidarnosti znotraj socialnega zavarovanja.
Takšno stanje je poleg zastarelosti predpisov, ki so urejali to področje, pogojevalo sprejem
posebnih predpisov (zakonov, podzakonskih aktov, pravilnikov) o varnosti in zdravju pri delu, ki
sodobno in po vzoru držav EU ureja to področje ter naloge in odgovornosti, ki jih imajo v zvezi s
tem posamezni nosilci (Toth, 2000a, str. 90).
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pravice in obveznosti, ki jih imajo v zvezi z varnim in zdravim delom delavci. Zakon
izrecno opredeljuje, da so vse dolžnosti delodajalca po tem zakonu in predpisih, izdanih
na njegovi osnovi, hkrati pravice delavca. Prav tako zakon vzpostavlja odvisnost med
finančno obveznostjo delodajalcev z naslova za zavarovanja za primer poškodbe pri delu
in poklicne bolezni ter ravnijo varnosti in zdravja pri delu, ki jo zagotavljajo svojim
delavcem. Poleg tega zakon določa ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, ki
so lahko pravne, organizacijske, tehnične, zdravstvene, socialne, andragoške, vzgojne,
ekonomske in druge narave (ReNPVZD, 2003, str. 18).
Na osnovi tega zakona (prvo načelo 5. člen ZVZD) je delodajalec dolžan zagotoviti varnost
in zdravje pri delu. To pomeni, da je delodajalec tisti, ki izvaja varnostne ukrepe in ukrepe
varovanja zdravja, da onemogoča nevarnosti pri delu, usposablja in obvešča delavce,
ustrezno zagotavlja izvajanje strokovnih nalog in zagotovi potrebna in ustrezna delovna
sredstva. Zakon v 7. člen opredeljuje, da so vse dolžnosti delodajalca hkrati pravice
delavca v zvezi z varnim in zdravim delom. Dolžnost delodajalca in delavcev je, da se o
vseh vprašanjih varnosti in zdravja pri delu medsebojno obveščajo, se posvetujejo in
soodločajo. To načelo je konkretizirano in določeno v 10. členu Zakona o sodelovanju
delavcev pri upravljanju (ZSDU, Ur. list RS, št. 42/93 in 56/01). 8. člen ZVZD določa, da
ima delavec pravico do takega delovnega okolja, ki mu zagotavlja varnost in zdravje pri
delu, ter do takega dela, ki je prilagojeno njegovim telesnim in duševnim zmožnostim.
Zakon določa tudi obveznost delavcev, da spoštujejo in izvajajo varnostne ukrepe, da
opravljajo delo pazljivo, da ne bi ogrožali svojega zdravja in življenja drugih oseb (9. člen
ZVZD).
ZVZD v 4. členu določa, da Državni zbor RS sprejme nacionalni program varnosti in
zdravja pri delu, s katerim se določi strategija razvoja področja varnosti in zdravja pri
delu, katerega namen je varovanje življenja, zdravja in delovne zmožnosti delavca,
preprečevanje poškodb pri delu, poklicnih bolezni, ki so posledica dela ali pa so z njim
povezane (Gašperšič, 2002, str. 2). Resolucija o nacionalnem programu varnosti in zdravja
pri delu (ReNPVZD, Ur. list RS, št. 126/03) je bila sprejeta 26. novembra 2003 in upošteva
priporočila in smernice, ki jih določajo nacionalni mednarodni pravni akti.13 Cilj
nacionalnega programa varnosti in zdravja pri delu so predvsem (Gašperšič, 2002, str. 2):
zmanjšanje števila poškodb pri delu, poklicnih bolezni in bolezni v zvezi z delom, razvoj
preventivne infrastrukture in promocija kulture preventive ter oblikovanje mehanizmov za
povezovanje varnosti pri delu in medicine dela.

13

- Konvencija Mednarodne organizacije (MOD) št. 155 o varstvu pri delu, zdravstvenem varstvu in
delovnem okolju.
- Konvencija (MOD) št. 187 o promocijskem okviru za varnost in zdravje pri delu.
- Konvencija (MOD) št. 161 o službah medicine dela.
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Varstvo pri delu zajema tudi varstvene ukrepe, ki se nanašajo na delovno razmerje.
Mednje štejemo (Lorbar in Stare, 1998, str. 70): ureditev delovnega časa, odmore in
počitek, pogoje, ki jih mora izpolnjevati uslužbenec za opravljanje dela na določenem
delovnem mestu, varstvo žensk, mladine in invalidov.
Delovni pogoji, kot so odmori delavcev, počitki, nočno delo, delo prek polnega delovnega
časa ter posebno varstvo nekaterih kategorij delavcev, je urejeno v Zakonu o delovnih
razmerjih (ZDR, Ur. list RS, št. 42/02) ter na njegovi osnovi dveh podzakonskih predpisov:
• Pravilnik o varovanju zdravja pri delu nosečih delavk, delavk, ki so pred kratkim rodile,
ter doječih delavk (Pravilnik, Ur. list RS, št. 82/03), ki določa ukrepe in aktivnosti za
izboljšanje varnosti in zdravja pri delu nosečih delavk, delavk, ki so pred kratkim rodile
ter doječih delavk;
• Pravilnik o varovanju zdravja pri delu otrok, mladostnikov in mladih oseb (Pravilnik, Ur.
list RS, št. 82/03), katerega namen je prav tako varovanje zdravja, telesnega in
duševnega razvoja otrok, mladostnikov in mladih oseb pri delu in v zvezi z delom.
ZVZD sicer podrobneje ureja področje varnosti pri delu, zdravje pri delu v Sloveniji pa
natančneje urejajo zdravstveni predpisi (zakoni o zdravstveni dejavnosti, zdravniški službi,
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter pokojninskem in invalidskem
zavarovanju); (Špiler, 2011).
S 3. decembrom 2011 začne veljati novi Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Ur.
list RS, št. 43/2011), z dnem uveljavitve ZVZD-1 pa preneha veljati Zakon o varnosti in
zdravju pri delu (ZVZD, Ur. list RS, št. 56/99 in 64/01). Osnovni cilj zakona je priprava
boljših zakonskih rešitev, predvsem pa je namenjen spodbujanju varnostne kulture,
usmerjene v preprečevanje tveganj pri delu, ter skrbi, da so predpisani ukrepi stvarni in
učinkoviti ter da omogočajo, da je uskladitev s predpisi dejanska, ne pa samo birokratska
(MDDSZ, 2010). V tem okviru bo novost zlasti uvedba načela zagotavljanja promocije
zdravja na delovnem mestu, ki obsega aktivnosti in ukrepe, ki jih izvaja delodajalec zaradi
ohranjanja in krepitve telesnega in duševnega zdravja delavcev (programi krepitve
zdravja, preventive in zgodnje rehabilitacije) in načelo humanizacije dela14 (Kalčič, 2011,
str. 121).

14

Delodajalec izvaja ukrepe tako, da upošteva naslednja temeljna načela (glej 6. člen ZVZD in 9.
člen ZVZD-1): izogibanje nevarnostim; ocenjevanje tveganj; obvladovanje nevarnosti vira;
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 ter pogoje z
vsiljenim ritmom dela in druge zdravju škodljive okoliščine (humanizacija dela); zagotavljanje
promocije zdravja na delovnem mestu; 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.
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Vendar pa tudi novi zakon nima vgrajenega sistema ekonomskih spodbud za vlaganje
delodajalcev v dvig ravni varnosti in zdravja pri delu (sistem bonus in malus). Na to so
opozorili ob predlogu novele ZVZD že v Zbornici varnosti in zdravja pri delu ter Zvezi
društev varnostnih inženirjev Slovenije (Zbornica za varnost in zdravje pri delu, 2010, str.
4).
ZVZD določa, pa tudi ZVZD-1 bo določal načelo, da je obveznost delodajalca iz
zavarovanja za poškodbe pri delu in poklicne bolezni (zdravstvenega in invalidskega)
odvisna od stopnje varnosti in zdravja pri delu (načelo odvisnosti prispevnih stopenj od
ravni varnega in zdravega dela – diferencirana prispevna stopnja)15; (Kalčič, 2011, str.
121). Vendar pa sta ureditev obveznega dodatnega poklicnega zavarovanja in uvedba
diferencirane prispevne stopnje16 v ZVZD-1 v postopku usklajevanja s socialnimi partnerji
ostali kot bistveni neusklajeni vprašanji (Predlog ZVZD – 1, 2010).

15

To načelo je bilo do zdaj sicer izpeljano v ZPIZ-1 in ZZVZZ, ne pa v predpisih o prispevkih za
socialno varnost. Z vsakokratnimi prehodnimi določbami ZPIZ-1 je bilo obračunavanje prispevkov
zavarovancev in delodajalcev za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni po posebnih –
diferenciranih prispevnih stopnjah odloženo. Uresničeno ni bilo niti v zdravstvenem zavarovanju,
čeprav ta sistem pozna posebno prispevno stopno delodajalca za obvezno zavarovanje za primer
poškodbe pri delu in poklicne bolezni (Kalčič, 2011, str. 121).
16
Poudariti velja, da je diferencirana prispevna stopnja le ena od oblik stimulacije delodajalcev,
druga oblika pa so davčne olajšave za vlaganja v varno in zdravo delo, kar pa je predmet davčne
zakonodaje (12. člen ZVZD in 15. člen ZVZD-1).
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3

EKONOMSKI VIDIK ABSENTIZMA

Razlogi za raziskovanje absentizma so v večji meri jasni. To so negativne posledice, ki jih
absentizem povzroča zaposlenim, podjetjem ter gospodarstvu v celoti. Zato v
nadaljevanju opisujemo pogled na ekonomiko absentizma s strani zaposlenih in s strani
podjetja. Delodajalci na drugi strani večkrat poudarjajo, da so pod pritiskom tržnih razmer
in zaradi doseganja čim boljših poslovnih rezultatov večkrat »prisiljeni« zanemariti potrebe
delavcev in v ospredje postaviti učinkovitost, kar pa ima kratkoročno in dolgoročno zelo
visoko ceno (Srhoij, 2010).

3.1

ABSENTIZEM IN ZAPOSLENI

Če želimo ugotoviti, zakaj ljudje izostajajo z dela, moramo najprej odgovoriti na
vprašanje, zakaj ljudje sploh delajo (Lipičnik, 1996, str. 153). Njihov primarni motiv je
ekonomski (da zadovoljijo svoje fiziološke potrebe in podpirajo družino). Drugi glavni
motiv se nanaša na človeške družbene potrebe (ljudje želijo občutiti pripadnost, občutiti,
da so sprejeti in da je njihovo delo pomembno); (Cuming, 1993, str. 48). Med dejavniki, ki
vplivajo na izostanke z dela, je prvi pogoj za opravljanje dela delavčeva individualna
motivacija, ta ga žene, da zadovoljuje potrebe skladno z njegovim mestom na Maslowovi
hierarhični lestvici17 (Ferjančič, 2009, str. 24).
Po mnenju raziskovalcev Hackmana in Oldhama (1976, str. 256–257) je za ustvarjanje
notranje motivacije zaposlenih in povečanje njihovega zadovoljstva pri delu pomembnih
predvsem pet značilnosti dela. To so: raznovrstnost znanj in spretnosti, ki jih zaposleni
potrebuje za opravljanje dela, raznovrstnost nalog, pomen teh nalog za podjetje,
samostojnost pri delu in povratne informacije o opravljenem delu. Teh pet značilnosti dela
ustvarja kritična psihološka stanja, ki vodijo k notranji motivaciji, zadovoljstvu pri delu in
visoki storilnosti, saj se zaposlenim zdi delo vredno vloženega truda, sprejemajo
odgovornost zanj in so seznanjeni z dejanskimi rezultati dela.
Schermerhorn opisuje (1999, str. 309), da je delavec, ki je bolj zadovoljen pri svojem
delu, manjkrat odsoten z njega. Po njegovem mnenju obstaja močna povezanost med
zadovoljstvom pri delu in odsotnostjo z dela: bolj so delavci zadovoljni, manj so odsotni z
dela. Moorhead in Griffin (1998, str. 99) sta podobnega mnenja kot Schermerhorn.
Zadovoljen delavec bo manjkrat odsoten z dela. Nezadovoljen delavec bo večkrat odsoten
z dela, občutil bo stres, motil bo sodelavce itd.

17

Maslow je bil med prvimi, ki je postavil teorijo motivacije (1943). V svoji teoriji je razvil 2
koncepta, in sicer, da obstaja 5 temeljnih skupin potreb (fiziološke potrebe, potrebe po varnosti,
socialne potrebe, potrebe po spoštovanju in samouresničevanju) ter da so temeljne potrebe med
seboj v hierarhičnem razmerju (1998, str. 20).
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Po Allenu (Hewstone in Brown, 1986, str. 139) je odsotnost z dela lahko posledica
konflikta delavca z delodajalcem zaradi protesta delavca, ki je nezadovoljen pri delu.
Posledično je delavec v stanju neugodja zaradi nasprotja med svojimi željami in
možnostmi, ki mu jih nudi delovno okolje. Avtorja George in Jones (1996) v svojem
modelu omenjata naslednje vplivnejše dejavnike odsotnosti z dela, ki so predstavljeni v
naslednji tabeli.
Tabela 1: Določljivke odsotnosti z dela
Na motivacijo, da je delavec
prisoten, imajo vpliv:

Na zmožnost prisotnosti
delavca imajo vpliv:

delovno zadovoljstvo

bolezen in nesreče

pravila podjetja glede odsotnosti
drugi dejavniki

problemi s prevozom na delo
družinske obveznosti

Vir: George in Jones (1996, str. 91)
Posameznik v normalnih razmerah naj ne bi imel interesa izostajati z dela zaradi
bolezenskih razlogov. Posameznik, ki je velikokrat odsoten z dela, se mora sprijazniti z
nižjo plačo, manjšimi možnostmi napredovanja ter težavami pri povratku na delo
(Harrison in Martocchio, 1998, str. 339). Hkrati njegova odsotnost močno vpliva na
sodelavce, ki so ga primorani nadomeščati in so tako izpostavljeni večjim pritiskom kot po
navadi. Posledica takšnega stanja pa je slabša učinkovitost skupine kot celote.
Gotovo ima posameznik določene možnosti, da s svojim vedenjem in odnosom do zdravja
in dela vpliva tudi na to, kako pogosto ali kako dolgo bo morebiti odsoten z dela zaradi
bolezenskih razlogov. Uresničevanje individualne odgovornosti za doseganje, ohranitev in
povrnitev zdravja in zavestno ter dosledno spoštovanje predpisov s področja varnosti in
zdravja pri delu s strani vsakega zaposlenega je ena od možnosti, ki jo ima posameznik
pri obvladovanju absentizma. Vendar glede tega delavci niso odvisni le od svoje volje in
pripravljenosti, ker so pri tem neuspešni, če jim sistem in delodajalci ne omogočajo
pogojev za uresničitve lastne odgovornosti. Delodajalci ne morejo pričakovati od
zaposlenih ravnanja in vedenja, s katerim bodo zmanjšali odsotnost z dela, če jim ne bodo
omogočili delu prijaznega in neškodljivega delovnega okolja (Butala in Toth, 2005, str. 3).

3.2

ABSENTIZEM IN DELODAJALCI

Posledice odsotnosti delavcev z dela zaradi bolezenskih razlogov zaznavajo tudi
delodajalci. Najprej morajo delavcem, ki so upravičeno odsotni z dela zaradi bolezenskih
razlogov, zagotoviti nadomestilo plač. Ta pomenijo strošek delovne sile, ki vpliva tudi na
ceno izdelkov in s tem tudi na konkurenčnost podjetja. Poleg tega delavci s slabim
zdravstvenim stanjem in njihove pogoste odsotnosti z dela vplivajo na zmanjšanje obsega
in kakovosti proizvodnje. Ta je manjša, kot bi lahko bila, ali pa je povezana z dodatnimi
stroški zaradi nadomestitve odsotnih delavcev, s priučevanjem in usposabljanjem novih
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delavcev, pogosto tudi z zmanjšano proizvodnjo in nepravočasno dobavo proizvodov
kupcem ali celo izgubo ugleda in trga. To le kaže na to, da v normalnih pogojih tudi
delodajalec želi imeti čim bolj zdrave zaposlene in čim nižji absentizem, s čimer bi povečal
ustvarjeni dohodek in dobiček. Večji dohodek pa je spet lahko osnova za ustvarjanje
boljših delovnih pogojev, posodobitev proizvodnih procesov in izboljšanje plač ter počutja
zaposlenih (Butala in Toth, 2005, str. 3). Na delodajalce pade tudi največje breme
ukrepov za zmanjšanje absentizma. A ukrepi so lahko učinkoviti, če so prilagojeni
specifičnim organizacijskim oblikam posameznega podjetja. Preden podjetje začne
ukrepati, potrebuje zelo natančne evidence odsotnosti, vzroke zanjo ipd., na osnovi tega
lahko postavi »diagnozo« odsotnosti in določi ustrezne ukrepe (Briner, 1996, str. 877).
Delodajalci morajo natančno analizirati vzroke za bolezni, zadovoljstvo zaposlenih, stile
vodenja, organizacijsko kulturo pa tudi odnos do bolniške odsotnosti med zaposlenimi
(Srhoij, 2010).
Benavides in soavtorji (2005) poudarjajo, da je preventiva na področju varnosti in zdravja
pri delu ena izmed prednostnih nalog v 21. stoletju. Čeprav je na splošno razširjeno
mnenje, da je investiranje v varnost in zdravje zaposlenih strošek, ki si ga v revnih
državah in slabih podjetjih ne morejo privoščiti, ni nobenega dokaza, da bi dolgoročno
imela katerakoli država ali podjetje korist od nizke stopnje varnosti in zdravja (Hamalainen
in dr., 2006, str. 138). Veliko podjetij v finančnih težavah poskuša prav na račun izdatkov
za varnost pri delu izboljšati svojo trenutno situacijo. Predvsem v tistih podjetjih, ki si
prizadevajo za doseganje dobička in te predpise kršijo. Taka podjetja uporabljajo
zastarele in zdravju pogosto škodljive tehnološke postopke in ne upoštevajo njihovih
vplivov na zdravje delavcev in vplivov na okolje. Podcenjevanje varnosti pri delu ne
ogroža le delavcev, pač pa zmanjšuje učinkovitost celotne organizacije (Svetic, 1998, str.
377).
Varnost in zdravje pri delu postajata vedno bolj pomembna tudi zaradi podaljševanja
delovne dobe in poviševanja starostne meje za upokojitev. Posebno skrb za zaposlenega
podpirajo v zadnjem času predvsem ekonomske potrebe po zmanjševanju stroškov dela.
Zato lahko ocenjujemo varnost pri delu tudi z ekonomskih vidikov (ReNPVZD, 2003, str.
14). Ekonomski vidik varstva pri delu je poleg etičnega, tehničnega, zdravstvenega,
socialnega, psihološkega in pravnega vidika za uveljavljanje varstva brez dvoma med
najpomembnejšimi (Kalčič, 2010). Ekonomski vidik je namreč tisti mehanizem, ki v praksi
sam po sebi ne glede na različne deklaracije, predpise in nadzor najbolje in samodejno
uravnava, do katere stopnje se v praksi uveljavi varstvo. Čisto ekonomski vidik namreč
spodbuja varstvo toliko časa, dokler je ekonomski učinek varstva večji, kot so stroški za
varstvo (Gspan in Jug, 1993, str. 9) Nesporno je skrb za varstvo pri delu pomembna
sestavina gospodarjenja, ki je še posebno poudarjena v zaostrenih tržnih oziroma
konkurenčnih razmerah. Pri tem ne smemo pozabiti, da na zagotavljanje varstva ne vpliva
samo čisti gospodarski interes, ampak ga podpirajo še drugi motivi, npr. moralna in etična
odgovornost in ne nazadnje tudi kazenska odgovornost, povezana s poškodbami in
zdravstvenimi poškodbami delavcev, kar delno spet posega prek kazni na področje
gospodarjenja podjetja (Bilban, 1999, str. 531). Za družbo so poškodbe velikansko
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finančno breme, ki ga je težko natančno izračunati. Če je še mogoče izračunati stroške
zdravljenja in rehabilitacije zaradi poškodb ter odsotnosti z dela, pa je skoraj nemogoče
oceniti stroške socialnih posledic poškodb (Borštnar in Rok Simon, 2011, str. 118).
Ocenjuje se, da je v povprečju škoda v podjetju 3- do 5-krat višja od bruto osebnega
dohodka poškodovanega ali zbolelega odsotnega delavca (Bilban in Rok Simon, 2008, str.
2). Stroške v zvezi s poškodbami na delu in poklicnimi boleznimi je z vidika delodajalca
mogoče ocenjevati po naslednjih postavkah (Svenšek, 2000, str. 96):
• notranji stroški delodajalca18;
• zunanji stroški delodajalca (plačilo prispevkov za kritje stroškov, prenesenih na
širšo solidarnost – v zdravstveno in invalidsko zavarovanje);
• izguba dohodka zaradi prezgodnje invalidnosti ali smrti, ki jo je mogoče presojati
tako z vidika delodajalcev kot tudi z nacionalnega vidika.
Tabela 2: Stroški podjetja za poškodbe in bolezni pri delu
Vrste stroškov

Kriterij

Pomen

Ekonomski/neenkonomski

Ali ima strošek obliko škode
na materialu ali storitvah, ki
jim je mogoče pripisati ceno?

Določi, kako se bo stroške pokrilo.

Interni/eksterni

Ali plačajo stroške tisti, pri
katerih so stroški nastali?

Ali si tisti, pri katerih so stroški
nastali, sploh želijo izboljšati
razmere (če so stroški eksterni za
to nimajo nikakršnega razloga),

Določeni/variabilni

Ali so stroški konstanti ne
glede na resnost bolezni ali
poškodbe?

Kolikšna bo želja po izboljšanju
razmer, da ne bi več prišlo do
resnejših poškodb ali bolezni.

Neposredni/posredni
(direktni/indirektni)

Ali se stroški zaznajo v rednih
računovodskih metodah?

Ali bo menedžer sploh zaznal te
stroške?

Vir: Dorman (2000, str. 20)
Iz analize izvajanja nacionalnega programa varnosti in zdravja pri delu (MDDSZ, 2007, str.
33) je razvidno, da v Sloveniji še vedno ni izdelane in splošno sprejete metodologije za
ugotavljanje stroškov, povezanih z varnostjo in zdravjem pri delu. Utemeljevanje
18

Edina analiza oziroma ocena internih stroškov delodajalcev je bila v Sloveniji opravljena leta 2000
v okviru projekta Phare: »Razvoj slovenskega modela zdravja in varnosti pri delu«. V okviru te
raziskave je bila opravljena anketa, ki je zajela 1,75 % vseh zaposlenih v naši državi. Delodajalci so
poročali o stroških za vlaganje v varnost pri delu, posredovali so podatke o plačah zadolženim za
varnost, varovalni opremi, informiranju sodelavcev o nevarnostih in škodljivostih, usposabljanju
zaposlenih, preiskavah in meritvah delovnega okolja, ekonomskih izboljšavah, odzivih zaposlenih,
pregledih in preizkusih delovne opreme, organizaciji prve pomoči, preventivnih zdravstvenih
pregledih, nadomeščanju delavcev in škodi na delovnih sredstvih in materialu, zdravstvenem
nadzoru delovnega okolja ter zavarovanju za poškodbe pri delu, odškodninah, ki jih ne krije
zavarovanje (ReNPVZD, 2003, str. 16).
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ekonomske upravičenosti investicij v varno in zdravo delovno okolje se najpogosteje
ugotavlja na osnovi podatkov o stroških za izvajanje preventivnih ukrepov in aktivnosti za
zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter s številom izgubljenih dni zaradi poškodb pri
delu ter bolezni, povezanih z delom. Podatkov o posrednih stroških ne zbirajo ne na ravni
podjetij, niti na ravni celotnega gospodarstva, čeprav ti skupni stroški bistveno vplivajo na
uspešnost poslovanja in posledično na BDP (MDDSZ, 2007, str. 33). Zaradi lažjega
razumevanja so s sliko 4 ponazorjene razsežnosti posledic poškodb pri delu.
Slika 4: Kategorija stroškov
izgubljeni zaslužek
dodatni strošek zaradi odsotnosti

posameznik

stroški bolečin
plačilo boleznine
kompenzacije
drugi zavarovalni stroški

delodajalec

administrativni stroški
zaposlovanje
škoda zaradi poškodb
škoda zaradi skoraj nezgod

družba

zavarovalno-admin.stroški
državno-admin. stroški
izguba proizvodnje
medicinska oskrba
stroški raziskav poškodb

Vir: Economic Advises Unit (2004, str. 2)
Ekonomski pogled na varnost in zdravje pri delu združuje tako vzroke kot posledice:
ekonomija podjetja vpliva na delovne razmere, te pa naprej na pojavnost bolezni in
poškodb. Bolezni in poškodbe pa seveda vplivajo na zdravstveno in finančno stanje
zaposlenih, podjetja, skupnosti ter na koncu še države kot celote. Ekonomija lahko
služi varnosti in zdravju pri delu predvsem na tri načine (Bilban, 2007, str. 223):
• ko se stroški zaradi bolezni in poškodb pri delu identificirajo in izmerijo, se lahko
delavci, podjetja in država začnejo zavedati resnosti takih težav in jih odpravljati;
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•

•

pomaga razložiti, zakaj so razmere v nekaterih vrstah podjetij, trgov in regij slabše
kot drugje; s tem pomaga izgraditi nove investicijske plane, ki bi lahko izboljšali
razmere;
lahko pokaže, da so dobri delovni pogoji v interesu vseh, in pomaga podjetjem
oceniti, kolikšne investicije v varnost in zdravje pri delu si lahko privoščijo.

V Sloveniji se obveznosti za kritje stroškov v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu in
poškodbami ter poklicnimi boleznimi zagotavljajo s prispevki za posamezna področja
(Svenšek, 2000, str. 95):
• iz sredstev ZPIZ se pokrivajo invalidske pokojnine, zagotavljanje nadaljevanja ali
nove zaposlitve v primeru poklicne invalidnosti, zmanjšanja ali omejitve delovne
zmožnosti (poklicno usposabljanje invalidov); nadomestila plač za skrajšan delovni
čas, spremembe delovnega mesta, čakanje na zaposlitev, poklicno rehabilitacijo;
druge pravice na osnovi okvar, kot so invalidnina, dodatek za pomoč in postrežbo
in varstveni dodatek (javna sredstva);
• iz sredstev OZZ se pokrivajo stroški za zdravstvene storitve za zdravljenje poškodb
pri delu, poklicnih bolezni in bolezni, povezanih z delom; nadomestila plač za
začasno zadržanost z dela zaradi zdravljenja poškodb na delu, poklicnih bolezni in
bolezni, povezanih z delom (javna sredstva);
• obveznosti delodajalcev, kamor sodijo ukrepi in aktivnosti za zagotavljanje varnega
in zdravju neškodljivega dela in delovnega okolja ter nadomestila plače za začasno
zadržanost z dela do 30 dni zaradi poškodb na delu, poklicnih bolezni in bolezni,
povezanih z delom.
V Sloveniji je problematika visokih stroškov vezana na stroške nezgod in absentizma. Z
ZDR so predpisane tudi denarne kazni ter odškodninski (regresni) zahtevki z naslova
poškodb in zdravstvenih okvar. Tukaj se pokažejo koristi vlaganja sredstev podjetja v
varnost, saj so ti stroški po navadi nižji kot stroški, ki jih ima podjetje zaradi slabe varnosti
(Jamnik, 2006, str. 23). Delodajalci se vse pogosteje soočajo z visokimi regresnimi
zahtevki za nezgode pri delu,19 ki jih terjajo zavarovalnice z visokimi odškodninami, ki jih
vlagajo njihovi delavci za poškodbo, ki so jo utrpeli pri nezgodi na delovnem mestu (ZDS,
2010, str. 26). ZZVZZ v 87. členu določa, da ima ZZZS pravico zahtevati, da povzročeno
škodo povrne delodajalec, če je bolezen, poškodba ali smrt zavarovane osebe posledica
tega, ker niso bili izvedeni ustrezni higiensko-sanitarni ukrepi, ukrepi varstva pri delu ali
drugi ukrepi, predpisani za varnost ljudi.

19

Povprečni regresni zahtevek za kritje stroškov zdravljenja poškodb, ki so posledica nezgod pri
delu, znaša okrog 4000 € (ZDS, 2010, str. 26).
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4

NORMATIVNA UREDITEV ABSENTIZMA V SLOVENIJI

Obvezno zdravstveno zavarovanje, ki je bilo v Sloveniji uvedeno leta 1992, obsega
zavarovanje za primer bolezni in poškodbe izven dela. Sredstva za obvezno zdravstveno
zavarovanje se zagotavljajo s prispevki, ki jih ZZZS, ki ga zakon opredeljuje kot edinega
nosilca obveznega zdravstvenega zavarovanja, plačujejo zavarovanci, delodajalci in drugi
z zakonom določeni zavezanci. S tega naslova so ob upoštevanju načela solidarnosti
zavarovanim osebam zagotovljene pravice do plačila zdravstvenih storitev, kamor sodi
tudi nadomestilo plače med začasno zadržanostjo z dela zaradi bolezni ali poškodbe.
Pravica delavcev, da začasno izostanejo z dela, ko zanj niso sposobni zaradi bolezenskih
in drugih razlogov, in da v tem času prejemajo nadomestilo plače, predstavlja pravico, ki
izhaja iz dela. Hkrati je to ukrep socialne varnosti, ki je bil uveden v socialno zavarovanje
pred več kot 100 leti. Skozi čas so posamezne države to področje različno uredile, pri
čemer pa pretežna večina med njimi upošteva minimume, ki jih določa posebna listina
Mednarodne organizacije dela (ILO); (Toth in Bagari, 1998). Najbolj pomembna zakona,
ki urejata to področje, sta:
• Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljnjem besedilu: ZDR) in
• Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (v nadaljnjem
besedilu: ZZVZZ).
Drugi normativni akti urejajo to področje še bolj podrobno ali pa so v njih le posamezne
določbe, ki se dotikajo te problematike. To so naslednji normativni akti (Vučkovič, 2008,
str. 7):
• Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja,
• Zakon o urejanju trga dela (ZUTD)20,
• Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki
Sloveniji (ZUTPG),
• Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ),
• Zakon o upravnem postopku (ZUP).
Pri zdravstvenem absentizmu moramo ločiti dve pravici, ki sta zagotovljeni zaposlenim.
Prva je pravica do zadržanosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, druga pa opredeljuje
njihove pravice do denarnih nadomestil med takšno odsotnostjo. Med seboj se razlikujejo
že v opredelitvi razlogov za upravičeno zadržanost z dela, obveznostih in pravicah
delodajalcev ter zaposlenih v zvezi z zdravstvenim absentizmom, postopkih ugotavljanja in
preverjanja upravičene odsotnosti z dela, najdaljšega mogočega trajanja in drugih
podrobnosti (Bilban, 2007, str. 36).

20

Od 1. 1. 2011 je v uveljavi Zakon o urejanju trga dela (ZUTD), ki je nadomestil Zakon o
zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB).
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Pravico do nadomestila daje zaposlenim (delavcem) ZDR. ZDR v 137. členu določa
nadomestilo plače v različnih odsotnostih z dela, določenih z zakonom. V tretjem in
četrtem odstavku tega člena je določeno nadomestilo, ki pripada delavcu v času začasne
zadržanosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe. Gre za nadomestila, ki jih morajo svojim
zaposlenim zagotoviti delodajalci oziroma nosilec OZZ, za katerega delodajalci in
delojemalci ter drugi zavezanci plačujejo prispevke.
Nadomestilo plače v času začasne zadržanosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, do
katerih je upravičen delavec, urejajo trije zakoni:
• ZDR – za primere, ko se nadomestilo izplačuje v breme delodajalca;
• ZZVZZ – za primere, ko se nadomestilo izplačuje v breme ZZZS,
• ZUTD – za primere, ko se nadomestilo izplačuje v breme ZRSZ in ZZZS.

4.1

NADOMESTILO MED ZAČASNO ZADRŽANOSTJO Z DELA V BREME
DELODAJALCA

137. člen ZDR določa, da delodajalec izplačuje nadomestilo plače iz lastnih sredstev v
primerih nezmožnosti delavca za delo zaradi njegove 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 primerih nezmožnosti za delo delavca 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.
Če gre za dve ali več zaporednih odsotnosti z dela zaradi iste bolezni ali poškodbe, ki ni
povezana z delom, do 30 delovnih dni, pa traja v posameznem primeru prekinitev med
eno in drugo odsotnostjo manj kot deset delovnih dni, delodajalec za čas nadaljnje
odsotnosti od prekinitve dalje izplača nadomestilo plače v breme zdravstvenega
zavarovanja (137. člen ZDR).
Za prvih 30 delovnih dni začasne zadržanosti pripada delavcu nadomestilo:
• v višini 80 % plače delavca v minulem mesecu za polni delovni čas – zaradi
bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom;
• v višini 100 % povprečne mesečne plače delavca v zadnjih treh mesecih – zaradi
poklicne bolezni ali poškodbe pri delu.
V 9. odstavku istega člena zakon točno določa, za kateri čas je delodajalec delavcu v
primerih odsotnosti z dela dolžan izplačati nadomestilo. Treba je upoštevati tiste delovne
dneve oziroma toliko ur, kolikor znaša delovna obveznost delavca na dan, ko zaradi
upravičljivih razlogov (med temi sta tudi bolezen in poškodba) ne dela (137. člen ZDR).
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4.2

NADOMESTILO MED ZAČASNO ZADRŽANOSTJO Z DELA V BREME
ZZZS

Nadomestilo med začasno zadržanostjo z dela gre v breme ZZZS zaradi tako imenovanih
bolezenskih razlogov v naslednjih primerih (29. člen ZZVZZ):
• od prvega dne zadržanosti z dela zaradi presaditve živega tkiva in organov v korist
druge osebe, posledic dajanja krvi, nege ožjega družinskega člana, izolacije in
spremstva, ki ju odredi zdravnik, ter poškodb, nastalih v okoliščinah iz 18. člena
ZZVZZ21,
• od 31. dne zadržanosti z dela v vseh drugih primerih.
Zavarovancu pripada nadomestilo za delovne dneve oziroma delovne ure, ko je zadržan z
dela, kot tudi za praznične in druge proste dni, določene z zakonom (29. člen ZZVZZ). V
skladu z določili ZZVZZ imajo pravico do nadomestila med začasno zadržanostjo z dela
(28. člen ZZVZZ) iz sredstev OZZ naslednje osebe (RSRS, 2007, str. 13):
• zavarovanci, ki so v delovnem razmerju;
• osebe, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost;
• lastniki zasebnih podjetij;
• vrhunski športniki in vrhunski šahisti;
• kmetje, če so za to pravico posebej zavarovani;
• pod določenimi pogoji tudi brezposelne osebe22.
Višina nadomestila plače (139. člen pravil) je odvisna od:
• osnove za nadomestila,
• razloga začasne zadržanosti z dela ter
• načina valorizacije osnove.
Praviloma je osnova za nadomestilo zavarovančeva povprečna plača (skupaj z
nadomestili), ki mu je bila izplačana v koledarskem letu pred letom, v katerem je nastala
začasna zadržanost z dela, oziroma povprečna osnova za plačilo prispevkov v koledarskem
letu pred letom, v katerem je nastala začasna zadržanost z dela (29. člen ZZVZZ).
Nadomestilo ne more biti manjše od zajamčene plače in ne višje od plače, ki bi jo
zavarovanec dobil, če bi delal, oziroma od osnove, po kateri je v času zadržanosti z dela
21

Za poškodbo pri delu so zavarovani tudi:
1. osebe, ki sodelujejo pri organiziranih javnih delih splošnega pomena, pri reševalnih akcijah
ali pri zaščiti in reševanju ob naravnih in drugih nesrečah;
2. udeleženci mladinskih taborov v Republiki Sloveniji;
3. osebe, ki opravljajo dela oziroma naloge vojaške službe ali nadomestne civilne službe,
narodne zaščite, civilne zaščite, službe za opazovanje in obveščanje, splošnih reševalnih
služb ali enot za zveze ter pri usposabljanju za obrambo in zaščito;
4. osebe, ki pomagajo organom za notranje zadeve in pooblaščenim osebam teh organov pri
opravljanju njihovih nalog v skladu z zakonom itd.
Več o tem glej 18. čl. ZZVZZ.
22
Več v poglavju 4.3 Nadomestila med začasno zadržanostjo z dela v breme ZRSZ in ZZZS.
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zavarovan (31. člen ZZVZZ). Drugačna osnova za nadomestilo je določena le v 32. členu
ZZVZZ ter drugem do četrtem odstavku 140. člena pravil:
• za zavarovanca, ki je prejemal plačo oziroma nadomestilo ali imel določeno
osnovo za plačilo prispevkov le v delu minulega koledarskega leta, se osnova
izračuna iz mesečnih plač in nadomestil oziroma osnove za plačilo prispevkov v
obdobju, v katerem je delal;
• za zavarovanca, ki v minulem koledarskem letu sploh ni imel plače oziroma
osnove za plačilo prispevkov, se osnova izračuna iz mesečnih plač in nadomestil
oziroma osnove za plačilo prispevkov v obdobju iz obveznega zavarovanja v
tekočem koledarskem letu, preden je bil zadržan z dela;
• za zavarovanca, ki do nastopa začasne zadržanosti z dela še ni imel plače
oziroma osnove za plačilo prispevkov, oziroma za zavarovanca, ki se poškoduje
na poti na delo, preden je nastopil delo, se za izračun osnove upošteva plača, ki
bi jo prejel, če bi delal.
V skladu s 141. členom pravil in 10. členom pravilnika o obračunu nadomestil plač se v
osnovo za izračun nadomestila ne vštevajo regres, jubilejna nagrada, odpravnina ob
upokojitvi, solidarnostna pomoč, povračila stroškov v zvezi z delom, dohodek, prejet v
naravi, proračuni plač v tekočem letu za obdobja, na katera se nanaša osnova za obračun
nadomestila, nadomestila, izplačana v breme pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
bonitete ter dohodki iz drugega pogodbenega razmerja. V 22. členu pravilnika o obračunu
nadomestil plač je določeno, da odgovorna oseba delodajalca z žigom in podpisom potrdi
pravilnost vpisanih podatkov na obračunskih dokumentih, vendar lahko zavod pri
delodajalcu preveri pravilnost vpisanih podatkov v obračunskih dokumentih in dejansko
višino izplačanega nadomestila plače delavcem.23
Osnova za nadomestilo se je do 31. 12. 2006 v skladu z 31. členom ZZVZZ mesečno
usklajevala z rastjo povprečnih plač vseh zaposlenih v Republiki Sloveniji. Z letom 2007 pa
je bil v skladu z Zakonom o usklajevanju transferov posameznikom in gospodinjstvom v
Republiki Sloveniji (ZUTPG) na novo določen način usklajevanja osnove za nadomestilo
plače (RSRS, 2007, str. 20). Osnova se (skladno z določbami ZUTPG) valorizira dvakrat
letno, in sicer prvič v juliju z rastjo cen življenjskih potrebščin v obdobju januar–junij
tekočega leta in drugič v januarju z rastjo cen življenjskih potrebščin v obdobju julij–
december minulega leta po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, in sicer le v
primeru, da ima zavarovanec osnovo najmanj iz predpreteklega koledarskega leta glede
na obdobje zadržanosti.
Višina nadomestila plač je odvisna tudi od razloga, zaradi katerega je zavarovanec
odsoten z dela oziroma nezmožen za delo (31. člen ZZVZZ):
23

V letu 2007 so območne enote ZZZS podale 348 pobud za oceno osnove za nadomestilo, ki jih je
preverila služba za revizijo. Revizija je pokazala nepravilnosti v 31,6 odstotka vseh podanih pobud.
Nepravilnosti so se nanašale predvsem na napačno osnovo za obračun nadomestil, napačno število
ur ter na neskladja med nadomestilom, izplačanim zavarovancu, in refundiranim nadomestilom.
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100 % od osnove ob zadržanosti z dela zaradi:
o poklicne bolezni,
o poškodbe pri delu,
o presaditev tkiva in organov v korist druge osebe,
o darovanje krvi,
o izolacije;
• 90 % osnove ob zadržanosti z dela zaradi:
o bolezni;
• 80 % osnove ob zadržanosti z dela zaradi:
o poškodbe zunaj dela,
o nege družinskega člana,
o spremstva.
•

Čas prejemanja nadomestila v breme OZZ z zakonom ni omejen. Zakon vsebuje le
določbo, da zavarovanca, ki je zadržan z dela zaradi začasne nezmožnosti za delo, osebni
zdravnik oziroma zdravniška komisija (v nadaljevanju ZK) napoti na invalidsko komisijo, če
oceni, da ni pričakovati povrnitve delovne zmožnosti. Pravila obveznega zdravstvenega
zavarovanja v zvezi s tem vsebujejo določbo (245. člen pravil), da sta osebni zdravnik
oziroma imenovani zdravnik ali zdravstvena komisija dolžna napotiti zavarovanca na
invalidsko komisijo, tudi če je zavarovanec zadržan z dela zaradi bolezni ali poškodbe
neprekinjeno eno leto (poln delovni čas ali delovni čas, krajši od polnega).
4.2.1 UVELJAVLJANJE PRAVICE DO NADOMESTILA PLAČE
Za priznanje pravice do nadomestila plače med začasno zadržanostjo z dela je bistveno
(RSRS, 2007, str. 12):
- da pravico uveljavlja subjekt, ki je lahko nosilec pravice do nadomestila;
- da so izpolnjeni drugi pogoji, ki jih določajo predpisi za priznanje pravice do
nadomestila;
- da je trajanje pravice do nadomestila v skladu z razlogom zadržanosti z dela.
Potrdilo o upravičeni zadržanosti z dela (obrazec BOL), s katerim zavarovanec uveljavlja
nadomestilo plače, izstavi osebni zdravnik zavarovanca na osnovi svoje ocene o
upravičenosti zadržanosti oziroma na osnovi odločbe imenovanega zdravnika (v
nadaljevanju IZ) ali ZK (230. člen pravil).
Na trend rasti odhodkov po letih prav tako vpliva tudi ažurnost zavezancev za vlaganje
refundacijskih zahtevkov na ZZZS in rok za refundacijo. Rok za refundacijo je določen v
pravilniku, ki kot podzakonski predpis natančno ureja področje obračunov in refundacij
nadomestilo plač v breme OZZ. Upravičenci jih uresničujejo z listinami, na osnovi katerih
je mogoče obračunati in izplačati denarne prejemke (229. člen pravil). ZZZS povrne
delodajalcem izplačana nadomestila plač po predložitvi zahtevka za refundacijo, kateremu
morajo priložiti pravilno in popolno izpolnjena POTRDILA in druge obračunske dokumente
(3. člen pravilnika). Delodajalci lahko zahtevajo refundacijo nadomestila plač v treh letih
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od dneva, ko je bilo nadomestilo delavcem izplačano (21. člen pravilnika), sicer terjatev
do ZZZS zastara.24 Ker se obračun, kontrola in priprava nakazil izvaja na vseh 55 lokacijah
v ZZZS (10 sedežev OE in 45 izpostav), je potrebna dobra notranja logistika za
zagotavljanje likvidnih sredstev na izplačilne dni. Sprememba notranjih pravil izplačevanja
refundacij v letu 2009 je povzročila, da so bili tudi zaradi tega odhodki za nadomestila v
tem letu nekoliko nižji in so se nato v letu 2010 še za nekoliko povečali. Zamaknjena
plačila, ko gledamo velikost pojava na letni ravni, namreč učinkujejo samo v letu po
spremembi (Kramberger in dr., 2011, str. 34).
ZZZS pa delodajalcu ne poravna obračunanih nadomestil plač (229. člen pravil):
• če jih ni izplačal delavcem, ki so bili do njih upravičeni;
• če ni izkazano, da je delodajalec plačal delavcu iz lastnih sredstev nadomestilo
plače za 120 delovnih dni v koledarskem letu v primeru začasne nezmožnosti
delavca za delo zaradi njegove bolezni ali poškodbe, ali če ne izkaže, da gre za
dve ali več zaporednih odsotnosti z dela zaradi iste bolezni ali poškodbe, ki ni
povezana z delom, do 30 dni, in je v posameznim primeru prekinitev med in eno
in drugo odsotnostjo manj kot 10 delovnih dni (recidiv);
• če v primerih začasne nezmožnosti za delo, ko gre nadomestilo plače v breme
OZZ, ni odločal IZ ali ZK, da je zadržanost od dela utemeljena, razen če gre za
nego, spremstvo ali izolacijo zavarovane osebe, o kateri odloča njen osebni
zdravnik, ali če gre za nego otroka, o kateri odloča otrokov osebni zdravnik, ali če
gre za odsotnost z dela zaradi prostovoljnega darovanja krvi.
4.2.2 GIBANJE ABSENTIZMA V BREME ZZZS
Tabela 3 prikazuje gibanje števila izgubljenih delovnih dni v breme ZZZS, ki temelji na
opisanih pravnih temeljih. Vir podatkov so obrazci BOL – potrdilo o upravičeni odsotnosti
od dela (bolniški listi), ki jih izdajo osebni zdravniki zavarovancev in poročajo
delodajalcem in Inštitutu za varovanje zdravja za nacionalno statistiko. Od leta 2001 do
2004 statistika beleži naraščanje števila izgubljenih delovnih dni v breme OZZ. V letu 2005
je zabeležen precejšen padec števila izgubljenih delovnih dni in v letih 2006 ter 2007
postopno naraščanje.

24

Nekateri delodajalci refundacijskih zahtevkov na ZZZS ne vlagajo sproti, ampak skupaj za daljše
obdobje. ZZZS je do leta 2009 zaradi ugodne finančne situacije izplačeval refundacije nadomestil
plač takoj po prejemu in kontroli obračunov. Od leta 2009 vse refundacije, kljub zaostrenim
pogojem poslovanja, redno poravnava, s tem, da sledi cilju, da vsako refundacijo nakaže
najpozneje v 20 dneh.
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V letu 2008 je zabeležen vnovičen padec, ki mu v letih 2009 in 2010 sledi vnovična rast25.
Če gledamo na časovno vrsto od leta 2001 do 2010 z relativnim kazalnikom – odstotkom
izgubljenih delovnih dni (% BS), ki relativizira večjo ali manjšo zaposlenost po letih, kar
vpliva na absolutni obseg odsotnosti z dela, lahko ugotovimo, da je bil absentizem v letih
2005 do 2009 na nižji ravni, v letu 2010 pa se je znova dvignil na raven izpred leta 2005
(Kramberger in dr., 2011, str. 33–34).
Tabela 3: Absentizem v breme OZZ v letih 2001–2010

Leto

Št. izgubljenih delovnih
dni v breme ZZZS

% BS

2001

4.709.781

2,1

2002

4.985.779

2,1

2003
2004

5.016.795
5.187.844

2,11
2,13

2005

4.488.416

1,84

2006

4.503.271

1,83

2007

4.839.814

1,91

2008

4.433.377

1,69

2009

4.686.891

1,82

2010

5.320.897

2,11

Vir: IVZ (2011) in ZZZS (2011)
Iz tabele 4 je razvidno, da odhodki za nadomestila plač, za katere plačnik je po zakonodaji
ZZZS, v strukturi vseh odhodkov OZZ predstavljajo skoraj desetino odhodkov. V letih 2008
in 2009 je zaznan padec deleža nadomestil plač v vseh odhodkih OZZ zaradi povečanih
odhodkov za zdravstvene storitve (na višino le-teh je vplivalo povečanje plač v javnem
sektorju – zdravstvu, kar je ZZZS dolžan v skladu s 66. členom ZZVZZ26 vračunati v cene
zdravstvenih storitev). Zaradi varčevalnih ukrepov v letih 2009 in 2010 (predvsem
zniževanje cen izvajalcem zdravstvenih storitev in zniževanje cen oziroma odhodkov za
zdravila) pa se je delež nadomestil plač znova ustalil na 9,5 % vseh odhodkov OZZ.

25

Dvomov v kakovost podatkov IVZ naj ne bi bilo, a je zaradi nepojasnjenih trendov ZZZS v letu
2008 (drastični padec) in 2010 (precejšna porast) IVZ zaprosil za vnovično preverbo podatkov, a je
dobil odgovor, da so podatki pravilni oziroma naknadno ugotovljene napake nimajo bistvenega
vpliva na celoten pojav.
26
Člen navaja, da je treba pri elementih za oblikovanje cene programov oziroma storitev
upoštevati: plače in druge prejemke v skladu s predpisi, kolektivnimi pogodbami in drugimi
splošnimi akti, materialnimi stroški, amortizacija predpisana z zakonom, in druge zakonske
obveznosti.
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Tabela 4: Odhodki ZZZS za nadomestila plač v letih 2007–2010

2007

Odhodki za
nadomestila plač iz
obveznega zavarovanja
(v €)
184.010.757

-

Delež odhodkov
nadomestil plač v vseh
odhodkih obveznega
zavarovanja (%)
9,5

2008

200.989.385

109,2

9,1

2009

201.356.743

100,2

8,6

2010

222.653.603

110,6

9,5

Leto

Verižni
indeks

Vir: ZZZS (2011)
Prejšnje trende v gibanju odhodkov za nadomestila plač do neke mere pojasnijo gibanja
letnih rasti po letih (grafikon 1), in sicer nominalne rasti bruto plač na zaposlenega v
državi ter nominalne rasti nadomestil plač v breme OZZ (Kramberger in dr., 2011, str. 33–
34).
Grafikon 1: Prikaz realne in nominalne rasti bruto plač na zaposleno osebo in
nadomestil plač v breme ZZZS v letih 2006–2010
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Vir: Podatki UMAR in ZZZS (2011)

4.2.3 NADOMESTILA ZARADI NEGE
Časovno omejena pa je pravica do nadomestila zaradi nege ožjega družinskega člana, s
katerim zavarovanec živi v skupnem gospodinjstvu, in sicer traja v posameznem primeru
38

največ do sedem delovnih dni, za otroke do sedem let starosti ali starejšega zmerno, težje
ali težko duševno in telesno prizadetega otroka pa do 15 delovnih dni. Kadar to terja
zdravstveno stanje ožjega družinskega člana, lahko pristojni IZ izjemoma podaljša trajanje
pravice do nadomestila, vendar največ do 30 delovnih dni za nego otrok do sedmega leta
starosti ali starejšega zmerno, težje ali težko duševno in telesno prizadetega otroka
oziroma do 14 delovnih dni za nego drugih ožjih družinskih članov (30. člen ZZVZZ)27.
IZ lahko izjemoma podaljša trajanje pravice do nadomestila osebnega dohodka za nego
otroka, in sicer v primerih, ko je taka odsotnost potrebna zaradi nenadnega poslabšanja
zdravstvenega stanja otroka oziroma v drugih izjemnih primerih28. ZZZS v zadnjih letih
intenzivno spremlja podatke o gibanju izgubljenih delovnih dni zaradi nege družinskega
člana.
Grafikon 2: Gibanje izgubljenih delovnih dni zaradi nege po mesecih med 2007–2011
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Vir: IVZ (2011)
V odhodkih OZZ je bilo v letu 2009 12 %, v letu 2010 pa 11,8 % vseh odhodkov iz OZZ za
nadomestila plač zaradi razloga nege. Grafikon 2 prikazuje podatke o izgubljenih delovnih
dnevih zaradi nege po mesecih. Razvidna je izrazita sezonska komponenta, kar je za ta
razlog odsotnosti z dela razumljivo (poleti so šolske počitnice, jeseni in spomladi pa
27

S 1. 1. 2009 se je na osnovi novele Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju (17. člen ZZVZZ-K, Ur. list RS, št. 76/2008) začela uporabljati spremenjena določba
30. člena ZZVZZ, ki spreminja pogoje za upravičenost do nadomestila plače, razširja krog
upravičencev do nadomestila plače in opredeljuje trajanje upravičenja do nadomestila plače.
28
Več o tem glej 30. člen ZZVZZ.
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povečanje obolenj, predvsem prehladnih). Na odsotnost z dela zaradi nege gotovo vpliva
tudi povečevanje števila rojstev v zadnjih letih (Kramberger in dr., 2011, str. 38).

4.3

NADOMESTILO MED ZAČASNO ZADRŽANOSTJO Z DELA V BREME
ZRSZ IN ZZZS

Nadomestila med začasno zadržanostjo z dela zaradi bolezni ali poškodbe imajo tudi
brezposelne osebe29. Za primer brezposelnosti so vsi aktivni zavarovanci posebej
zavarovani in za to zavarovanje plačujejo posebne prispevke. To jim zagotavlja določene
pravice, med katerimi je tudi nadomestilo plače. Če pa je oseba, ki po ZZVZZ izpolnjuje
pogoje za priznanje statusa brezposelne osebe, nezmožna za delo že ob nastanku
brezposelnosti, ne bi mogla pridobiti statusa brezposelne osebe in s tem tudi ne pravic z
naslova zavarovanja za primer brezposelnosti. ZZZPB je določil, da so do teh pravic
upravičene tudi osebe, ki niso zmožne za delo zaradi zdravstvenih razlogov.30 Od 1. 1.
2011 je v veljavi ZUTD, ki je nadomestil ZZZPB in smiselno povzel ureditev izplačevanja
nadomestil iz predhodnega zakona.
1. odstavek 9. člena ZUTD31 podaja definicijo, kdaj je brezposelna oseba zmožna za delo.
Zmožnost za delo je podana od dopolnjenega 15. do 65. leta starosti, pri kateri ni prišlo
do popolne nezmožnosti za delo po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
ali nezaposljivosti po predpisih o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. Ta
pravica je brezposelnim osebam zagotovljena po določbah ZUTD v 9. členu, četrti
odstavek32, ki določa, da ima pravice po tem zakonu tudi brezposelna oseba, ki je ob
nastanku ali med brezposelnostjo bila ali postala nezmožna za delo zaradi zdravstvenih
razlogov, če vloži zahtevek najpozneje v 30 dneh od nastanka nezmožnosti za delo zaradi
zdravstvenih razlogov. Ta rok ne teče med bolnišničnim zdravljenjem brezposelne osebe
ali zaradi drugih utemeljenih razlogov, zaradi katerih brezposelna oseba ni mogla vložiti
zahtevka.
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje zagotavlja pravice brezposelnim osebam, ki so
nezmožne za delo zaradi zdravstvenih razlogov, enako obdobje, kot izplačujejo delodajalci
nadomestila plače med začasno zadržanostjo z dela zaradi bolezni ali poškodbe po
predpisih o ZZVZZ. Po izteku tega časa se nadomestilo v višini zadnjega izplačanega
denarnega prejemka po tem zakonu zagotavlja iz sredstev OZZ.
29

Za brezposelno osebo se šteje iskalec zaposlitve, ki je zmožen za delo, prijavljen na zavodu,
aktivno išče zaposlitev in je pripravljen sprejeti ustrezno oziroma primerno zaposlitev, ki mu jo
ponudi zavod ali drug izvajalec storitve posredovanja zaposlitve ter ni v delovnem razmerju, ni
samozaposlen, ni poslovodna oseba v osebni družbi in enoosebni družbi z omejeno odgovornostjo
ter zavodu, ni kmet in ni upokojenec (glej ZUTD, 8. člen).
30
ZZZPB je z novelo konec leta 1998 naložil nove obveznosti OZZ za plačilo nadomestil
brezposelnim osebam, ki so delanezmožne.
31
Prej prvi odstavek 17. b člena ZZZPB.
32
Prej četrti odstavek 17. b člena ZZZPB.
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ZZZS posebej spremlja tudi podatke o višini odhodkov za nadomestila za brezposelne
osebe. Že sama zakonska ureditev v Sloveniji je posebnost. Upravičencu čas prejemanja
nadomestila za brezposelnost v času delanezmožnosti miruje in lahko ureditev postane
dober korektiv za reševanje socialnih težav. V primeru brezposelnih oseb, ki imajo pravico
do nadomestila za čas delanezmožnosti, se pojavlja vprašanje, za kakšno delo se sploh
lahko ugotavlja delanezmožnost. Delo, ki ga nekdo opravlja ali bi ga po zaposlitvi
opravljal, sicer ni nujno identično njegovi izobrazbi (Kramberger in dr., 2011, str. 38). Z
naraščanjem števila vseh brezposelnih oseb v državi se povečuje tudi število upravičencev
do nadomestila za čas brezposelnosti. V OZZ sta to posebni zavarovalni podlagi: 1133 in
28.34 Samo zavarovanci, ki so v OZZ zavarovani na ta način, imajo kot brezposelne osebe
pravico do nadomestila za čas delanezmožnosti. To nadomestilo od 31. dne zadržanosti
preide v breme OZZ.
V tabeli 5 so prikazani podatki o povprečnem številu registriranih brezposelnih v državi, o
številu zavarovanih v OZZ na podlagah 11 in 28, o številu izgubljenih delovnih dni in
odhodkih OZZ za nadomestila za čas delanezmožnosti v letih 2007–2010.
Tabela 5: Brezposelni, izgubljeni delovni dnevi in nadomestila za podlagi 11 in 28 v
letih 2007–2010

Leto

2007
2008
2009
2010

Št.
registriranih
brezposelnih
(povprečje
35
leta)
71.300
63.200
86.400
100.500

Št.
brezposelnih
36
(11, 28)

Št. izgubljenih
delovnih dni v
37
breme Zavoda

Nadomestila
plač v breme
38
Zavoda v €

Št. izgubljenih
delovnih dni/št.
brezposelnih
(11, 28)

12.955
14.035
26.980
28.080

168.017
141.148
184.020
283.109

4.741.549
4.918.356
4.285.263
6.133.259

12,93
10,06
6,82
10,08

Vir: UMAR (2011) in ZZZS (2011)
Za vse kategorije je v opazovanem obdobju zaznan trend naraščanja.

33
34
35
36
37
38

Brezposelne osebe – prejemniki denarne pomoči pri ZRSZ.
Brezposelne osebe – prejemniki denarnega nadomestila pri ZRSZ.
Pomladanska napoved gospodarskih gibanj 2011 (UMAR, 2011).
Evidenca OZZ, brezposelni, prejemniki denarne pomoči in denarnega nadomestila na ZRSZ.
Baza Absentizem.
Aplikacija Nadomestila.
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Grafikon 3:

Število brezposelnih na zavarovalnih podlagah 11 in 28 ter odstotek
izgubljenih delovnih dni v breme ZZZS v letih 2007–2010
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Vir: ZZZS (2011)
Grafikon 3 prikazuje naraščanje števila brezposelnih oseb na zavarovalnih podlagah 11 in
28 ter naraščanje števila izgubljenih delovnih dni teh kategorij zavarovancev zaradi
delanezmožnosti v breme OZZ. Izgubljeni delovni dnevi, če jih gledamo absolutno, veliko
hitreje naraščajo po letu 2008. Gledano relativno, izgubljeni delovni dnevi na število vseh
brezposelnih oseb (podlagi 11 in 28) pa nimajo značilnega trenda, kar je razvidno iz
tabele 4 (Kramberger in dr., 2011, str. 38).
Boljšo preglednost nad podatki daje tabela 6, iz katere so razvidni podatki o deležu (v %)
brezposelnih oseb v bolniškem staležu glede na vse zavarovane osebe na podlagah 11 in
28 po OE za vsake pol leta od 30. 6. 2008 dalje. Čeprav so podatki za leto 2010 nižji kot
za leto 2008, so podatki zaskrbljujoči, saj gre samo za stalež v breme OZZ, ki je, če
poenostavimo, več kot 2-krat višji, kot je povprečni stalež zavarovanih oseb v Sloveniji v
breme OZZ. Poleg tega pa so razlike med OE izredno velike, kar se nazorno vidi iz
grafikona 4.
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Tabela 6: Delež brezposelnih oseb v BS glede na zavarovane osebe na zavarovalnih
podlagah 11 in 28 – brezposelne osebe

30. 6. 2008
CE
KP
KK
KR
LJ
MB
MS
NG
NM
RA
ZZZS

4,19
9,41
4,84
5,35
5,26
6,41
9,57
3,6
5,86
4,61
5,85

31. 12.
2008
4,32
8,14
4,51
3,93
5,98
6,54
10,34
3,82
5,61
4,95
5,84

31. 12.
2009
5,62
6,30
4,79
3,81
3,82
6,04
9,47
4,39
5,66
4,57
5,27

30. 6. 2009
3,90
6,62
2,06
3,07
3,67
5,58
7,95
3,43
4,37
2,89
4,35

30. 6. 2010
4,85
6,25
4,25
3,84
4,31
6,06
10,74
4,27
4,16
5,58
5,24

31. 12.
2010
4,85
6,25
4,25
3,84
4,31
6,06
10,74
4,27
4,16
5,58
5,24

IND na
2008
115,88
66,37
87,74
71,76
81,83
94,46
112,24
118,67
71,08
121,24
89,61

Vir: ZZZS (2011)
Porast deleža med 30. 6. 2008 in 31. 12. 2010 je v nekaterih OE zaskrbljujoč.
Problematika je stalna tema sestankov vodstva in zdravnikov v ZZZS in sestankov ZZZS in
ZRSZ (Kramberger in dr., 2011, str. 39).
Grafikon 4:

Delež brezposelnih oseb v BS glede na zavarovance na zavarovalnih
podlagah 11 in 28 – brezposelne osebe
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Vir: ZZZS (2011)
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30.6.2010

31.12.2010

4.4

RAZMEJITEV MED ZAČASNO IN TRAJNO ZADRŽANOSTJO Z DELA

4.4.1 UGOTAVLJANJE NEZMOŽNOSTI ZA DELO
Ne glede na to, v čigavo breme se izplačuje nadomestilo, sta po določbah ZZVZZ za
ugotavljanje začasne nezmožnosti za delo zaradi bolezni ali poškodbe in v drugih primerih
za začasno zadržanostjo za to pooblaščena splošni osebni zdravnik zavarovanca in osebni
otroški zdravnik zavarovane osebe. Osebni ginekolog in osebni zobozdravnik tega
pooblastila nimata. Izjemoma je po določbah ZZZPB za ugotavljanje nezmožnosti za delo
zaradi zdravstvenih razlogov brezposelnih oseb pooblaščen zdravnik, ki ga v soglasju z
ministrom, pristojnim za zdravstvo, imenuje minister, pristojen za delo39. V skladu s Pravili
OZZ je v primeru, da osebni otroški zdravnik ugotovi utemeljenost potrebe po začasni
zadržanosti z dela zaradi nege otroka, o tem dolžan v roku treh dneh pisno obvestiti
osebnega zdravnika zavarovanca, ki uveljavlja začasno zadržanost z dela zaradi nege
otroka (175. člen pravil). Zavarovanec ima pravico do nadomestila plače pri ZZZS za čas,
ko je po ugotovitvi osebnega zdravnika oziroma IZ ali ZK upravičeno zadržan z dela (137.
člen pravil) oziroma ko ima delavec pravico do odsotnosti z dela zaradi prostovoljnega
darovanja krvi v skladu z ZDR. V nekaterih primerih oziroma kdaj je odločanje v
pristojnosti IZ in ZK (4. člen Pravilnika), je razvidno iz preglednice v prilogi 1.
Zadržanost zavarovanca z dela nastopi z dnem, ko osebni zdravnik na osnovi pregleda
ugotovi, da začasno ni sposoben opravljati svojega dela zaradi bolezni ali poškodbe,
oziroma z dnem, ko ugotovi potrebo po negi ožjega družinskega člana. Osebni zdravnik
lahko le izjemoma oceni zavarovančevo začasno zadržanost z dela za nazaj, vendar največ
za 3 dni od dneva, ko se je zavarovanec zglasil pri njem, razen če osebni zdravnik zaradi
praznikov ni bil dosegljiv v tem času (232. člen pravil). V našem sistemu zdravstvenega
zavarovanja je osebni zdravnik (splošni zdravnik, pediater ali šolski zdravnik) postavljen v
vlogo »vratarja«, to pomeni, da o pravicah zavarovancev do zdravstvenih storitev najprej
odloča sam (Utroša in dr., 2011, str. 20). Osebni zdravnik ali IZ ali ZK opredelijo začasno
zadržanost z dela z datumom njenega začeta in zaključka (233. člen pravil). Osebni
zdravnik mora zavarovanca vsaj 3 dni pred pretekom zadržanosti z dela, katere
ugotavljanje sodi v njegovo pristojnost, oziroma v primeru recidiva40 napotiti k IZ zavoda
(pristojnemu po sedežu osebnega zdravnika zavarovanca), če oceni, da še vedno ni
sposoben za svoje delo oziroma da so še podani razlogi za zadržanost z dela zaradi nege
ožjega družinskega člana (235. člen pravil). Osebni zdravnik opravi napotitev na osnovi
posebnega predloga, ki mu priloži medicinsko in drugo potrebno dokumentacijo
zavarovanca.

39

Sklep št. 017-004/96-154, z dne 16. 12. 2002, ki pravi, da so za ugotavljanje nezmožnosti za
delo brezposelne osebe, ki so ob nastanku ali med brezposelnostjo bile ali postale nezmožne za
delo zaradi zdravstvenih razlogov nad 30 delovnih dni, na I. stopnji pristojni zdravniki, imenovani v
skladu z 81. členom ZZVZZ, na drugi strani pa zdravstvene komisije, imenovane na osnovi 82.
člena ZZVZZ.
40
Začasna zadržanost z dela, krajša od 30 dni, katere seštevek v koledarskem letu znaša 120 dni.
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IZ41 kot organ zavoda, ki ga imenuje upravni odbor zavoda, mora izdati odločbo o začasni
zadržanosti z dela najpozneje v osmih dneh po prejemu zahteve oziroma predloga
osebnega zdravnika. Odločbo je treba vročiti zavarovancu in njegovemu delodajalcu. Pri
tem je treba zagotoviti varstvo osebnih podatkov, kar pomeni, da odločba, ki jo prejme
delodajalec, ne sme vsebovati diagnoz in drugih podatkov o zdravljenju zavarovanca, iz
katerih bi se lahko sklepalo, za katero bolezen pri zavarovancu gre (238. člen pravil).
Postopek odločanja poteka skladno z določbami ZUP42. Pri tem je pomembna določba, po
kateri je odločba dokončna in zoper njo vložena pritožba ne zadrži njene izvršbe.
Če se zavarovanec ali delodajalec ne strinjata z odločbo IZ, se lahko zoper odločbo
pritožita. Pritožba se vloži pri IZ, ki je izdal odločbo, v treh delovnih dneh od vročitve
odločbe. 239. člen pravil določa, da mora imenovani zdravnik ZK po prejemu pritožbe
posredovati vso dokumentacijo o zavarovancu, vključno z izpodbijano odločbo, praviloma
isti dan. V skladu z določbami pravil je za pripravo in posredovanje dokumentacije
zadolžen osebni zdravnik zavarovanca, v katerega pristojnost med drugim sodi tudi
vodenje in zbiranje zdravstvene dokumentacije zavarovanca. Pritožbi je treba priložiti le
morebitno novo dokumentacijo, ki je nastala v času od izdaje odločbe IZ do dneva
vložitve pritožbe.
ZK, ki jo imenuje upravni odbor zavoda in jo sestavljajo dva zdravnika in en univerzitetni
diplomirani pravnik, obravnava pritožbo in o svoji odločitvi izda odločbo najpozneje v
osmih dneh od prejema pritožbe. Po prejemu odločbe ZK lahko v primeru nestrinjanja
zavarovana oseba opravi ugovor na Delovno in socialno sodišče, ki je pristojno za tovrstne
spore.
Osebni zdravnik oziroma IZ ali ZK sta dolžna napotiti zavarovanca na invalidsko komisijo
(v nadaljevanju IK)43, če ocenita, da ni pričakovati izboljšanja zdravstvenega stanja, ki bi
mu omogočilo tudi povrnitev njegove delovne zmožnosti. To morata storiti tudi, če je
zavarovanec zadržan z dela zaradi bolezni ali poškodbe neprekinjeno eno leto poln delovni
čas ali delovni čas, krajši od polnega (246. člen pravil). Prav tako morajo zavarovancu dati
navodila o ravnanju v času zadržanosti z dela (režim življenja, strogo ležanje, počitek,
sprehodi…). V času zadržanosti z dela zaradi bolezni, poškodbe ali nege mora
zavarovanec, ki se zdravi doma, v času take zadržanosti biti na svojem domu. Odsotnost z
doma je mogoča ob odhodu na zdravniški pregled, terapijo oziroma v primerih, ko
odsotnost ne vpliva negativno na potek zdravljenja oziroma če zdravnik ali IZ ali ZK to
odredita ali dovolita. Za odhod zunaj kraja bivanja je vedno potrebna odobritev osebnega
zdravnika. V primerih kršenja navodil mora IZ ali ZK pozvati zavarovano osebo na sejo
41

Imenovani zdravniki delujejo po vseh OE ZZZS.
Večja sprememba na tem področju se je zgodila leta 2002 in 2003, ko je namesto 3-članskega
izvedenskega organa z novelo ZZVZZ določen posebni upravni postopek (ZUP).
43
Invalidske komisije so izvedenski organi ZPIZ, ki jih določa Zakon o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju. V postopkih za uveljavljanje pravic in pritožbenih postopkih dajejo izvedenska mnenja
o invalidnosti in nekaterih drugih zadevah. Invalidske komisije so I. in II. stopnje.
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senata in ugotoviti, ali so še podani razlogi za začasno nezmožnost za delo (233. člen
pravil).
Zavezujoče osnove za odločanje zdravnikov in ZK o upravičenosti do začasne zadržanosti
od dela in potrebnem času tajanja ni. Pripomoček za njihovo ravnanje predstavljajo
Priporočila za ocenjevanje začasne delanezmožnosti.44 Glede na to, da je število obravnav
precej pestro in obsežno, in glede na to, da izvedenci ZZZS pri ocenjevanju pravic s
področja OZZ, le-te obravnavajo kot upravni postopek (v katerem IZ in ZK pri svojih
odločitvah izdajata odločbe), je še vedno veliko dilem pri obravnavi tovrstnih
zavarovancev. Morda bi veljalo razmišljati, da bi v Sloveniji s tega strokovnega področja
uvedli dodatno podiplomsko izobraževanje ali ustrezno strokovno izobraževanje s področja
medicinskega izvedenstva (Utroša in dr., 2011, str. 24).
Upravni postopek podaljšuje tudi dolžino staleža, ker morajo zdravniki upoštevati roke, ki
jih zakonodaja predvideva. Eden od takih je na primer 15-dnevni rok za vročanje pošte za
osebne predstavitve pri zdravnikih in podobno. Tako mora IZ pri podaljševanju oziroma
zaključevanju staleža upoštevati tudi potreben čas za prevzem pošiljke, čeprav morda
stalež v vmesnem času ne bi bil upravičen.
Med dejavnike, vezane na delovanje zdravstvene službe, Bilban uvršča naslednje (2007,
str. 32):
• preobremenjenost zdravnikov, ki podaljšujejo bolniški stalež ali svojega bolnika
pošiljajo na diagnostično obdelavo k specialistom le zato, ker sami nimajo dovolj
časa, da bi se poglobili v primer, posvetovali s kolegi ali delovno organizacijo,
zdravniško ali invalidsko komisijo ipd.;
• slabo vodena medicinska dokumentacija delavca, ki zahteva ponavljanje preiskav,
ki so že bile opravljene in se ponavljajo, da bi pridobili ustrezne rezultate, ki bi
omogočali še nadaljnji bolniški stalež oziroma oceno na invalidski komisiji; velik
problem predstavljajo tudi obremenitve zdravstvene službe, ki zdravnika odvračajo
od neposredne komunikacije z bolnikom, kar se tudi kaže v nepotrebnem
podaljševanju staleža;
• pomanjkanje ustreznega kadra – specialistov medicine dela, prometa in športa ter
neizvajanje nalog pooblaščenega zdravnika iz 20. člena ZVZD, kamor sodijo
preventivni pregledi vseh vrst, proučevanje pojavnosti kazalcev negativnega
zdravja (poklicnih bolezni, poškodb pri delu ter predlogi ukrepov za
preprečevanje), ukrepov delovne rehabilitacije, svetovanje v smislu humanizacije
dela, promocije zdravja itd.

44

ZZZS jih je objavil v letu 2002, v njih pa so navedena povprečna trajanja upravičene odsotnosti z
dela, ki naj bi zdravniku predstavljala orientacijske vrednosti.
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4.4.2 NEUPRAVIČENOST DO NADOMESTILA IN NADZOR
V 35. členu ZZVZZ je določeno, da zavarovanec ni upravičen do nadomestila med začasno
zadržanostjo z dela, če v tem času opravlja pridobitno delo. Izplačevanje nadomestila se
zadrži v primerih, ko zavarovanec (146. člen pravil):
• neupravičeno najpozneje tri dni po začetku bolezni ne obvesti delodajalca
oziroma osebnega zdravnika, da je zbolel;
• se brez opravičenega vzroka ne odzove vabilu na zdravniški pregled ali ZK;
• če pooblaščeni zdravnik, ZK ali nadzorni organ ugotovi, da se zavarovanec ne
ravna po navodilih, izda zdravljenje, ali če brez dovoljenja zdravnika odpotuje s
kraja stalnega prebivališča, zakon predvideva le zadržanje izplačevanja
nadomestila; izplačevanje nadomestila se zadrži za čas, dokler se zavarovanec ne
javi, ne pride na pregled oziroma dokler se ne začne ravnati po navodilu
zdravnika; zavarovancu se zadržano nadomestilo izplača za ves čas upravičene
zadržanosti z dela.
Kontrolo začasne zadržanosti z dela kot laično kontrolo izvaja zavod na osnovi 266. člena
pravil, če gre za nadomestilo plače med začasno zadržanostjo z dela v breme OZZ. Laično
kontrolo za vsak primer posebej naroči IZ. Pri tem izvajalci ugotavljajo predvsem, ali je
ravnanje zavarovanca v skladu z navodili osebnega zdravnika oziroma IZ ali ZK (vendar pa
laični kontrolor nima pravice vpogleda v medicinsko dokumentacijo nadzorovanih
zavarovancev) in ali je zavarovanec prisoten na domačem naslovu in ne opravlja
pridobitne dejavnosti.
Za obvladovanje bolniškega staleža ZZZS uporablja možnosti, ki jo daje zakonodaja, da
odkriva morebitne zlorabe bolniškega staleža, čeprav so sankcije neznatne: zadržanje
nadomestila plače za čas, ko se zavarovanec ni držal navodil zdravnika za zdravljenje ali
se ne odzove na zdravniški pregled. Le v redkih primerih je mogoč odvzem nadomestila.
Sicer pa mora ZZZS nadomestilo izplačati za ves čas upravičene zadržanosti z dela, ko se
zavarovanec javi, pride na pregled in se začne ravnati po navodilu zdravnika. Prisotnost
laičnih nadzornikov45 je potrebna in prispeva k zmanjševanju kršitev oziroma k
obvladovanju bolniškega staleža, saj IZ naročajo kontrole pri zavarovancih, kjer sumijo na
kršitve zaradi različnih razlogov, npr. ponavljajoče se delanezmožnosti. Laični nadzornik
namreč razpolaga samo z navodilom za ravnanje, ki ga je podal IZ ZZZS ob zahtevi za
nadzor zavarovanca. Vsak primer kršitve potem obravnava IZ in presodi, ali je šlo v
posameznem primeru res za kršitev ali pa je bil npr. zavarovanec upravičeno odsoten z
doma, ker je imel zdravniški pregled, ali je bil hospitaliziran v vmesnem obdobju ali kaj
podobnega.

45

ZZZS je imel v letu 2010 zaposlena 2 laična nadzornika (enega s polnim in drugega s polovičnim
delovnim časom) za potrebe cele države.
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4.5

SPREMEMBA NORMATIVNE UREDITVE

Slovenska zakonodaja je v primerjavi z zakonodajo drugih evropskih držav, kar bo
prikazano v nadaljevanju magistrskega dela, relativno ugodna oziroma med
najugodnejšimi za zavarovanca in najmanj ugodnimi za blagajno zdravstvenega
zavarovanja. Predvsem bi bile smiselne spremembe, ki bi lahko delno znižale obseg
izdatkov ZZZS, delno pa vplivale tudi na zmanjšanje obsega zdravstvenega absentizma.
Pri tem pa bi morali biti previdni, da s predlaganimi ukrepi ne bi zniževali ravni
zdravstvene in socialne zaščite zavarovancev. Gre za minimalne spremembe, ki bi bile
socialno sprejemljive in ne bi vplivale na poslabšanje življenjskega standarda
zavarovancev z nizkimi dohodki.
4.5.1 SPREMEMBA ZZVZZ
Osnovne usmeritve za nov ZZVZZ temeljijo na dokumentih in priporočilih WHO, na
Strategiji zdravstvenega varstva EU ter na domačih 17-letnih izkušnjah pri izvajanju zdaj
veljavnega ZZVZZ. Osnovna in najpomembnejša usmeritev novega ZZVZZ bi morala biti
ohranitev ali izboljšanje dosežene ravni zdravstvene varnosti za vse prebivalstvo. Zaradi
tega naj bi bile v pravicah iz OZZ predvidene le nekatere manjše spremembe, in sicer
(MZ, 2010a, str. 4–5):
• predlagane bodo spremembe glede višine nadomestila plače med začasno
zadržanostjo z dela, in sicer v povprečju za 5 % od osnove. Prav tako naj bi se
zmanjšala obveznost delodajalcev za izplačevanje nadomestil s sedanjih 30 na 25
delovnih dni, hkrati pa povečala ta obveznost pri odsotnostih z dela zaradi poškodb
na delu in bolezni, povezanih z delom, s sedanjih 30 na 45 delovnih dni;
• nadomestilo plače za prvi dan odsotnosti z dela zaradi nege družinskega člana ne
bi bila več pravica iz OZZ. To obvezo naj bi prevzeli delodajalci, ki bi lahko svojim
zaposlenim, skladno z določili ZDR, omogočili koriščenje enodnevnega dopusta ali
pa prevzeli obveznosti glede nadomestila plače za ta dan;
• pravice do storitev in denarnih dajatev v primeru poškodbe na delu in bolezni,
povezanimi z delom, bi bile tudi v bodoče ugodnejše (večje) kot v primerih bolezni
in poškodb zunaj dela. Nadomestila bi znašala 100 % od osnove, med pravicami
pa naj bi se uveljavilo načelo pravice in uporabe vseh sredstev, s katerimi je
utemeljeno pričakovati povrnitev delovne sposobnosti zavarovanca;
• uvedel naj bi se nov pojem, in sicer »bolezni, povezane z delom«, ki bi zamenjal
sedanje »poklicne bolezni«. Gre za stanja, pri katerih je dokazljiva zveza med
boleznijo in dolgotrajnimi vplivi delovnega okolja (stres, mobing, različne
funkcionalne okvare pri zaposlenih itd.), kar bo morala medicinska stroka še
podrobneje opredeliti. Takšna ureditev je že uvedena v precejšnjem številu držav.
V zvezi z ocenjevanjem in obravnavanjem začasne zadržanosti z dela naj bi nov ZZVZZ
predvidel več novosti, in sicer (MZ, 2010a, str. 6–7):
• spremenil bi se postopek ocenjevanja upravičenosti do začasne zadržanosti z dela.
Odpravljen bi bil upravni postopek, po katerem se ravnajo IZ in ZK ZZZS, zamenjal
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•

•

pa bi ga izvedenski postopek. O začasni nezmožnosti za delo in nadomestilu plače
bi se odločalo po upravnem postopku le v primeru nestrinjanja delavca ali
njegovega delodajalca z izvedenskim mnenjem. To bi bistveno poenostavilo in
skrajšalo postopke ocenjevanja začasne zadržanosti z dela;
ZZZS prihodnje ne bi več imel posebne službe zdravnikov, ki bi se ukvarjali z
ocenjevanjem upravičenosti do različnih pravic iz OZZ. Za te potrebe naj bi skupaj
z ZPIZ ustanovil zavod za izvedensko medicino, ki bi za obe javni blagajni opravljal
vsa strokovna izvedenska opravila na prvi in drugi stopnji, kot tudi nadzor v OZZ. Z
ustanovitvijo tega zavoda soglašata ZZZS in ZPIZ, prav tako pa tečejo že priprave
za uresničitev te zamisli;
predvidena je nova pravica zaposlenih, ki so dalj časa začasno zadržani z dela, in
sicer pravica (ter dolžnost) do zgodnje rehabilitacije. Zavarovanci, pri katerih bi
zdravnik oziroma izvedenski organ ocenil, da bodo zadržani z dela več kot 8
tednov, bi bili poklicani na poseben pregled s strani izvedenskih organov, ki bi jim
pripravili individualni program rehabilitacije. Ta bi bila plačana iz sredstev OZZ
poškodbe na delu in bolezni, povezane z delom, v določenem delu pa tudi iz
sredstev delodajalca. Rehabilitacija ne bi bila časovno omejena oziroma bi se
izvajala toliko časa, dokler bi obstajala možnost povrnitve delovne sposobnosti
delavca. Ko bi bilo po spoznanjih medicinske stroke ugotovljeno, da takšne
možnosti ni več, bi bili podani vsi razlogi za invalidsko upokojitev. Sodeč po praksi
v tujini, je s to spremembo realno pričakovati zmanjšanje absentizma ter stroškov
OZZ ter tudi stroškov, ki jih imajo delodajalci. S tem ukrepom bi se sicer vsaj na
začetku povečala vlaganja (in stroški) v zdravje delavcev, vendar bi se s tem
občutno zmanjšali stroški ZZZS in delodajalcev.

Ločitev OZZ za bolezen in poškodbe izven dela od zavarovanja za poškodbe na delu in
bolezni, povezane z delom, in uvedba diferenciranih stopenj: zakon predvideva »ločitev«
OZZ za bolezen in poškodbe izven dela od zavarovanja za poškodbe na delu in bolezni,
povezane z delom. Doslej imamo za obe zavarovanji ločeni prispevni stopnji, od katerih za
poškodbe na delu in poklicne bolezni plačujejo le delodajalci (0,53 % od bruto plače).
Prav tako je zakon že leta 1992 predvidel, da naj bi ZZZS uvedel diferencirane prispevne
stopnje za zavarovanje za poškodbe na delu in poklicne bolezni v odvisnosti od višine
tveganj (stroškov) v posamezni dejavnosti ali pri posameznem delodajalcu v primerjavi s
povprečjem v Sloveniji. To določilo se doslej ni uveljavilo, ker najprej ni bilo na voljo
potrebnih podatkov za spremljanje stroškov po delodajalcih in po dejavnostih, pozneje pa
tudi ne politične volje. Tako se sredstva obeh zavarovanj mešajo in prelivajo in ni jasno,
koliko »stane« vsako od njih46. Po novem se ta sredstva ne bi več prelivala med obema
vrstama zavarovanja in bi ZZZS vodil ločeno prihodke in odhodke iz obeh zavarovanj.
Sprejem predlagane ureditve bi pomenil tudi novo določitev prispevnih stopenj in
obveznosti posameznih zavezancev za njihovo plačevanje.
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V tej situaciji so tako teoretično tudi upokojenci, brezposelni, prejemniki socialne pomoči in
nekateri drugi solidarni z delodajalci pri pokrivanju njihovih obveznosti.
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Ločitev teh dveh zavarovanj in drugačna obravnava tveganj, ki so posledica vplivov
delovnega okolja, je nujna. To narekuje vrsta dokumentov Mednarodne organizacije dela
in EU, saj gre za tveganja, za katera mora delodajalec nositi odgovornost in tudi finančne
posledice. Gre namreč za stanja, ki so tesno povezana z delovnimi pogoji, proizvodnimi
procesi in odnosi, ki veljajo pri delodajalcu in ki jih je mogoče z ustreznimi ukrepi
obvladati tako, da na zdravje ne vplivajo negativno oziroma vplivajo v čim manjši meri
(MZ, 2010a, str. 5).
Z ločitvijo obeh navedenih vej socialnega zavarovanja, skladno z evropsko prakso
(Avstrija, Nemčija, Francija, Švica, Nizozemska itd.), bi omogočili tudi uvedbo
diferenciranih prispevnih stopenj za delodajalce za zavarovanje za poškodbe na delu in
poklicne bolezni. Delodajalci, ki bi več vlagali v zdravje delavcev (programe krepitve
zdravja, preventive, ukrepe varnosti n zdravja pri delu) in imeli zaradi tega nižje stroške
za zdravljenje poškodb in bolezni, povezanih z delom, bi imeli tudi nižje prispevne stopnje.
Tisti, ki v to področje ne vlagajo dovolj oziroma bi imeli višje stroške za poškodbe na delu
in bolezni, povezane z delom (vključno z nadomestili plač v času »bolniške« odsotnosti),
od povprečja, pa bi imeli temu ustrezno višje prispevne stopnje. To bi bil eden od
ekonomskih vzvodov za večjo skrb in odgovornost za zdravje aktivne populacije, ki je na
delodajalcih in ki bi lahko občutno vplivala na izboljšanje zdravja, na zmanjšanje stroškov
zdravstvenega zavarovanja in istočasno na dvig produktivnosti in boljše počutje delavcev.
Skladno z navedenimi stališči in prakso v večini evropskih držav, bi se dosedanje obvezno
zdravstveno zavarovanje ločilo na dve področji, od katerih bi vsako imelo svojo prispevno
stopnjo, prihodke in stroške, pa tudi različne pravice zavarovancev. V OZZ za bolezen in
poškodbe izven dela bi še najprej veljalo načelo najširše solidarnosti vseh zavarovancev,
medtem ko bi na področju zavarovanja za poškodbe na delu in bolezni, povezane z
delom, veljalo načelo vzajemnosti med delodajalci, ki bi to zavarovanje financirali. V
slednjem zavarovanju bi imeli zavarovanci (delodajalci) tudi večje ugodnosti in pravice,
kot so npr. višja nadomestila v času absentizma, uveljavljanje pravic brez doplačil, načelo
uporabe vseh sredstev in metod zdravljenja in rehabilitacije, dokler obstaja verjetnost
povrnitve delovne sposobnosti itd. (MZ, 2010a, str. 6).

4.5.2 SPREMEMBA ZPIZ-1
Iz primerjave predpisov na področju obveznega zdravstvenega in pokojninskega ter
invalidskega zavarovanja lahko ugotovimo, da imata obe področji sicer specifični ureditvi,
ki pa se na mnogih področjih dotikata in dopolnjujeta, kar velja predvsem za področje
medicinskega izvedenstva. Pri tem je osnovna dejavnost obeh izvedenskih organov
omenjenih inštitucij odločati o delazmožnosti zavarovancev, ZZZS o začasni ali časovno
krajši zadržanosti z dela, ZPIZ pa o trajno zmanjšani zmožnosti za delo ali trajni
nezmožnosti za delo. Prav prehod iz začasne v trajno nezmožnost ali zadržanost z dela je
tako v pretežni meri odvisen od presoje izvedencev, pri čemer se pri ocenjevanju med
izvedenci obeh zavodov lahko pojavljajo razlike in neenotnosti ter nepotrebna ponavljanja
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postopkov pri enem ali drugem nosilcu zavarovanja. Postopki bi se lahko s povezavo
izvedenskih organov obeh inštitucij uredili bistveno bolj racionalno (Premik, 2011, str. 16–
17).
Glede na dolgotrajnost postopkov za oceno invalidnosti (ZPIZ-1-UPB4, UL RS, št. 109/06)
bi bile potrebne naslednje spremembe:
• za zavarovance, ki po zaključenem obdobju upravičenosti do nadomestila v breme
ZZZS še vedno ne bi bili dela zmožni, hkrati pa tudi ne bi bilo mogoče ugotoviti
trajne invalidnosti (za zavarovance, za katere se ugotavlja, da »zdravljenje ni
končano«), se uvede poseben status (npr. začasne invalidnosti ali drug ustrezen
termin) in določi pravica do nadomestila plače v tem obdobju v breme ZPIZ, ker
naj bi pravica do nadomestila v času »začasne invalidnosti« bila pravica iz
invalidskega in ne iz zdravstvenega zavarovanja;
• v zvezi s postopkom za uveljavljanje pravic iz invalidskega zavarovanja se za
primere, ko je za oceno invalidnosti treba predložiti medicinsko in delovno
dokumentacijo, določi rok, v katerem je treba to dokumentacijo predložiti (npr. 15
dni) in določi denarne kazni za neizpolnitev obveznosti47;
• rok za odločitev o pravicah iz invalidskega zavarovanja se s šest mesecev skrajša
na dva meseca48.

48

ZPIZ določa šestmesečni rok za reševanje zadeve od uvedbe postopka. Tako dolg rok je določen
zaradi tega, ker morajo pred izdajo izvedenskega mnenja izvedenski organi ZPIZ sodelovati z
zavarovančevim osebnim ali IZ, službo medicine dela, specialistično službo oziroma z institucijami s
področja poklicne rehabilitacije in z delavci (Vučkovič, 2008, str. 31).
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5

NORMATIVNA UREDITEV ABSENTIZMA V EU

5.1

PREGLED NORMATIVNE UREDITVE V DRŽAVAH EU

V vseh državah je obvezno zdravstveno zavarovanje del socialno-varstvenega sistema, ki
vključuje še druge elemente socialnega zavarovanja, kot sta pokojninsko zavarovanje in
zavarovanje za primer brezposelnosti. Fond zdravstvenega zavarovanja je neodvisno telo
s svojim menedžmentom, proračunom in pravnim statusom. To zagotavlja njegovo
neodvisnost od vlade in državnega proračuna (Saltman in Figueras, 1997, str. 118).
Razvoj zdravstvene politike je bil tradicionalno osredotočen predvsem na financiranje
zdravstvene nege in na organizacijsko strukturo zdravstvenih ustanov, medtem ko je bila
kakovost zdravstvenih storitev prepuščena posameznikom oziroma medicinskemu osebju,
ki se ukvarja z zdravstveno nego. Z osredotočenjem na kakovost rezultata, ki je posledica
zdravstvene nege, lažje razumemo pomembnost razpravljanja o ustreznosti oziroma
spremembi načina vedenja zdravstvenega osebja, v smeri bolj učinkovite in uspešne
obravnave bolnikov (Saltman in Figueras, 1997, str. 203–204).
Na področju »zdravstvenega absentizma« obstajajo v Evropi različne pravne ureditve.
Razlike med državami so posledica različnih opredelitev področja zdravstvenega oziroma
socialnega zavarovanja, sistemskih opredelitev o pojmu »zdravstveni absentizem« in
njegovem pojmovanju. Prav zaradi teh razlik je težko pripraviti absolutno primerljivo
analizo razmer po posameznih državah (Toth in Bagari, 1998, str. 11).
Pregled normativne ureditve je pripravljen na osnovi podatkov iz informacijskega sistema
Evropske komisije MISSOC (Mutual Information System on Social Protection), ki prikazuje
celovit prikaz sistemov socialne zaščite v EU. Na osnovi navedenega vira je v nadaljevanju
prikazana ureditev pogojev in višine prejemkov zaposlenih v času odsotnosti z dela zaradi
zdravstvenih razlogov v vseh 27 državah EU, in sicer po petih bistvenih elementih ureditve
(MISSOC). To so:
• ali je za uveljavitev pravice potrebno zdravniško potrdilo, v kakšnem času ga je
treba predložiti in ali je po določenem času potrebna še odobritev drugega organa,
praviloma organa plačnika;
• ali sistem pozna čakalne dneve, ko je odsotnost sicer upoštevana, vendar za te dni
delavec ni upravičen do nadomestila plače in njihovo število;
• kakšna je razmejitev zagotavljanja nadomestila plače delavcu za čas začasne
zadržanosti z dela med delodajalcem in nosilcem zavarovanja ali iz naslova
solidarnosti;
• kakšna je višina prejemka iz javne blagajne (socialnega zavarovanja ali proračuna)
po prenehanju plačil delodajalca in
• ali obstaja časovna omejitev za upravičenost do prejemkov iz javne blagajne.
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Pregled normativne ureditve zdravstvenega absentizma v državah EU prikazuje tabela 7,
in sicer je prikazana veljavna ureditev zdravstvenega absentizma po stanju na dan 1. 1.
2011 (MISSOC, 2011).
Tabela 7: Bistveni elementi normativne ureditve v državah EU

Država

Obvezna
predložitev
zdr. potrdila

Čakalni dnevi

Belgija

da, v 2 dneh

Bolgarija

Omejitve
trajanja
bolniške

Obveznosti
delodajalca

Nadomestilo iz
javnih sredstev

1 dan

do 7 dni 100 %,
8–14 dni 80 %,
15–30 dni –
posebni dodatek

za javne
uslužbence 100
%, po dveh
mesecih 60 %, +
izjeme

12 mesecev

da, do 7 oz. 40
dni, naprej
odloča komisija

ni čakalnih dni

za 3 dni, 70 %

80 %

ni omejitev

Češka

da, od 1. dneva
dalje

ni čakalnih dni

da, od 4. dneva
dalje

za delavce 0,
za
samozaposlene
2

30, 60, 90 % od
15 koled. dni
dalje glede na
višino dohodka
do 505 € na
teden

do 70 dni na leto,
največ skupaj 380
dni

Danska

30, 60, 90 % od
4 do 14 koled.
dni glede na
višino dohodka
do 21 dni 100 %

Nemčija

da, od 4. dneva
dalje

ni čakalnih dni

6 tednov polno
plačilo

70 %

78 tednov v 3
letih

Estonija

da, od 4. dneva
dalje

3 dni, za
samozaposlene
9 dni

od 4 do 8 dni

70–100 %
odvisno od vrste
bolezni in razloga

182 dni za eno
bolezen

Grčija

da, od 1. dneva
dalje

3 dni

ne

182, 360 ali 720
dni

Španija

da, od 1. dne
dalje

3 dni

4–15 dni

za prvih 15 dni 16
€ na dan, po 15
dnevu 29 € na
dan
4–20 dni 60 %,
od 21 dni dalje 75
%

Francija

0

3 dni

100 % ali razliko
do nadomestila

50–66,66 %
(družine s tremi
otroki) do 31 dne

360 dni v treh
letih + posebnosti

Irska

da, od 1. dneva
dalje

3 dni

ne

196 € na teden +
dodatki za
družinske člane

52 oz. 2 leti, glede
na vključenost v
zavarovanje

Italija

da, delodajalec
lahko zahteva
kontrolo

3 dni,

do 180 dni na
leto

od 21 dneva dalje
66,66 % brez
hospitalizacije 50
% + izjeme

6 mesecev na leto
+ izjeme

Ciper

da, od 1. dne
dalje

ne

da, od 1. dneva
dalje

50 % pri višjih
plačah, 60 % pri
nižjih plačah,
zgornja omejitev
80 %

156 dni oz. se
lahko podaljša na
312 dni

Latvija

3 dni za
zaposlene, 9
dni za
samozaposlene
1 dan

Litva

da, od 1. dneva
dalje

3–7 dni 40 %, od
7 dni 80 %

do 4 mesece +
posebnosti

ni čakalnih dni

75–80 % plače
za 14
zaporednih dni
najmanj 80 %
za prva dva dni
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52 tednov v 18
mesecih

365 dni in
možnost
podaljšanja za
180 dni

52 tednov, 78
tednov v treh letih

Luksemburg

da, od 2. dneva
dalje

ni čakalnih dni

v povprečju še
13 tednov
dobivajo plačo

polno plačilo kot
če bi delal

52 tednov

Madžarska

da, ni roka za
predložitev

ni čakalnih dni

70 % do 15 dni
na leto + izjeme

50, 60 % glede
na dolžino
trajanja bolniške

12 mesecev

Malta

da, od 1. dne
dalje

3 dni

50 oz. 100 %

od 0 do 6 dni 11
ali 17 € na dan

156 dni oz. se
lahko podaljša

Nizozemska

da

ni čakalnih dni

70 % za 104
tedne

70 %, zgornja
omejitev

140 tednov

Avstrija

da, od 4. dneva
dalje

3 dni, če je bila
odsotnost
sporočena
pozneje, le od
dneva
obvestila dalje

6 do 12 tednov
100 % plače,
nato 4 tedne 50
% plače

od 12 tedna
dalje; v višini 50
% oz. 60 % po 6
tednih

52–78 tednov

Poljska

da, od 1. dneva
dalje

ni čakalnih dni

80 % plače za
prvih 33 dni, v
določenih
primerih
zavarovanje
plača razliko do
100 %

70, 80, 100 %
glede na razlog

182 dni

Portugalska

da

3 dni + izjeme

ne

65 % do 90 dni,
70 % od 91–365
dni, 75 % nad 1
leto

1095 dni + izjeme
neomejeno

Romunija

da, od 1. dneva
dalje, v 3 dneh

ni čakalnih dni

do 5 dni

75 % ali 100 %
glede na razlog
bolezni

180 dni na leto

Finska

da, od 9. dneva
dalje

9 dni

da, od 1. dne
dalje

ni čakalnih dni

množica posebnih
dohodkovnih
omejitev za višino
nadomestila
od 31. delovnega
dne dalje; 100 %
za poškodbe pri
delu in poklicne
bolezni; 90 % za
bolezen; 80 % za
poškodbe izven
dela

300 dni na 2 leti

Slovenija

za prvih 9 dni
100 %, ostalo
do 1 meseca 50
%
do 30.
delovnega dne;
100 % za
poškodbe pri
delu in poklicne
bolezni; 80 % za
poškodbe in
bolezni izven
dela, nega

Slovaška

da, od 1. dne
dalje

ni čakalnih dni

1–3 dni 25 %,
4-10 koled. dni
50 %

od 11 dneva dalje
55 % +
posebnosti

52 tednov

Švedska

da, od 8. dne
dalje

1 dan za
zaposlene, 3–
30 dni za
samozaposlene

2–8 dni 80 %

od 15 dneva dalje
80 % + izjeme

364 dni v obdobju
456 dni

Velika
Britanija

da, ocena dela
zmožnosti po 28
tednih
nezmožnosti za
delo

3 dni

4–28 tednov,
standardna
višina je 96 € na
teden

za prvih 23
tednov nižja
stopnja 68,9 GBP,
po tem višja
stopnja 81 GBP +
izjeme in
posebnosti

52 tednov, nato
sprememba
nadomestila v
drugo vrsto
prejemka

ni omejitve

Vir: Mutual Information System on Social Protection (2011)
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Na področju ureditve absentizma obstajajo razlike med državami z Bismarckovim
modelom zdravstvenega zavarovanja49 in državami z nacionalno zdravstveno službo. V
državah s sistemom zdravstvenega zavarovanja je zdravstveni absentizem eno izmed
področij tveganj, za katerega mora biti zavarovanec zavarovan. V zdravstvenem
zavarovanju pa se tveganja členijo po svoji naravi nastanka, vplivih in odgovornostih ter
posledicah in jih krijejo v določenem odnosu delodajalci in delojemalci. Zato so v teh
sistemih pristopi pri urejanju področja socialne varnosti v času začasne zadržanosti z dela
zaradi bolezni drugačni kot v sistemih socialnega zavarovanja oziroma v državah socialne
blaginje (Bagari, 2006). V nekaterih državah so zato vsa tveganja v zvezi s poškodbami na
delu in boleznimi, povezanimi z delom, predmet posebnega zavarovanja, za katerega
plačujejo prispevke izključno delodajalci (Nemčija, Avstrija, Švica, Francija itd.).
V Avstriji bolniške blagajne zagotavljajo zaposlenim denarno nadomestilo v primeru
bolezni od četrtega dne (karenca od začetka nezmožnosti za delo traja tri dni), in sicer za
52 tednov (eno leto), podaljšati pa ga je mogoče na največ 78 tednov (leto in pol). Če
zmožnost za delo ni prijavljena v enem tednu, se denarno nadomestilo v primeru bolezni
začne izplačevati šele z dnem prijave (Evropska komisija, 2011a, str. 12). Po izteku te
dobe delavec nima pravice do nadomestila z naslova zdravstvenega zavarovanja. Višina
nadomestila, ki jo prejema delavec iz bolniške blagajne, znaša 50 % zadnje plače, od
triinštiridesetega dneva naprej pa se poveča na 60 %. Poleg tega se lahko, če je to
predvideno v statutu sklada za zdravstveno zavarovanje, to nadomestilo poveča za
določen odstotek, odvisno od vzdrževanih članov, vendar ne sme presegati 75 % plače
(Evropska komisija, 2011a, str. 12). Če delavec nima sredstev za preživljanje, lahko po
določenih kriterijih pridobi pravice po drugih predpisih s področja socialne varnosti. V
Avstriji je dolžan plačevati nadomestilo za nego družinskega člana delodajalec, saj to ni
pravica iz zdravstvenega zavarovanja. Odsotnost z dela zaradi nege dovoli delavcu
delodajalec, ki mu za ta čas plačuje tudi nadomestilo plače (Butala in Bagari, 2004).
Pooblastila za ocenjevanje začasne zadržanosti z dela imajo splošni zdravniki. Ti pa
morajo vsako ugotovljeno začasno zadržanost z dela (za vsakega delavca) še isti dan
sporočiti kontrolnemu zdravniku deželne bolniške blagajne50. Ta ima pooblastila poklicati
delavca na pregled ali preveriti njegovo spoštovanje zdravnikovih navodil že od prvega
dne odsotnosti z dela. Med ta preverjanja se šteje tudi kontrola, če je zavarovanec med
odsotnostjo z dela doma in podobno. Vsaka ugotovitev o nespoštovanju zdravnikovih
navodil, ali o tem, da delavec ni doma ali da morda ni hotel odpreti stanovanja, se konča
s prekinitvijo upravičene zadržanosti z dela in izgubo pravice do nadomestila, pogosto pa
tudi zaposlitve (Butala in Bagari, 2004).

49

Značilnost teh sistemov je, da temeljijo na načelih solidarnosti med zavarovanci in zagotavljajo
vsakemu od njih dostopnost in možnost uveljavljanja pravice s področja socialne varnosti.
Financirajo se s prispevki delodajalcev in delojemalcev, za nekatere pravice prispeva določena
sredstva država (Toth, 2003, str. 229).
50
Nem.: »geibietskrankenkasse«.
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V Nemčiji izplačuje nadomestilo delodajalec (če delavec zboli oz. ni sposoben za delo), za
največ 6 tednov. Po tem času mu zagotavlja nadomestilo za bolezen51 njegova bolniška
blagajna. Pri tem je dolžnost delavca, da o svoji nesposobnosti za delo takoj obvesti
delodajalca in priloži zdravniško mnenje o predvidenem trajanju zadržanosti z dela.
Delavca mora pregledati njegov zdravnik najpozneje v treh dneh od nastopa bolezni.
Zdravnik mora poslati potrdilo o začasni zadržanosti z dela zaradi bolezni delavčevi
bolniški blagajni, delavec pa njegovo kopijo delodajalcu (Butala in Bagari, 2004).
Nadomestilo se izplača v višini 70 odstotkov izgubljenega plačila52, vendar ne smejo
preseči 90 odstotkov neto zneska tega plačila. Dnevna nadomestila za bolezen se
izplačujejo do konca obdobja nezmožnosti za delo, za katerega velja zdravniško potrdilo
(Evropska komisija, 2011b, str. 13). Nadomestila se izplačujejo le do določene omejene
dobe. Zdravstveno zavarovanje ne plača nadomestila za isto bolezen za daljšo dobo od 78
tednov v zadnjih treh letih, pri čemer je v to dobo vštetih tudi 6 tednov, za katere plačuje
nadomestila delodajalec. Po treh letih je delavec lahko začasno odsoten z dela pod
posebnimi pogoji. V vsem tem času se mora delavec odzvati vsakemu povabilu bolniške
blagajne na pregled. V času zadržanosti z dela delavec ne sme zapustiti države (Butala in
Bagari, 2004). Med pravice do začasne zadržanosti z dela sodi tudi pravica do nege
družinskega člana za otroka, mlajšega od 12 let, vendar največ do 10 dni in če ni
možnosti njegove nege znotraj delavčeve družine (Evropska komisija, 2011b, str. 13).
V državah z nacionalno zdravstveno službo, kot npr. v skandinavskih državah, štejejo v
zdravstveni absentizem tudi odsotnost z dela zaradi porodniškega dopusta. V drugih
državah ni jasne meje med začasno in trajno zadržanostjo z dela zaradi bolezni oziroma
poškodb ter se mešajo pravice iz zdravstvenega in invalidskega zavarovanja53. Zato je
primerjava ureditev in statističnih kazalcev o zdravstvenem absentizmu razumljiva le, če
poznamo vse specifične ureditve sistema socialnega oziroma zdravstvenega zavarovanja
posamezne države. Zaradi takšnega različnega pojmovanja zdravstvenega absentizma so
tudi različni pristopi pri njegovem urejanju. V državah »socialne blaginje« je to ena izmed
socialnih pravic, ki jo zaposlenim zagotavljata delodajalec in država iz proračunskih
sredstev v obliki nadomestila plače, po preteku določene dobe takšne zadržanosti z dela
pa v obliki socialne pomoči, če delavec nima lastnih sredstev za preživljanje. To socialno
pomoč mu zagotavlja država iz sredstev proračuna in v tem primeru sploh ne gre več za
zdravstveni absentizem (Bagari in Butala, 2004).

51

Nem.: »krankenkgeld«.
Nem.: »regelentgelt«.
53
Slovenska statistika absentizma zajema tudi zadržanost z dela zaradi poškodb na delu in
poklicnih bolezni, ki so v nekaterih državah ločeno evidentirane (Bagari, 2006, str. 8).
52
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5.2

PRIMERJALNA ANALIZA NORMATIVNE UREDITVE V SLOVENIJI IN
DRUGIH DRŽAVAH EU

Pregled in primerjalna analiza kažeta vrsto podrobnosti, pa tudi razlik v ureditvi
upravičenosti do bolezenske odsotnosti z dela in plačila v teh primerih. V vseh državah EU
imajo zaposleni in samozaposleni pravico do odsotnosti z dela zaradi zdravstvenih
razlogov s pravico do določenega plačila v tem obdobju, praviloma delno v breme
delodajalca in delno v breme določene javne blagajne (socialnega zavarovanja oziroma
drugega vira za financiranje izdatkov socialne zaščite, ki je v državah, ki nimajo
uvedenega socialnega zavarovanja, proračun); (Vučkovič, 2008, str. 18). Če pregledamo
pravno ureditev zdravstvenega absentizma v EU in jo primerjamo z našo, ugotovimo
naslednje značilnosti oziroma razlike:
• v večini držav je za upravičenost do prejemanja nadomestila potrebno zdravniško
potrdilo. Izjemoma je v manjšem številu držav, med njimi tudi v Sloveniji, za
daljše odsotnosti potrebna odobritev zdravniške komisije oziroma drugega
podobnega organa pri plačniku nadomestila;
• več kot polovica držav (15) pozna »čakalne dneve«, to so dnevi na začetku
odsotnosti z dela zaradi bolezenskih razlogov, za katere zaposleni niso upravičeni
do nadomestila plače (Toth, 1998, str. 87). Število čakalnih dni se giblje od 1 do
9, najpogosteje pa so določeni 3 čakalni dnevi54 (MISSOC, 2011);
• možnost izostanka delavca z dela zaradi nege družinskega člana je v večini držav
v pristojnosti delodajalca in ne spada med pravice iz socialnega zavarovanja
(Toth, 1998, str. 87);
• večinoma imajo zaposleni določeno obdobje neposredno po nastanku vzroka za
odsotnost pravico do določenega plačila neposredno od delodajalca. Od 27 držav
EU le v 4 državah delodajalci ne plačujejo zaposlenim v primeru upravičene
odsotnosti od dela zaradi zdravstvenih razlogov nobenih plačil. Te države so:
Grčija, Irska, Ciper in Portugalska (MISSOC, 2011);
• v ostalih državah, kjer obstaja obveznost delodajalca, so najpogostejši primeri,
ko delodajalci določen čas zaposlenemu še naprej izplačujejo plačo, pri čemer
obstajajo različni načini za določitev višine plače, ki mu pripada v tem obdobju. V
nekaterih državah delodajalci zagotavljajo plačilo določenega prejemka, ki ni
plača, ampak njeno nadomestilo, in ponekod tudi dobivajo določen znesek
povrnjen iz socialnega zavarovanja oziroma drugega javnega vira. Obdobje
obveznosti delodajalca je različno dolgo, od 1 dneva pa do 104 tednov (Vučkovič,
2008, str. 18);
• po prenehanju obveznosti delodajalca (oziroma takoj v državah, kjer delodajalci
nimajo obveznosti v svoje breme) se začne nadomestilo plače izplačevati iz javne
blagajne (odvisno od ureditve v posamezni državi). Trajanje pravice iz javne
54

Čakalne dneve poznajo: Belgija, Danska, Estonija, Grčija, Španija, Francija, Irska, Italija, Ciper,
Latvija, Malta, Avstrija, Portugalska, Finska, Švedska, Velika Britanija. Brez čakalnih dni so v
Bolgariji, na Češkem, v Nemčiji, Litvi, Luksemburgu, na Madžarskem, Nizozemskem, Poljskem, v
Romuniji, Sloveniji in na Slovaškem.
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blagajne je praviloma časovno omejeno, omejitve nimajo le v treh državah
(Bolgarija, Slovenija in Švedska, pri čemer pri slednji obstaja možnost
spremembe bolniškega nadomestila v drugo vrsto prejemka). Trajanje
prejemanja bolniškega nadomestila je najpogosteje omejeno na 1 leto, izjemoma
je določena omejitev na krajši ali daljši čas. V nekaterih državah je omejitev
določena kot število mesecev v daljšem časovnem obdobju (npr. 52 tednov
zaporedoma ali 78 tednov v treh letih) ali pa omejitev velja za posamezno
bolezen (Vučkovič, 2008, str. 18); (MISSOC, 2011);
• tudi višine nadomestil iz javne blagajne so različne. Nadomestilo v višini 100 %
plače je izjema, najdemo ga le v 5 državah (Estonija, Luksemburg, Poljska,
Romunija in Slovenija) in to le za določene primere odsotnosti (poškodbe pri delu
in poklicne bolezni, darovanje tkiv in organov, določene bolezni). Največ držav
ima določeno nadomestilo v višini 70 % ali manj (11 držav ali okrog 40 % držav),
6 držav ima določene višine v absolutnih zneskih (kar pomeni večje znižanje
prejemkov zlasti pri višjih plačah), 7 držav ima določeno zgornjo mejo višine
nadomestila, v nekaterih je uvedeno pravilo znižanja nadomestila (največkrat za
10 %) v primeru hospitalizacije;
• strožji so tudi pogoji in zahteve glede ravnanja zavarovancev med trajanjem
začasne nezmožnosti za delo (nespoštovanje navodil zdravnikov o ravnanju med
bolezensko odsotnostjo z dela lahko pomeni izgubo pravice do nadomestila plače,
pogosto tudi delovnega razmerja); (Toth, 1999, str. 21);
• strožji in zahtevnejši so predpisi, ki delodajalcem nalagajo obveznosti in skrb za
varstvo pri delu in njihovo odgovornost za varno ter zdravju neškodljivo okolje
(Toth, 1999, str. 21).
Glede na to, da glede obveznosti predložitve zdravniškega potrdila in obstoja časovne
omejitve za prejemanje nadomestila med državami ni bistvenih razlik, in glede na to, da je
cilj obvladovanje stroškov javne zdravstvene blagajne, se restriktivnost normativne
ureditve presoja zlasti po obstoju čakalnih dni in višini nadomestila iz javne blagajne
(Vučkovič, 2008, str. 19). Po teh dveh kriterijih spadajo med države z najbolj restriktivno
ureditvijo (obstajajo čakalni dnevi, višina nadomestila 70 % ali manj oziroma določeni
fiksni zneski) zlasti večina južnoevropskih držav (Ciper, Grčija, Španija, Francija, Malta in
Portugalska), obe anglosaksonski državi (Velika Britanija in Irska), od celinskih pa le
Belgija in Avstrija. Med države z najugodnejšo ureditvijo za zavarovance (ni čakalnih dni,
višina nadomestila nad 70 %) pa spadajo nekatere vzhodnoevropske države (Bolgarija,
Litva, Poljska, Romunija, Slovenija) in Luksemburg.
Kot je razvidno iz zgornjega pregleda, sodi Slovenija v skupino držav, ki je za zavarovance
v bolniškem staležu ugodna. Višina nadomestil je med najvišjimi, čakalnih dni ni, poleg
tega pa je ena izmed redkih držav, kjer celo ni zakonske omejitve trajanja bolniškega
staleža. Če upoštevamo vse elemente normativne ureditve, bi jo po nerestriktvnosti celo
lahko uvrstili v sam vrh evropskih držav (Vučkovič, 2008, str. 19).
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5.3

GIBANJE ZDRAVSTVENEGA ABSENTIZMA V DRŽAVAH EU

Glede na to, da o stanju in gibanju absentizma v državah EU ni metodološko primerljivih
statističnih podatkov (EUROSTAT tovrstnih podatkov ne zbira in objavlja, metodologije
nacionalnih statističnih uradov pa niso poenotene), je pregled stanja opravljen na osnovi
podatkov Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih pogojev55. Uporabljeni
so podatki iz Četrte evropske raziskave o delovnih pogojih, ki je bila objavljena v letu
2007 (Eurofound, 2007, str. 61–66). V zvezi z absentizmom raziskava vsebuje podatke o
tem, koliko delavcev je bilo v bolniškem staležu v zadnjih 12 mesecih in kakšna je bila
dolžina trajanja njihove odsotnosti.
V povprečju EU 27 je bilo v navedenem obdobju odsotnih z dela zaradi zdravstvenih
razlogov 22,73 % delavcev, v povprečju pa so bili ti delavci odsotni 20,2 dneva (tabela 7 v
prilogi). Najvišji odstotek je imela Finska, kar 44,53 %, trajanje odsotnosti pa je bilo blizu
evropskega povprečja, 19 dni (Finska ima najdaljši čas, ko je lahko zaposleni odsoten z
dela brez zdravniškega potrdila, 9 dni, sicer pa sodi v skupino držav z nižjimi nadomestili
in največ čakalnimi dnevi, prav tako 9 dni). Tudi sicer se v zgornjem delu lestvice z
najvišjimi deleži odsotnih nahajajo nordijske države in države Beneluksa, poleg njih pa od
starih članic še Nemčija in Italija, od novih pa Malta, Slovenija, Češka in Estonija. Nižji
odstotek odsotnih je bil zabeležen v Romuniji (11,13 %), sicer pa so v spodnjem delu
lestvice zlasti južnoevropske države (Portugalska, Grčija, Španija, Ciper, Turčija);
(Eurofound, 2007, str. 64).
Razvrstitev držav po velikosti deleža odsotnih sama po sebi še ne kaže obsega pojava
absentizma, saj le-tega v veliki meri določa tudi doba trajanja odsotnosti. Navedena
raziskava nam v zvezi s tem daje dva podatka, in sicer (Vučkovič, 2008, str. 64):
•
kakšno je bilo povprečno število dni odsotnosti delavcev, ki so bili v bolniškem
staležu;
•
kakšno je bilo povprečno število dni odsotnosti, preračunano na vse zaposlene.

55

Uporabljeni so podatki iz Četrte evropske raziskave o delovnih pogojih, katere rezultati so
metodološko primerljivi z rezultati predhodnih treh raziskav. V raziskavo je bilo zajetih 31 evropskih
držav, in sicer vseh 27 držav EU, dve kandidatki (Turčija in Hrvaška) ter Švica in Norveška.
Raziskava temelji na vprašalniku, na katerega je v obdobju september–november 2005 odgovarjalo
okoli 30.000 delavcev.
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Grafikon 5: Odstotek delavcev v BS in povprečno število dni bolniškega staleža
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Vir: EUROFOUND (2007, str. 64)
Po prvem kazalniku, povprečnem številu dni odsotnosti na delavca v bolniškem staležu,
absolutno vodi Portugalska (ki pa ima sicer nizek delež odsotnih) s 64,8 dneva, sledi ji
Hrvaška z 49,2 dneva, Slovenija je s 30,8 dneva na tretjem mestu. Malta, ki je po deležu
odsotnih na visokem drugem mestu, pa ima v povprečju daleč najkrajše odsotnosti, le 9,6
dneva. Bolj realno sliko o velikosti problema nam zato da podatek o povprečnem številu
dni odsotnosti, preračunano na vse zaposlene. V EU je odsotnost z dela zaradi
zdravstvenih razlogov v povprečju trajala 4,6 dneva na zaposlenega delavca. Najvišja je
bila na Hrvaškem, kjer je trajala 9,4 dneva na zaposlenega, sledita ji Slovenija z 8,7 dneva
in Portugalska z 8,6 dni na zaposlenega. Nizka odsotnost je bila zabeležena v Avstriji (3,4
dneva) in Nemčiji (3,5 dneva), najnižja pa v Španiji (2,8 dneva) in Romuniji (2 dni);
(Eurofound, 2007, str. 65).
Mednarodna primerjava jasno kaže na velik obseg pojava zdravstvenega absentizma v
Sloveniji. Naša država se uvršča visoko tako po deležu odsotnih delavcev, saj je z 28,1 %
odsotnih med 31 državami na 7. mestu, kot po številu povprečnega trajanja odsotnosti
delavcev v staležu, kjer je s 30,8 dneva na delavca na 3. mestu. Slovenija ima v povprečju
na zaposlenega med državami EU 27 največ odsotnosti, in sicer 8,6 dneva na
zaposlenega, več jih ima le še kandidatka za vstop v EU Hrvaška, kar prikazuje grafikon 6.
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Grafikon 6: Povprečno število dni bolniškega staleža na vse zaposlene v državah EU in
pridruženih članicah
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Vir: EUROFOUND (2007, str. 65)
Z raziskavo se je poskušalo odgovoriti na vprašanje, kakšen je vpliv dela na obseg
odsotnosti zaradi zdravstvenih razlogov. V povprečju držav EU 27 35 % zaposlenih meni,
da delo vpliva na njihovo zdravstveno stanje. Vendar pa je vrstni red držav na lestvici po
velikosti vpliva dela na zdravje bistveno drugačen kot vrstni red po povprečnem trajanju
odsotnosti zaradi zdravstvenih razlogov. V Grčiji, na Poljskem, v Latviji in v Sloveniji
približno dve tretjini zaposlenih meni, da njihovo delo pomembno vpliva na zdravje. V
Avstriji, Nemčiji in Veliki Britaniji pa jih tako misli le okrog ene petine. Večinoma je večji
vpliv izražen v vzhodnoevropskih državah (Eurofound, 2007, str. 64). Primerjava obeh
lestvic tako kaže, da ni neposredne vzročne zveze med vplivom dela na zdravstveno
stanje in odsotnostjo zaradi zdravstvenih razlogov, saj npr. v Grčiji največji delež
zaposlenih meni, da delo vpliva na njihovo zdravje, vendar ima Grčija hkrati enega od
najnižjih deležev odsotnih delavcev in števila povprečne odsotnost (Eurofound, 2007, str.
65).
Raziskava Eurofounda (2007) o delovnih in življenjskih pogojev delavcev v Evropi priča,
da je Slovenija padla v skupino držav »napornega dela«. Za nas je torej značilna visoka
intenzivnost in nizka avtonomnost dela, ki negativno vpliva na zdravje delavcev (Brajner in
Černoga, 2011, str. 11). Ne glede na to kaže upoštevati, da v Sloveniji, ki ima visok
zdravstveni absentizem, več kot 60 % zaposlenih meni, da ima delo pomemben vpliv na
njihovo zdravstveno stanje (Vučkovič, 2008, str. 67).
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5.4

ANALIZA STROŠKOV ZDRAVSTVENEGA ABSENTIZMA V DRŽAVAH
EU

Prve izsledke raziskav absentizma v svetu lahko zasledimo v letih 1989–1990 po raziskavi
Evropskega urada za izboljšanje življenjskih in delovnih pogojev (Eurofound, 1997, str.
22). Gründermann (1997, str. 22) je poudaril pomen stroškov, ki nastanejo kot posledica
zdravstvenega absentizma v različnih državah. Nižji stroški zaradi absentizma so namreč v
korist delodajalcem, delojemalcem, vladi, zavarovalnicam in družbi kot celoti.
Oceno finančnega bremena stroškov za nadomestila je težko podati brez primerjav s
tovrstnimi stroški v sorodnih sistemih socialne varnosti v državah EU. Vendar so takšne
primerjave kljub številnim naporom na ravni EU zaradi različnih ureditev in tudi številnih
sprememb na tem področju v evropskih državah še vedno zelo otežene. Razlike med
državami so posledica različne tradicije in razvoja sistemskega urejanja vprašanj socialne
varnosti v posameznih državah (proračunske ureditve in sistem socialnih zavarovanj) ter
posledično tudi podrobnejših sistemskih opredelitev in ureditev samega pojava
problematike absentizma (Kramberger in dr., 2011, str. 33).
Ker zaradi zahtevnosti spremljanja podatkov o zdravstvenem absentizmu po letu 2007
tudi OECD v svoji zdravstveni bazi teh podatkov ne ažurira več, so v nadaljevanju v tabeli
8 prikazani povzeti rezultati posebne analize Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih
in delovnih pogojev, ki je bila opravljena v letu 2010 in ki temelji na podatkih in mnenjih
nacionalnih koordinatorjev te mednarodne institucije.
V več kot polovici nacionalnih poročil ni mogoče prepoznati mehanizmov za določitev
stroškov odsotnosti. To je še posebno pogosto v nekaterih vzhodnoevropskih državah, kot
so Bolgarija, Češka, Estonija, Litva, Latvija, Romunija in Slovaška, kakor tudi na Danskem
Cipru, v Španiji, Grčiji, Italiji, Luksemburgu, na Malti, Nizozemskem, Portugalskem in
Švedskem. Nejasnost o tem, kako se zbirajo podatki o stroških, ima lahko tudi določene
posledice. Težave v zvezi s pridobivanjem zanesljivih informacij od delodajalcev (tako je
npr. na Portugalskem, Slovaškem, v Luksemburgu, Litvi, Italiji in na Cipru) in opredelitvijo
meril za to, katere stroške je treba vključiti, lahko to nalogo še otežijo. Obstaja verjetnost,
da se odsotnost ne dojema kot glavna skrb in da se temu področju ne posveča dovolj. Na
splošno so stroški odsotnosti visoki, njihovo merjenje ostaja zelo raznovrstno, neposredne
primerjave med državami pa so tvegane (Eurofound, 2010a, str. 12). Zaradi različnih
metod pri beleženju in izračunu stroškov absentizma po državah je treba vse številke
obravnavati izredno previdno. Nejasnost glede načina zbiranja statističnih podatkov o
stroških povzroča lahko nekatere posledice, in sicer (Eurofound, 2010a, str. 13):
• prvič, pomeni lahko, da ni na voljo podatkov o stroških za delodajalce ali vlado;
• drugič, če metode izračunavanja stroškov niso opredeljene, je izjemno težko
primerjati prijavljene stroške; brez jasnih opredelitev, kaj stroški vključujejo in
česa ne, je odstopanje prikazano kot delež bruto domačega proizvoda (BDP) in
ga je težko primerjati.

62

Tabela 8: Ocena bremena (stopnje BS in stroškov za nadomestil zdravstvenega
absentizma v primerljivih državah EU), 2008

Država

Ocena
stopnje BS

Ocena stroškov
kot delež BDP

Opombe

Avstrija

3,2 %

2,2 % BDP

stroški delodajalcev in socialnega zavarovanja za
bolniška nadomestila; brez stroškov za poškodbe
pri delu in poklicne bolezni

Belgija

5%

3,1 % BDP

stroški delodajalcev in socialnega zavarovanja za
bolniška nadomestila; vključuje tudi stroške za
porodniško odsotnost

Nemčija

3,2 %

3 % BDP

stroški delodajalcev in socialnega zavarovanja za
bolniška nadomestila; brez stroškov za poškodbe
pri delu in poklicne bolezni

Nizozemska

4,1 %

2,9 % BDP

stroški delodajalcev in izvajalcev zdravstvenega
zavarovanja za bolniška nadomestila

Češka

5,2 %

1,3 % BDP

stroški delodajalcev ter socialnega zavarovanja
za bolniška nadomestila; brez stroškov za
poškodbe pri delu in poklicne bolezni

Slovaška

3,3 %

ni podatka (0,8
% BDP56)

stroški delodajalcev in izvajalcev zdravstvenega
zavarovanja za bolniška nadomestila

Slovenija

3,7 %57

ni podatka (1,2
% BDP)

stroški delodajalcev
nadomestila

in

ZZZS

za

bolniška

Vir: EUROFOUND (2010a, str. 13–18)
Velik napredek, tako pri delodajalcih kakor tudi pri vladi, je razviden na področju
obvladovanja odsotnosti z delovnega mesta ter zdravju in dobrem počutju na delovnem
mestu. Te spremembe lahko vplivajo na stroške odsotnosti, in to ne samo pri tistih, ki
neposredno krijejo te stroške, temveč tudi pri zaposlenih.
Dober primer je Velika Britanija, ki izvaja številne študije delodajalskih organizacij o
stroških bolniške odsotnosti zaposlenih (Eurofound, 2010a, str. 13). Ena izmed njih je CBI
(Confederation of British Industry)58, ki že od leta 1987 spremlja zdravstvene izostanke,
delodajalce ter njihove napore k povečanju prisotnosti zaposlenih na delovnem mestu in
njihovo dobro počutje (CBI, 2010, str. 8).
56

Podatek o strošku o Slovaški je povzet iz baze OECD (2006).
Treba je upoštevati, da je bila stopnja BS v času raziskave (2008) v Sloveniji najnižja (3,7 –
povprečna v desetletju pa 4,3 %).
58
Raziskave so se lotili na osnovi anketnega vprašalnika (potekala je od februarja do aprila 2010),
ki ga pošljejo podjetjem, ki so v lasti države in zasebnega sektorja. Vključena so tako proizvodna
kot storitvena podjetja. Respondenti so bili naprošeni k oddaji poročil o odsotnosti v 12-mesečnem
obdobju od januarja do decembra 2009 (CBI, 2010, str. 8).
57
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Rezultati raziskave so pokazali, da so povprečni neposredni stroški odsotnosti na
zaposlenega letno znašali 595 funtov59 (v letu 2009), pri čemer imajo večje organizacije
največje povprečje odsotnosti na zaposlenega60. Posredne stroške odsotnosti pa je v
večjih organizacijah težje meriti, vendar so precejšnji, in sicer povprečno 465 funtov na
zaposlenega (CBI, 2010, str. 15). Rezultati raziskave kažejo, da strošek odsotnosti med
sektorji precej varira, pri čemer so neposredni stroški v javnem sektorju v povprečju
nekako 50 % višji kot v zasebnem sektorju. Za najpomembnejši strošek odsotnosti se
smatra izgubo produktivnosti, sledijo ji stroški same bolniške odsotnosti ter stroški
nadomestil za osebje, ki nadomešča odsotne delavce61 (CBI, 2010, str. 15). V zadnjih letih
se je zavedanje o vplivu življenjskih navad na produktivnost izjemno povečalo, zato so se
delodajalci začeli zavedati pomembnosti aktivnega vključevanja zdrave delovne sile in
povečevanje investicij v zdravje in blagostanje njihovih zaposlenih (CBI, 2010, str. 30).
Glede na predhodne raziskave CBI (2003, str. 5) pa so raziskovalci strnili svoje predloge
za zmanjševanje zdravstvenih izostankov, ki naj bi jih uporabljali v podjetjih:
• benchmarking (primerjava) s podjetjem enake velikosti in panoge;
• razvoj sistema in strategije za prepoznavanje vzrokov zdravstvenih izostankov
in implementacija rešitev, ki so usmerjene na specifične tako individualne kot
organizacijske dejavnike;
• prepoznavanje dolgotrajnih izostankov in zgodnejša pomoč za rehabilitacijo,
kjer je to mogoče;
• predaja odgovornosti za spremljanje zdravstvenih izostankov najvišjemu
vodstvu.

59

Če gledamo na delovno silo kot celoto, potem je bil v Veliki Britaniji neposredni strošek zaradi
absentizma v letu 2009 16,8 milijarde funtov. Če bi se stroški absentizma letno zmanjšali samo za
10 %, potem bi bil letni prihranek 1,7 milijarde funtov (CBI, 2010, str. 15).
60
Kot vse prejšnje raziskave zdravstvenih izostankov je tudi ta raziskava v letu 2009 pokazala
neposredno povezavo med stopnjo zdravstvenega absentizma in velikostjo podjetja. Strošek
absentizma se dviguje hkrati s porastom delovne sile (CBI, 2010, str. 14).
61
Respondenti so bili naprošeni za izračun neposrednih stroškov odsotnosti v lastni organizaciji. Ta
strošek temelji na stroških za plače odsotnih zaposlenih, stroških zaposlenih, ki jih nadomeščajo
(kot so npr. zaposleni za določen čas ali pa nadurno delo ostalih zaposlenih) ter stroških zaradi
izgubljenega časa pri izvajanju storitev.
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6

ZDRAVSTVENI ABSENTIZEM V SLOVENIJI

6.1

GIBANJE NA NACIONALNI RAVNI

Podatki ZZZS o odstotku izgubljenih delovnih dni (% bolniškega staleža) v celotnem
delovnem času zaposlenih kažejo, da je v obdobju 2001–2010 prišlo do določenega
umirjanja oziroma zmanjševanja zdravstvenega absentizma, vendar ta trend ni bil brez
nihanj (tabela 9). Odstotek izgubljenih delovnih dni je v letih od 2001–2003 miroval na
ravni 4,7 % celotnega delovnega časa zaposlenih, nato pa se je znižal in v letu 2008
dosegel najnižjo raven (3,7 %) v celotnem opazovanem obdobju. Po letu 2008, ob koncu
katerega se je začela gospodarska recesija, znova beležimo dvig odstotka izgubljenih
delovnih dni, ki pa ni dosegel najvišje in tudi ne povprečne vrednosti odstotka bolniškega
staleža v desetletnem obdobju. V tem obdobju je bil povprečen odstotek izgubljenih
delovnih dni v celotnem delovnem času zaposlenih na ravni 4,3 % (Kramberger in dr.,
2011, str. 28).
Tabela 9: Absentizem v Sloveniji skupaj v letih 2001–2010
%
izgubljenih
delovnih
dni

Število
izgubljenih
delovnih dni

Število
primerov
odsotnosti

Povprečna
dolžina
trajanja v
dnevih

Število delovno
aktivnega
prebivalstva62

1

2

3

4 = 2/3

2001

4,7

10.715.786

784.895

2002
2003

4,7
4,7

11.051.726
11.044.227

787.640
804.847

2004

4,6

11.100.727

2005

4,3

10.404.275

2006

4,1

2007

4,2

2008
2009
2010

Leto

5

Število
primerov
odsotnosti
na aktiv.
prebivalca63
6 = 3/5

Število
izgubljenih
delovnih dni
na aktiv.
prebivalca64
7 = 2/5

13,7

806.300

0,97

13,3

14,0
13,7

808.700
801.400

0,97
1,00

13,7
13,8

813.012

13,7

807.500

1,01

13,7

832.452

12,5

813.100

1,02

12,8

10.040.373

769.142

13,1

824.800

0,93

12,2

10.679.136

851.098

12,5

854.000

1,00

12,5

3,7

9.670.774

799.480

12,1

879.300

0,91

11,0

4,0

10.313.315

880.971

11,7

858.200

1,03

12,0

4,2

10.508.484

854.165

12,3

835.000

1,02

12,6

Vir: IVZ (2011), ZZZS (2011) in SURS (2011)
Podobna gibanja kažejo tudi podatki o številu izgubljenih delovnih dni, o številu primerov
odsotnosti in o povprečni dolžini trajanja odsotnosti, pri čemer na slednja vplivajo tudi
trendi v zaposlovanju. V analizo zajeti kazalniki, ki upoštevajo gibanja v zaposlenosti
(kazalniki 5, 6 in 7 v tabeli 9), kažejo, da je zdravstveni absentizem v minulem desetletju
62
63
64

Podatki SURS.
Ocena na osnovi podatkov SURS.
Ocena na osnovi podatkov SURS.
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dosegel vrh v letu 2005, ko je bilo 832.452 primerov odsotnosti med 813.100 zaposlenimi
osebami oziroma 1,02 primera na eno zaposleno osebo, in letu 2009 z 1,03 primera na
zaposleno osebo. V povprečju je bilo v minulem desetletju 0,98 primera odsotnosti na
enega zaposlenega, kar je nekoliko manj, kot v desetletju pred tem, ko je bila zabeležena
nekaj več kot ena odsotnost na zaposleno osebo. Najnižje vrednosti v minulem desetletju
pa so bile izkazane v letu 2006 in 2008. Povprečno je bila ena zaposlena oseba v minulem
desetletju na leto odsotna z dela 12,7 delovnega dneva. Povprečno trajanje primera
odsotnosti pa je znašalo v tem desetletju 12,9 delovnega dneva (Kramberger in dr., 2011,
str. 28).

6.2

GIBANJE ABSENTIZMA V BREME DELODAJALCEV IN ZZZS

Pozornost zasluži predvsem gibanje zdravstvenega absentizma v letih po izbruhu
gospodarske krize v letu 2009 in 2010, ko je bil zaznan vnovičen trend rasti pojava. Zaradi
absentizma smo v Sloveniji v letu 2009 izgubili 10.313.315, v letu 2010 pa 10.508.484
dni, kar predstavlja 195.169 izgubljenih dni več kot leto poprej (+1,9 %). V delu, ki gre v
breme ZZZS, je bil v letu 2010 v primerjavi s predhodnim letom izkazan porast za 634.006
izgubljenih delovnih dni (+13,5 %), v breme delodajalcev pa se je absentizem v letu 2010
zmanjšal, in sicer za 438.837 izgubljenih dni (–7,8 %); (Kramberger in dr., 2011, str. 28).
Grafikon 7: Absentizem – odstotek izgubljenih dni v breme delodajalcev, ZZZS in
skupaj v letih 2001–2010

5

4,5

4

skupaj
delodajalci
ZZZS

3,5

3

2,5

2

1,5
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Vir: ZZZS (2011)
V obeh letih beležimo tudi rast skupnega odstotka izgubljenih delovnih dni (s 4,0 na 4,2
%). Vendar se je pri tem delež absentizma, ki gre v breme ZZZS, v teh letih povečal z 1,8
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% v letu 2009 na 2,1 % v letu 2010, delež, ki gre v breme delodajalcev, pa znižal, in sicer
z 2,2 % v letu 2009 na 2,1 % v letu 2010. Grafikon 7 prikazuje, da v opazovanem 10letnem obdobju tako prvič beležimo izenačitev razmerja v bremenih med delodajalci in
delojemalci, če ga merimo po deležu izgubljenih delovnih dni v skupnem razpoložljivem
delovnem času.
Razmerje v številu oziroma deležu izgubljenih delovnih dni v breme delodajalcev in breme
ZZZS (tabela 10), ki se je v tem obdobju največ časa gibalo v breme delodajalcev
(povprečno razmerje je 55 : 45), se je v letu 2010 ne le izenačilo, temveč celo rahlo
nagnilo v breme ZZZS oziroma solidarnosti (49 : 51).
Tabela 10: Število in delež izgubljenih delovnih dni v breme delodajalcev in v breme
ZZZS v letih 2001–2010

Število
izgubljenih
delovnih dni
v breme
delodajalcev

Število
izgubljenih
delovnih
dni
v breme
ZZZS

2001

6.006.005

2002

Število
izgubljenih
delovnih dni
SKUPAJ

Delež
izgubljenih
delovnih dni
v breme
delodajalcev

4.709.781

10.715.786

56 %

44 %

6.085.947

4.985.779

11.051.726

55 %

45 %

2003
2004

6.027.432
5.912.883

5.016.795
5.187.844

11.044.227
11.100.727

55 %
53 %

45 %
47 %

2005

5.915.859

4.488.416

10.404.275

57 %

43 %

2006

5.537.102

4.503.271

10.040.373

55 %

45 %

2007

5.839.322

4.839.814

10.679.136

55 %

45 %

2008

5.237.397

4.433.377

9.670.774

54 %

46 %

2009

5.626.424

4.686.831

10.313.315

55 %

45 %

2010

5.187.587

5.320.897

10.508.484

49 %

51 %

Leto

Delež
izgubljenih
delovnih dni
v breme
ZZZS

Vir: IVZ (2011) in ZZZS (2011)
Pri tem je treba ugotoviti (Kramberger in dr., 2011, str. 29), da to razmerje za celovito
obvladovanje obsega zdravstvenega absentizma ali višine stroškov za nadomestila nima
velike vrednosti. Vendar pa lahko zaznan preobrat kaže na za čas krize značilno težnjo, da
se določen del materialnih obveznosti delodajalcev na področju zdravstvenega absentizma
prelaga na solidarnost oziroma javna sredstva OZZ. Z vidika celovitega obvladovanja
pojava in skladno s strokovnimi spoznanji pa so lahko pričakovanja od zdravstvenega
zavarovanja (ali zdravstvene službe), da prevzame tisti del odgovornosti za obvladovanje
pojava, ki bi ga zaradi narave problema morali nositi delodajalci, izrazito neproduktivna in
nerealna.
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6.3

RAZŠIRJENOST ZDRAVSTVENEGA ABSENTIZMA IN RAZLOGI

Podrobnejši vpogled v problematiko zdravstvenega absentizma dobimo na osnovi ocene
razširjenosti tega pojava po regijah in dejavnostih ter po razlogih oziroma konkretnih
diagnozah, na osnovi katerih je podana ocena začasne delanezmožnosti zaposlenih.
6.3.1 ZDRAVSTVENI ABSENTIZEM PO REGIJAH
Tabela 11 prikazuje podatke o gibanju zdravstvenega absentizma v obdobju 2007–2010
na osnovi spremljanja odstotka izgubljenih delovnih dni (delež bolniškega staleža v
celokupnem delovnem času zaposlenih) po območnih enotah ZZZS (v nadaljevanju: OE).
Zdravstveni absentizem je po regijah zelo različen. Znatno višje deleže BS od povprečja
dosegajo v OE Murska Sobota, OE Celje, OE Maribor in OE Ravne na Koroškem, pri čemer
na stopnjo staleža v OE Murska Sobota vplivajo predvsem dolgotrajni staleži (v breme
ZZZS), na stopnjo v OE Celje pa kratkotrajni staleži (v breme delodajalcev). Najnižje
vrednosti absentizma imajo v OE Kranj, OE Nova Gorica in OE Ljubljana, ki jih ni mogoče
pojasniti brez dodatnih oziroma podrobnejših raziskav. Del teh razlik v zdravstvenem
absentizmu po regijah je mogoče pojasniti s sestavo prebivalstva, ki je tako po starostni
(starejši delavci zbolevajo pogosteje in huje) kot tudi spolni strukturi (večja obolevnost
ženske populacije) po regijah precej različna. V največji meri pa na te razlike vplivajo
vrsta dela, dejavnost zaposlitve, predvsem pa tudi drugi ekonomski, socialni in kulturni
dejavniki (Kramberger in dr., 2011, str. 29).
Tabela 11: Absentizem – odstotek izgubljenih delovnih dni po OE v letih 2007–2010
leto
delodajalci

ZZZS

skupaj

CE

KP

KK

KR

LJ

MB

MS

NG

NM

RK

Skupaj

2007

2,73

2,36

2,36

2,36

2,14

2,43

2,26

2,26

2,43

2,41

2,31

2008

2,46

2,17

2,33

2,33

1,59

2,09

2,34

2,04

2,29

2,35

1,99

2009

2,46

2,16

2,34

2,34

2,07

2,34

2,27

2,2

2,27

2,21

2,19

2010

2,41

1,91

2,27

2,27

1,87

2,25

2,19

2,1

2,3

2,17

2,06

2007

2,05

2,03

1,71

1,71

1,85

2,02

2,6

1,6

1,78

1,95

1,91

2008

1,81

1,85

1,63

1,63

1,46

1,82

2,56

1,59

1,69

1,93

1,69

2009
2010

1,89
2,00

1,83
2,22

1,74
2,00

1,74
2,00

1,68
2,13

2,16
2,29

2,71
2,86

1,77
1,76

1,71
2,04

1,81
2,43

1,82
2,11

2007
2008

4,78
4,28

4,39
4,02

4,07
3,96

4,07
3,96

3,99
3,06

4,45
3,91

4,87
4,91

3,87
3,63

4,21
3,98

4,37
4,28

4,22
3,68

2009

4,35

4,03

4,08

4,08

3,75

4,5

4,99

3,97

3,99

4,03

4,02

2010

4,41

4,14

4,28

4,28

4,01

4,55

5,06

3,86

4,35

4,61

4,17

Vir: IVZ (2011) in ZZZS (2011)
Ob upoštevanju dejavnikov (npr. starostna struktura zaposlene populacije) je težko
ugotoviti, zakaj je stanje po območjih takšno, kot ga prikazujejo statistični podatki.
Verjetno gre iskati razloge tudi v delovanju zdravstvene službe, deloma pa tudi v
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delovanju imenovanih zdravnikov in zdravstvenih ter invalidskih komisij (Toth in Butala,
2005, str. 17).
6.3.2 ZDRAVSTVENI ABSENTIZEM PO DEJAVNOSTIH
Za primerjavo zdravstvenega absentizma med dejavnostmi je najbolj primeren kazalnik
indeks frekvence (IF), ki prikazuje število primerov odsotnosti z dela zaradi bolniškega
staleža na 100 zaposlenih v enem letu. Grafikon 8 nam poleg razširjenosti zdravstvenega
absentizma po dejavnostih prikazuje tudi distribucijo primerov odsotnosti po spolu.
Razvidno je, da so bile v vseh dejavnostih ženske v letu 2010 pogosteje odsotne od
moških. Podatki o razširjenosti absentizma po dejavnostih nakazujejo selitev absentizma iz
proizvodnih sektorjev v storitvene in iz gospodarskega v javni sektor oziroma tiste
sektorje, kjer zaradi narave poklica prevladujejo ženske. Zaskrbljujoč trend v Sloveniji pa
je relativno visoka pogostnost pojava v sektorju javne uprave, obrambe in dejavnosti
socialnih zavarovanj, kar je mogoče delno pojasniti z relativno visokim deležem zaposlenih
žensk v tem sektorju.
Grafikon 8: Število primerov na 100 zaposlenih (IF) po gospodarskih dejavnostih in
po spolu, Slovenija, 2010

Vir: IVZ (2011)

6.3.3 ZDRAVSTVENI ABSENTIZEM PO RAZLOGIH
Čeprav je največ odsotnosti zaposlenih zaradi bolezni (66,8 % vseh primerov),
predstavljajo zaradi dolgega povprečnega trajanja odsotnosti resen izziv predvsem
poškodbe izven dela in pri delu (10,5 % vseh primerov), na katere je mogoče najbolj
vplivati z ustreznimi preventivnimi aktivnostmi na nacionalni ravni ali na delovnem mestu.
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Vse večji izziv pa zaradi nenehne rasti v zadnjih letih predstavljajo tudi odsotnosti zaradi
nege družinskih članov. V porastu so tudi izgubljeni dnevi zaradi transplantacij, izolacij in
spremstva, kjer se je število izgubljenih delovnih dni od leta 2005 dalje povečalo za
četrtino. Ker so podatki o poklicnih boleznih nerealni, velja na breme, ki ga dejansko
predstavljajo, opozoriti le na načelni ravni (Kramberger in dr., 2011, str. 30).
Tabela 12: Primeri, izgubljeni koledarski dnevi ter indeksi po razlogih bolniškega
staleža, Slovenija, 2010

Število
primerov

Delež
primerov

Število
izgubljenih
koled. dni

486.761

66,8 %

9.147.478

53.268

7,3 %

1.791.598

14,0 %

33,63

49

0,0 %

1.459

0,01 %

29,78

23.602

3,2 %

977.064

7,6 %

41,40

5.401

0,7 %

246.383

1,9 %

45,62

124.156

17,0 %

580.071

4,5 %

4,67

Transplantacija

25

0,0 %

573

0,0 %

22,92

Izolacija

72

0,0 %

4.617

0,04 %

64,13

35.598

4,9 %

56.621

0,44 %

1,59

52

0,0 %

585

0,0 %

11,25

18

0,0 %

1.760

0,01 %

97,78

2

0,0 %

33

0,0 %

-

729.004

100 %

12.808.242

100 %

17,57

Razlogi zadržanosti

Bolezen
Poškodbe izven dela
Poklicna bolezen
Poškodbe pri delu
Poškodbe po 3.
osebi izven dela
Nega družinskega
člana

Spremstvo
Usposabljanje za
rehabilitacijo otroka
Poškodbe pri delu po
18. člena ZZVZZ
Nerazvrščeno

Delež
izgubljenih
koled. dni

71,4 %

Povprečno
trajanje
odsotnosti
18,79

Vir: IVZ (2011)

6.3.4 ZDRAVSTVENI ABSENTIZEM PO DIAGNOZAH
Analiza zdravstvenega absentizma kaže, da okoli dve tretjini (v letu 2010 66,7 %) vseh
odsotnosti z dela povzročajo bolezni. Smisel ugotavljanja vzrokov za zbolevanje in začasno
zadržanost z dela zaradi tega razloga je predvsem izpostaviti tiste bolezni, ki jih lahko z
ustreznimi ukrepi promocije zdravja, preventive ali drugimi zdravstvenimi ukrepi (npr.
pravočasna in ciljna rehabilitacija) preprečimo ali pa pozdravimo. S tem pa vplivamo na
skrajšanje začasne delanezmožnosti in čimprejšnjo vrnitev zaposlenih na delovno mesto
(Kramberger in dr., 2011, str. 32). Tabela 13 povzema podatke IVZ o osmih boleznih, ki
so bile v letu 2010 najpomembnejše po številu izgubljenih koledarskih dni in primerov
70

odsotnosti. Skupaj je navedenih 8 bolezni v letu 2010 povzročilo 381.749 primerov
odsotnosti ali 52,1 % vseh primerov odsotnosti. Še večji je bil vpliv teh bolezni na število
izgubljenih koledarskih dni, saj so povzročile skupno 9.233.399 izgubljenih dni ali 72,1 %
vseh izgubljenih dni v tem letu. Najbolj pogoste so bile v letu 2010 odsotnosti zaradi
bolezni dihal, ki so povzročile šestino (15,6 %) vseh odsotnosti. Vendar so z vidika
obvladovanja absentizma za izvajanje ustreznih zdravstvenih ukrepov pomembne
predvsem bolezni, ki niso nujno na prvih mestih po pogostnosti (številu primerov), a
povzročajo največje število izgubljenih dni.
Tabela 13: Število primerov in izgubljenih koledarskih dni za 8 najpogostejših diagnoz,
Slovenija, 2010

Število
primerov

Delež
primerov

Število
izgubljenih
koled. dni

1. Nalezljive bolezni, infekcije
in paraz. bolezni

58.203

8,0 %

522.487

4,1 %

2. Neoplazme

10.367

1,4 %

701.544

5,5 %

Diagnoze

3. Duševne in vedenjske
motnje

Delež izgubljenih
koled. dni

19.203

2,6 %

843.559

6,6 %

114.427

15,6 %

1.143.673

9,0 %

5. Bol. mišično-kost. sist. in
vez. tkiva

13.419

1,8 %

735.042

5,7 %

6. Nosečnost, porod in popor.
obdobje

83.996

11,5 %

2.514.143

19,6 %

7. Poškodbe in zastrupitve pri
delu

4. Bolezni dihal

23.576

3,2

975.462

7,6 %

8. Poškodbe in zastrupitve
izven dela
OSEM BOLEZNI – skupaj

58.558
381.749

8,0 %
52,1 %

1.787.489
9.233.399

14,0 %
72,1 %

VSE BOLEZNI – skupaj

729.004

100 %

12.808.242

100 %

Vir: IVZ (2011)
Največ izgubljenih delovnih dni so v letu 2010 povzročala stanja v zvezi z nosečnostjo,
porodom in po porodu, ki so povzročila kar petino (19,6 %) vseh izgubljenih dni
(posledica spremembe doktrine, po kateri je vsaka nosečnica od ugotovitve nosečnosti že
»rizična« in mora biti na »bolniški«, česar nikjer drugje v Evropi ni). Kot razlogi odsotnosti
se pogosto navajajo preprečevanje prezgodnjih porodov, zvišanje starosti nosečnic,
težave z neplodnostjo, težki in neprilagojeni delovni pogoji itd. Glede tega velja opozoriti,
da čeprav slovenska zakonodaja delodajalcu nalaga, da mora biti v času nosečnosti
delavka zaščitena pred izpostavljenostjo dejavnikom tveganja ali škodljivimi delovnimi
razmerami, delodajalci pogosto niso naklonjeni tem ukrepom, kar vpliva na to, da se
noseče delavke zatekajo v bolniški stalež (Dnevnik, 2010).
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Sledijo poškodbe in zastrupitve izven dela, ki so povzročile 14,0 % vseh izgubljenih dni, in
poškodbe in zastrupitve na delu, posledica katerih je bilo 7,6 % vseh izgubljenih dni.
Zaradi dolgega povprečnega trajanja posamezne odsotnosti pa imajo izreden pomen tudi
duševne bolezni, ki so v letu 2010 povzročile 6,6 % vseh izgubljenih dni (Kramberger in
dr., 2011, str. 32).
Grafikon 9:

Absentizem za 8 najpogostejših diagnoz v letih 2006–2010
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2008

2009

Poškodbe in zastrupitve izven dela
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2010

Bolezni dihal
Nalezljive bolezni, infekcije in parazitarne

Vir: IVZ (2011)

6.3.5 FINANČNO BREME ZDRAVSTVENEGA ABSENTIZMA
Neposredni stroški zdravstvenega absentizma v Sloveniji, to so bolniška nadomestila,
znašajo okoli 450 milijonov evrov letno (od tega okoli 201 milijonov v breme ZZZS, od 235
do 250 milijonov pa v breme delodajalcev), a je prava vrednost škode veliko večja in bi
lahko dosegla kar od 750 od 850 milijonov evrov. Razlika izvira predvsem iz dodatnih
stroškov, ki nastanejo zaradi nadomeščanja odsotnih delavcev (ŠGZ, 2010). Razmerje
neposrednih izdatkov zdravstvenega absentizma med ZZZS in delodajalci je precej
konstantno in znaša približno 45 % v breme ZZZS in 55 % v breme delodajalcev
(Vučkovič, 2009, str. 13).
Delež nadomestil plač v BDP se je od leta 2001 (1,32 % BDP) do leta 2005 (1,44 % BDP)
postopno povečeval. V tem obdobju je v Sloveniji masa nadomestil za plače rasla hitreje
od mase sredstev ustvarjenega BDP. Od leta 2006 (1,22 % BDP) do 2008 pa je skladno z
zmanjšanjem zdravstvenega absentizma ta delež stagniral na 1,66 % BDP. V letih 2009 in
2010 pa beležimo rahel porast deleža za nadomestila v BDP, ki pa ne dosega višin iz prve
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polovice desetletja – tudi zaradi padca BDP z nastopom recesije, kar prikazuje tabela 14
(Kramberger in dr. 2011, str. 32).
Stroški za nadomestila so v celotnem obdobju rasli, v začetnem obdobju po nekoliko
hitrejši, pozneje pa nekoliko počasnejši dinamiki. Na rast stroškov za nadomestila je poleg
gibanja zdravstvenega absentizma vplivala predvsem rast plač. Poleg tega pa so na rast
odhodkov ZZZS za nadomestila vplivale tudi spremembe predpisov v tem obdobju (Zakon
o socialnih prispevkih, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o zaposlovanju in zavarovanju
za brezposelnost).
Tabela 14: Finančno breme zdravstvenega absentizma v obdobju 2000–2010

Leto

Odhodki za
nadomestila
plač iz OZZ v
€

Ocena vseh
stroškov za
nadomestila
plač (ZZZS in
delodajalci)

Delež
nadomestil
plač v
odhodkih
ZZZS

2000

94.880.888

224.134.395

8,4

2001

120.795.531

275.030.806

2002

145.613.541

2003

Znesek vseh
nadomestil
plač na
aktivnega
zavarovanca
v€

Delež
nadomestil
plač ZZZS
v BDP

Delež vseh
nadomestil
plač v BDP
– ocena

280

0,56

1,32

9,2

341

0,63

1,43

322.774.226

10,0

399

0,66

1,46

158.248.135

348.375.471

10,0

435

0,66

1,45

2004

171.089.038

366.089.015

10,1

453

0,65

1,39

2005

172.447.972

399.739.267

9,9

492

0,62

1,44

2006

168.057.856

374.697.317

9,1

454

0,54

1,20

2007

184.010.757

406.023.021

9,5

475

0,53

1,17

2008

200.989.385

438.429.423

9,1

499

0,53

1,16

2009

201.356.743

443.077.408

8,6

516

0,57

1,25

2010

222.653.603

439.728.832

9,5

527

0,62

1,22

Vir: ZZZS (2011)
Stroški za nadomestila plač delodajalcev in ZZZS so se od leta 2001, ko so znašali 225
milijonov evrov povečali na 439,7 milijona evrov. Od tega so se odhodki ZZZS za
nadomestila s 120,8 milijona evrov v letu 2001 povečali na 222,7 milijona evrov. V
obdobju 2001–2004, ko so stroški za nadomestila rasli hitreje od stroškov za zdravstvene
storitve (rast absentizma in vpliv uveljavitve omenjenih sprememb predpisov na rast
nadomestil), se je povečal tudi delež nadomestil plač v odhodkih obveznega zavarovanja,
in sicer z 9,2 % letu 2001 na 10,1 % v letu 2004. Med letoma 2005 in 2010 je ta delež
nihal pod 10 % vseh odhodkov ZZZS (Kramberger in dr., 2011, str. 32).
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7

RAZLOGI ZA UVEDBO POSEBNEGA ZAVAROVANJA ZA
VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU V SLOVENIJI

V državah EU je področje skrbi za varnost in zdravje pri delu postavljeno na izredno
visoko mesto. V strategiji za spodbujanje zdravja in varnosti pri delu v EU od 2007 do
2012 se posebej poudarja, da ima zanemarjanje ukrepov varnosti in zdravja pri delu
posledice za delavca, delodajalca in za celotno narodno gospodarstvo (European
Commission, 2007). V gospodarsko razvitejših državah že vrsto let opozarjajo na
pomembnost varnosti in zdravja pri delu, saj so ugotovili, da gre za vlaganja, ki pomenijo
investiranje v večjo produktivnost, boljše počutje zaposlenih in s tem v kakovost
njihovega življenja (Toth, 2000a, str. 91). Rezultati zdravstvenega absentizma ter
pogostost in posledice poškodb na delu in poklicnih bolezni ter z njimi povezani stroški so
namreč slika stanja posameznega delodajalca (Toth, 2000b, str. 2).
V Sloveniji je ZVZD ustrezno opredelil obveznosti in naloge posameznih nosilcev na tem
področju. Z izdajo potrebnih podzakonskih aktov bo to področje tudi pravno urejeno
skladno z direktivami EU in potrebami naše države. Temu pa ne sledijo v zadostni meri
predpisi, ki bi urejali zavarovanje za primere poškodb pri delu in bolezni, povezanih z
delom. To področje je urejeno v več različnih zakonih in za njihovo izvajanje so zadolženi
različni nosilci (delodajalci, obvezno zdravstveno zavarovanje, invalidsko zavarovanje itd.).
Ti predpisi urejajo v glavnem posledice neustrezne varnosti in zdravja pri delu, ne
spodbujajo pa k njihovem doslednem spoštovanju. Sedanje stanje povzroča tudi
medsebojno neusklajenost posameznih nosilcev in nepreglednost dejanskih stroškov, ki so
posledica poškodb pri delu, poklicnih bolezni in bolezni, povezanih z delom (ReNPVD,
2003, str. 47).
Ob sedanji ureditvi se ti izdatki prenašajo na najširšo solidarnost, zaradi česar delodajalci
ne čutijo posledic neustreznega ravnanja na področju varnosti in zdravja pri delu in tudi
niso za to posebej ekonomsko motivirani. Namesto, da bi bili ti stroški, podobno, kot je to
v državah EU, sestavina materialnih stroškov in cene delovne sile delodajalca, so pri nas
sestavni del izdatkov za socialno varnost vsega prebivalstva (ReNPVZD, 2003, str. 47).
Vse to se kaže v višini izdatkov za socialno varnost in javnih izdatkih države. Financiranje
varnosti in zdravja pri delu kot tudi poškodb na delu in poklicnih bolezni65 poteka v sedanji
ureditvi v Sloveniji tako, da del obveznosti krijejo delodajalci sami, del pa obvezno
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Prispevek za zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni v skladu z 49. členom
ZZVZZ plačujejo delodajalci, in sicer je sedanja prispevna stopnja za aktivne (zaposlene) osebe
0,53 % od bruto plače. Za ostale osebe, ki se morajo obvezno zavarovati za poklicna tveganja, pa
so prispevke dolžni plačevati delodajalci teh oseb oziroma njihovi zaposlovalci.
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zdravstveno66 in invalidsko-pokojninsko zavarovanje.
Vendar ne zdravstveno in ne invalidsko zavarovanje ne vodita ločeno prihodkov in
stroškov tega zavarovanja (III. konferenca Inšpektorata RS za delo, 2005). Področje
vlaganj v varnost in zdravje pri delu je v finančnem pogledu netransparentno in zato tudi
ne more spodbujati k večji skrbi in odgovornosti za doseganje njune čim višje ravni
varnosti in zdravja pri delu. Zato določen del stroškov, ki nastajajo v teh zavarovanjih in
so posledica poškodb na delu in poklicnih bolezni, nosijo vsi plačevalci prispevkov, čeprav
jih ne povzročajo, niti nimajo na njih kakršenkoli vpliv (Toth, 2000a, str. 91).
Izkušnje drugih držav kažejo, da je razmere mogoče spremeniti z uvedbo posebnega
zavarovanja za varnost in zdravje pri delu, ki ga financirajo delodajalci in v okviru
katerega je mogoče vzpostaviti določene mehanizme ekonomskih stimulacij delodajalcev
za doslednejše in uspešnejše izvajanje ukrepov varnosti in zdravja pri delu. Namen
takšnega zavarovanje je povečanje materialne odgovornosti in motivacije delodajalcev za
zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter za izboljšanje zdravja in socialne varnosti
zaposlenih (ReNPVZD, 2003, str. 47). Obveznost zavarovanja pomeni, da bi morali biti
zavarovani vsi zaposleni in vsi, ki opravljajo kakršnokoli pridobitno dejavnost (Toth,
2000b, str. 5).
V kolikor bi v Sloveniji uvedli posebno zavarovanje za zdravje in varnosti pri delu, ki bi na
enem mestu združilo obveznosti delodajalcev in kritje pravic, ki so zdaj za te primere
vključene v obeh socialnih zavarovanjih, bi bilo treba določiti tudi posebno prispevno
stopnjo, po kateri bi se zbirali prispevki za kritje pravic iz zavarovanja za zdravje in
varnost pri delu. V tem primeru bi se morale zmanjšati obveznosti delodajalcev glede
plačevanja prispevkov ZZZS za poškodbe pri delu in poklicne bolezni ter za ustrezen delež
tudi prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Povprečno prispevno stopnjo pa bi
ob upoštevanju načel stimuliranja delodajalcev za zmanjševanje poškodb na delu in
poklicnih bolezni oziroma izboljševanje varnosti in zdravja pri delu morali delodajalci
računati z diferenciranimi prispevnimi stopnjami. Ta predpostavka pa bi pomenila, da bi
delodajalci, ki imajo in bi ohranili nizke stroške za poškodbe pri delu in poklicne bolezni,
plačevali manj kot doslej. Nasprotno pa bi podjetja, ki za to področje skrbijo manj in imajo
oziroma povzročajo zato večje stroške, imela višje prispevne stopnje kot doslej. To pa je
eden od namenov uvedbe takšnega zavarovanja, ki naj bi delodajalce in zaposlene
spodbujal k večji skrbi za varnost in zdravje pri delu in jih k temu tudi materialno
stimuliral (Svenšek, 2000, str. 104–105).
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ZZVZZ v 13. členu določa, da OZZ obsega zavarovanje za primer poškodbe in bolezni izven dela
ter zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni. S tem je opredeljena enotnost
tega javnega sistema OZZ za obe vrsti tveganj, tako splošnih tveganj, kot so različne bolezni in
poškodbe, ki nastanejo izven dela, kot tudi poklicnih tveganj, kot so poškodbe na delu in poklicne
bolezni.
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ZZVZZ daje možnost uvedbe različnih prispevnih stopenj za poškodbe pri delu in poklicne
bolezni za posamezne dejavnosti v odvisnosti od stopnje nevarnosti za nastanek poklicnih
bolezni in poškodb pri delu v posamezni dejavnosti in v odvisnosti od ugotovljenih tveganj
oziroma dosežene ravni zdravja in varnosti pri delu posameznih delodajalcev znotraj
posameznih dejavnosti (56. člen ZVZZ).

7.1

UREDITEV ZAVAROVANJA POŠKODB NA DELU IN POKLICNIH
BOLEZNI V DRUGIH DRŽAVAH

Glede na to, da imamo v Sloveniji socialno zavarovanje, je za nas zanimivo, kako je to
področje urejeno v dveh državah, ki sta zgradili svoj sistem socialne varnosti na istih
teoretičnih in drugih izhodiščih Bismarckovega socialnega zavarovanja, to sta Avstrija in
Nemčija.
7.1.1 AVSTRIJA
Avstrija ima zelo razvejano socialno zavarovanje, ki povezuje vse veje in nosilce socialnih
zavarovanj v državi v poseben sistem in jih združuje v krovno organizacijo Glavno
združenje nosilcev socialnega zavarovanja67. Znotraj razvejanega sistema socialnega
zavarovanja Avstrije predstavlja pomembno področje nezgodno zavarovanje, ki je prav
tako zakonsko obvezno za vso zaposleno, aktivno populacijo države in se izvaja kot
posebno zavarovanje za delavce, za nekatere poklice pa v okviru drugih zavarovanj, ki
vključujejo tudi pokojninsko zavarovanje ali v nekaterih primerih še zdravstveno
zavarovanje (Evropska komisija, 2011a, str. 6). Eden izmed nosilcev socialnega
zavarovanja je Splošno nezgodno zavarovanje za delavce68 s sedežem na Dunaju in
deželnimi in območnimi izpostavami na območju celotne Avstrije. Glede na to, da gre za
obvezno zavarovanje, je vključitev vseh, ki izpolnjujejo zakonsko predpisane pogoje,
obvezna. Delodajalec oziroma nosilec pridobitne dejavnosti (tudi samozaposleni) so dolžni
prijaviti v zavarovanje vse, ki so pri njih zaposleni.
Zavarovanje za poškodbe delavcev na delu, ki vključuje tudi zavarovanje za poklicne
bolezni69, se v celoti financira iz prispevkov delodajalcev. To je ena izmed oblik
vzajemnostnega in neprofitnega zavarovanja, ki pa se v nekaterih značilnostih bistveno
razlikujejo od ureditve v OZZ. Prispevna stopnja se izračunava na osnovi stroškov v
minulem koledarskem letu ob upoštevanju pričakovanega zneska plač pri delodajalcih v
tekočem letu. Prispevki se plačujejo v začetku leta kot akontacija, preračunana na osnovi
prispevne stopnje in izplačane plače delodajalca v minulem letu. Obračun se opravi ob
koncu leta, ko so znani dokončni podatki o višini plač, ki jih je izplačal delodajalec. V
Avstriji velja načelo, da naj bi sicer vse stroške zdravstvenega in nezgodnega zavarovanja
krili s prispevki iz zdravstvenega oziroma nezgodnega zavarovanja, ki bi jih morali kriti
67

Nem.: »Hauptverband der Sozialversicherungsträger«.
Nem.: »Allgemeine Unfallversicherungsanstalt der Arbeiter – AUVA«.
69
Na seznamu poklicnih bolezni je 52 bolezni. Poleg tega se lahko tudi bolezen, ki je ni na
seznamu, v posameznih primerih prizna kot poklicna bolezen (Evropska komisija, 2011, str. 25).
68
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delodajalci. Z zbranimi prispevki nosilci nezgodnega zavarovanja financirajo pravice in
storitve, ki so zavarovanim osebam zagotovljene po zakonu ali s predpisi nosilcev samih.
Zavarovanje za poškodbe na delu in poklicne bolezni vključuje kritje za:
•
preventive poškodb na delu in poklicnih bolezni;
•
zdravljenje poškodb na delu in poklicnih bolezni;
•
medicinsko, poklicno in socialno rehabilitacijo poškodovanih na delu;
•
denarne dajatve v času začasne nezmožnosti za delo zaradi poškodbe oziroma
poklicne bolezni, in sicer od 45. dneva dalje;
•
invalidsko zavarovanje oseb, poškodovanih na delu in zbolelih za poklicnimi
boleznimi, rente ter različne odškodnine;
•
zavarovanje za dolgotrajno nego.
Preventivna dejavnost vključuje dve področji delovanja nosilcev zavarovanja za poškodbe
na delu in poklicne bolezni, in sicer:
•
tehnični del varnosti pri delu, v okviru katerega nosilci zavarovanja svetujejo
delodajalcem ukrepe glede uporabe surovin, izdelkov strojev in opreme, ki je
zdravju prijazna, ter tehnologijo, pri kateri je možnost poškodb najmanjša. Le-ta
vključuje tudi svetovanje o tehničnih rešitvah za preprečevanje poškodb in
poklicnih bolezni, ki so že ali pa bi lahko privedle do poškodb in okvare zdravja;
•
medicinska preventiva, ki vključuje preventivne zdravniške preglede, ukrepe za
promocijo zdravja, zdravstveno-vzgojno dejavnost, zgodnje odkrivanje bolezni ter
škodljivost delovnih pogojev in njihovo preprečevanje.
Zavarovanje za poškodbe na delu70 zagotavlja (Toth, 2003, str. 278–279):
•
kritje stroškov zdravljenja poškodovancev na delu in zbolelih zaradi poklicnih
bolezni (brez doplačila zavarovane osebe ali delodajalca);
•
stroške organizacije in izvajanje prve pomoči pri delodajalcu, zdravstvene storitve
pri splošnih zdravnikih in specialistih v bolnišnicah in zdraviliščih.
Rehabilitacija, ki je zagotovljena zavarovanim osebam za poškodbe na delu in poklicne
bolezni, zajema celovito zdravstveno, poklicno in socialno rehabilitacijo (Evropska
komisija, 2011a, str. 25). Tudi pri rehabilitaciji velja načelo, da se izvaja z vsemi sredstvi
do najvišje mogoče povrnitve delovne sposobnosti delavca. Cilj je vrnitev delavca na
njegovo delovno mesto oziroma, če to ni možno, se mora poklicno usposobiti za drugo
delo, ki ga še lahko opravlja. Zavarovanje zagotavlja zavarovanim osebam tudi več
denarnih prejemkov, in sicer:
70

Obstaja bistvena razlika med pravicami, ki jih zagotavlja obvezno zdravstveno zavarovanje in
zavarovanje za poškodbe na delu. V Avstriji obravnavajo delavce, zbolele za poklicnimi boleznimi,
po načelu zagotavljanja vseh sredstev (znanj, tehnik), s katerimi je mogoče pričakovati povrnitev
prvotnega zdravstvenega stanja. Zato so ta zdravljenja v povprečju dražja od tistih, ki jih
zagotavlja obvezno zdravstveno zavarovanje, in dajejo delavcem višjo stopnjo zdravstvene varnosti
v primeru poškodbe pri delu in poklicne bolezni.
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•
•

nadomestilo plače v času začasne zadržanosti z dela zaradi poškodbe oziroma
poklicne bolezni, ki vključuje tudi čas rehabilitacije;
rente, ki izvirajo iz poškodb pri delu ali poklicnih bolezni (npr. rente za začasno ali
trajno zmanjšano delovno ali pridobitno dejavnost, ki pripada zavarovani osebi
ves čas zmanjšane pridobitne dejavnosti, če se je morala prekvalificirati ali
spremeniti delovno mesto ali v primeru, če prekvalifikacija ni mogoča).

Značilnost avstrijske zakonodaje je, da je dolžnost nosilca zavarovanja za poškodbe na
delu, da po uradni dolžnosti izpelje vse postopke, ki se nanašajo na njihovo zdravljenje,
rehabilitacijo in odločitve o pravicah do odškodnin in drugih denarnih dajatev
zavarovancem. Vsako poškodbo na delu, ki zahteva več kot tri dni zadržanosti z dela, je
delodajalec dolžan prijaviti nosilcu zavarovanja za poškodbe na delu in poklicne bolezni.
Delodajalec je dolžan prijaviti poškodbo na delu tudi državni delovni inšpekciji, ki pa ima
drugačne zadolžitve. Njena pristojnost je nadzorovanje spoštovanja predpisov o varnosti
in zdravju pri delu delodajalcev, izrekanje ukrepov za odpravo pomanjkljivosti ali, v
določenih primerih, tudi denarnih kazni.
7.1.2 NEMČIJA
Nemčija ima zanimivo in posebno organizacijo zavarovanja za poškodbe na delu in
poklicne bolezni71. Zavarovanje je po zakonu obvezno in ga izvaja več vrst bolniških
blagajn oziroma nosilcev socialnega zavarovanja. Deloma ga izvajajo bolniške blagajne za
javne uslužbence in obrtnike, za kmete ter druge zaposlene pa posebne stanovske
zadruge72, ki so organizirane po posameznih gospodarskih dejavnostih, kot npr. za
lesarstvo, prehrambništvo, rudarstvo, nizke gradnje itd. Teh zadrug73 je v celotni Nemčiji
nekaj več deset in vsaka od njih je pravno, upravno in finančno samostojna ter pokriva
celotno območje države. Zadruge se ukvarjajo izključno s preprečevanjem in
zavarovanjem poškodb na delu in poklicnih bolezni74. Stanovske zadruge imajo namreč
zelo širok spekter nalog, ki so povezane z varnostjo in zdravjem pri delu. Te temeljijo na
smernicah EU ter nemških predpisih o varnosti pri delu, o nevarnih snoveh, o varnosti pri
uporabi strojev in naprav ter o preprečevanju nezgod nasploh. Vse te predpise stanovske
zadruge same prilagodijo specifičnim potrebam posamezne dejavnosti. Za svoje člane in
njihove zavarovance (delojemalce in po njih zavarovane osebe) zagotavljajo:
• preventivne ukrepe za varnost in zdravje pri delu, vključno s svetovanjem
delodajalcem, izobraževanjem in usposabljanjem članov in njihovih
zavarovancev;
• zavarovanje za poškodbe na delu in poklicne bolezni;
• rehabilitacijo po poškodbi in poklicni bolezni, in to do optimalne mogoče stopnje;
71

Poglavje je povzeto po poročilu študijske skupine, ki je v okviru projekta Phare »Razvoj
slovenskega modela varnosti in zdravja pri delu« leta 1999 obiskala Nemčijo. Skupino je vodil mag.
Martin Toth, ki je pripravil zaključno poročilo.
72
Nem.: »Berufsgensosenschaft«.
73
V njih je bilo leta 1998 včlanjenih 2,9 milijona delodajalcev z nekaj več kot 42 milijoni zaposlenih.
74
Seznam 73 priznanih bolezni (Evropska komisija, 2011, str. 24).
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•

pokojninsko in odškodninsko zavarovanje.

Preventivna dejavnost v stanovskih zadrugah se deli na dve področji, in sicer na tehničnovarnostni in medicinski del. Vsaka stanovska zadruga ima posebno tehnično nadzorno
službo, v kateri delajo varnostni inženirji (njihova naloga je preverjanje spoštovanja
zakonskih in stanovskih predpisov o varnosti in zdravju pri delu, poučevanje o varnosti pri
delu, svetovanje načrtovalcem in proizvajalcem strojev, graditeljem delovnih prostorov,
svetovanje o ergonomskih rešitvah in sodelovanje pri preizkušanju strojev in surovin).
Znotraj stanovskih zadrug velja prepričanje, da je varnost pri delu eden od kazalnikov dela
menedžmenta, ki vpliva na storilnost in motivacijo delavcev in je tudi znak standarda, ki
ga imajo.
Svetovalna funkcija stanovskih zadrug je posebej prilagojena srednje velikim in manjšim
delodajalcem. V malih podjetjih (manj kot 50 zaposlenih) pogosto delujejo brez
formaliziranih notranjih načrtovanj, organizacija pa ima lahko težave pri izvajanju varnosti
in zdravja pri delu (Bailey in dr., 1995, str. 22). Za te izdelujejo tako imenovane
»podjetniške modele«. To so gradiva, ki delodajalcem, ki nimajo dovolj znanja in izkušenj
o ukrepih, ki bi jih morali sprejeti, nazorno nakazujejo, kakšne so nevarnosti, ki lahko
izvirajo iz njihove dejavnosti ter tehnologije, ki jo uporabljajo (npr. seznam zdravju
škodljivih surovin ter informacije o najnovejših izkušnjah za učinkovito varnost in zdravje
pri delu). Nemčija je poleg nekaterih drugih držav razvila tudi »inovativne modele«, kamor
sodi program »Humanisierung der Arbeit«. Sem sodi npr. nakup varnejše opreme, ki je
prilagojena boljšim delovnim pogojem, programi pa so financirani s strani vlade (Bailey in
dr., 1995, str. 26).
Drug vidik preventivnih dejavnosti stanovskih zadrug je zdravstveni. Stanovske zadruge
imajo lastne enote medicine dela. Zdravniki teh enot spremljajo stanje varnosti in zdravja
pri delu pri delodajalcih z medicinskega zornega kota. Tudi njihova vloga je izrazito
svetovalna, saj so za potrebe zdravja pri delu posebej usposobljeni75. O vseh ugotovitvah,
zbranih s pregledovanjem podjetij, meritvami in ugotovitvami pri preventivnih pregledih,
vodijo evidence, ki jih uporabljajo pri proučevanju in raziskovanju zdravja zaposlenih.
Analize so skupaj z ugotovitvami varnostno-tehničnih služb dragocene za preprečevanje
novih poškodb in poklicnih bolezni.
Zavarovanje za poškodbe na delu in poklicne bolezni zagotavlja delavcem kritje
zdravljenja in denarne dajatve za poškodbe na delu in poklicne bolezni. Vsako poškodbo,
ki zahteva več kot 3 dni zadržanosti z dela, je delodajalec dolžan prijaviti stanovski
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V podjetjih opravljajo preglede, meritve hrupa, vlage, plinov in podobno in v skladu s tem
predlagajo ukrepe za odpravo zdravju škodljivih plinov za posameznika in širše okolje. V njihovo
pristojnost sodi tudi opravljanje preventivnih pregledov, ki so posebej naravnani na odkrivanje
prvih znakov okvar zdravja in zdravstveno stanje delavcev. Med naloge medicine dela šteje tudi
vzgojno in posvetno delo z delavci, njihovo informiranje o nevarnostih, o uporabi varnostnih
sredstev ter o preprečevanju neugodnih posledic delovnega okolja na zdravje.
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zadrugi na posebnem obrazcu. Prijava delodajalca in zdravnika je osnova za uveljavljanje
pravic zavarovancev, a tudi za stanovsko zadrugo, da opravi pregled podjetja oziroma
delovnega mesta ter prouči okoliščine, v katerih je prišlo do poškodbe76. Pri njih ima
prijava poškodbe širši smisel kot le ugotavljanje, kakšne stroške povzroči posamezni
delodajalec oziroma za ugotavljanje upravičenosti zavarovanca do posameznih pravic. V
prvi vrsti je namenjena odkrivanju nevarnosti in škodljivosti vzrokov za poškodbe in za
njihovo preventivo. Sestavni del evidenc, ki jih vodijo stanovske zadruge, so tudi stroški
za zdravljenje in rehabilitacijo poškodovancev in zbolelih za poklicnimi boleznimi ter za
denarne prejemke, ki jih prejmejo zavarovanci.
Vsak, ki se poškoduje na delu (kot tudi na poti na delo in z dela), je upravičen do
ustreznega zdravljenja, ki ga oceni prehodni zdravnik oziroma specialist77 (Evropska
komisija, 2011b, str. 24) oziroma pozneje klinika, v kateri se zdravi. V Nemčiji velja
določilo, da je pri zdravljenju in rehabilitaciji poškodb na delu ter poklicnih bolezni treba
uporabiti vsa razpoložljiva sredstva, ki se ne nanašajo samo na izbiro in uporabo metod
zdravljenja, ampak tudi na zdravila in medicinske pripomočke. Zdravljenje in rehabilitacija
se izvajata, dokler obstaja najmanjše upanje, da se zdravstveno stanje in pridobitna
sposobnost zavarovanca povrneta v prvotno stanje ali da se toliko izboljšata, da bosta
prizadetost in škoda najmanjši. Že med zdravljenjem kadrovski delavci in svetovalci
poškodovanca obveščajo o njegovih poklicnih možnostih. V ospredju so prizadevanja za
vrnitev na prvotno delovno mesto. Če to ni mogoče, nudijo zavarovancu pomoč pri
nadaljevanju dela na drugem delovnem mestu, pri čemer upoštevajo njegove preostale
delovne sposobnosti, nagnjenosti ter sposobnosti in dosedanjo dejavnost delavca.
Ves čas začasne zadržanosti z dela zaradi poškodbe na delu oziroma poklicne bolezni
delavec prejema nadomestilo plače, ki je enaka plači, ki jo je imel pred poškodbo oziroma
boleznijo78. Če je po opravljeni rehabilitaciji pri poškodovancu ali delavcu s poklicno
boleznijo ostala trajna zmanjšana delovna oziroma pridobitna sposobnost vsaj za 20
odstotkov v primerjavi s stanjem pred poškodbo ali boleznijo, je upravičen do določene
odškodnine. To odškodnino prejema ves čas zmanjšane pridobitne sposobnosti, kar je
običajno do konca življenja. Njena višina je odvisna od odstotka prizadetosti, kar
ocenjujejo na osnovi posebnih lestvic. Višja kot je izguba pridobitne sposobnosti, višja je
tudi odškodnina. Če zavarovancu po poškodbi ali poklicni bolezni preostala delovna
sposobnost ne omogoča nadaljevati dela in tudi ni mogoča prezaposlitev, mu pripada
trajna renta79 (invalidska pokojnina). K tej pokojnini se prišteva odškodnina za zmanjšano
pridobitno sposobnost.
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To se nanaša predvsem na pregled strojev, delovnega procesa, spoštovanja ukrepov varnosti pri
delu, pri čemer je namen ugotoviti dejanski vzrok za poškodbo in nevarnosti, ki bi utegnile ogroziti
tudi druge v istem ali sorodnih podjetjih. Vse ugotovitve evidentirajo in so kot praktična izkušnja in
osnova za nadaljnje preventivne ukrepe in aktivnosti znotraj te ali morda druge dejavnosti.
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Nem.: »Durchgangsarzt«.
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To nadomestilo mu prvih 45 dni izplačuje neposredno delodajalec, nato pa stanovska zadruga.
79
Trajna renta znaša dve tretjini povprečnega zaslužka zavarovanca v minulem letu.
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Zavarovanje za poškodbe na delu in poklicne bolezni v celoti financirajo delodajalci s
prispevki. Prispevki morajo pokriti vse naloge, ki jih imajo na področju varnosti in zdravja
pri delu stanovske zadruge, in sicer vso preventivno (tehnično-varnostno in zdravstveno),
svetovalno, nadzorno, raziskovalno, medicinsko in rehabilitacijsko dejavnost ter denarne
dajatve, do katerih so upravičeni zavarovanci. Z njimi krijejo tudi administrativne stroške
in stroške upravljanja80. Stanovske zadruge posebej spodbujajo delodajalce k čim
doslednejši varnosti pri delu tudi finančno. V svojih statutih imajo namreč določbe o
bonusih in malusih pri plačevanju prispevkov, ki naj bi bili odvisni od števila poškodb in
stroškov, ki so nastali pri delodajalcu. V sistem bonus in malus ne vštevajo stroškov, ki
nastanejo zaradi poškodb na poti na delo, z dela in na službeni poti, ker na te delodajalec
nima vpliva. Popusti (bonusi) in zvišani prispevki (malusi) znašajo do 20 odstotkov in naj
bi se ugotavljali vsako leto na novo. Znižanje ali zvišanje prispevkov poteka na osnovi
primerjanja stroškov delodajalca v odnosu do povprečja drugih delodajalcev v stanovski
zadrugi. Ta določila statutov se še ne izvajajo dosledno. V prvi fazi je uveljavljeno le
načelo bonusov, s katerimi zadruge nagrajujejo delodajalce, ki imajo podpovprečne
stroške. »Kaznovanje« v obliki malusa bo za delodajalce uvedeno v prihodnosti.
7.1.3 MOŽNOST PRENAŠANJA AVSTRIJSKEGA IN NEMŠKEGA SISTEMA
ZAVAROVANJA ZA POŠKODBE NA DELU IN POKLICNE BOLEZNI TER NJIHOVIH
IZKUŠENJ V SLOVENIJO
V obeh državah je zdravstveno zavarovanje za poškodbe na delu in poklicne bolezni
posebno zavarovanje in šteje za eno izmed vej Bismarckovega socialnega zavarovanja. Ne
glede na različne organizacijske pristope, ki so prisotni v teh dveh državah, je za to
zavarovanje značilno, da ima lastne prispevke in sredstva, ki se ne mešajo z drugimi viri.
Zavarovanje krije stroške preventivnih aktivnosti in dejavnosti, stroške zdravljenja
poškodovanih in zbolelih za poklicnimi boleznimi, njihovo rehabilitacijo, nadomestila plač,
invalidsko pokojnino, rente ter različne odškodnine.
Prednost in poudarek zavarovalniške ureditve, ki jo poznata Avstrija in Nemčija, je
predvsem v celovitosti obravnave področja zdravja in varnosti pri delu. Skladno s tem
zavarovanje evidentira vse delodajalce, zavarovance, vse poškodbe in bolezni v zvezi z
delom, vzroke in povzročitelje ter vse stroške, ki nastajajo na tem področju. Prav tako se
delodajalcem zagotavlja informacije o zdravju škodljivih snoveh in strojih ter delovnih
procesih. V okviru tega zavarovanja je skratka zbrana celovita dejavnost (preventivna,
svetovalna, izobraževalna, zavarovalniška, raziskovalna itd.) področja varnosti in zdravja
pri delu, ki jo v celoti financirajo delodajalci.
V obeh državah upravljajo s sredstvi tega zavarovanja predstavniki delodajalcev in
delojemalcev. Ta sredstva se ne mešajo z drugimi sredstvi obveznega zdravstvenega ali
80

Stanovske zadruge in drugi nosilci nezgodnega zavarovanja so sestavni del sistema zakonskega
socialnega zavarovanja Nemčije in zato delujejo na neprofitni osnovi. Potrebna sredstva ugotovijo
na osnovi stroškov v minulem letu in pripravijo finančni plan, ki ga sprejema skupščina stanovske
zadruge.

81

drugega socialnega zavarovanja in se porabijo izključno za kritje stroškov za preventivne
in svetovalne programe in stroškov za zdravljenje ter rehabilitacijo oseb, ki so se
poškodovale na delu ali zbolele za katero izmed bolezni, povezanih z delom. Za njih je
značilen tudi poseben način določanja prispevkov. Delodajalci, ki vlagajo v zdravje svojih
delavcev in v ukrepe varnosti in zdravja pri delu ter imajo podpovprečne stroške, imajo
naslednje leto bonus. Na osnovi ugotovitev evropskega gospodarstva so namreč
predlagani bonusni sistemi, ki označujejo tudi odličnost delovnega okolja. Osnovna ideja
je, da se podjetju določi bruto premija, nato pa ponudi možnost bonusa ali zmanjšanje
premije (Bailey in dr., 1995, str. 5). Bonus oziroma znižanje prispevkov lahko znaša 20 %
prvo leto, lahko pa doseže tudi do 60 %, če ima delodajalec več let bistveno nižje stroške
od povprečnih. Povprečje se lahko določa kot povprečje v dejavnosti ali povprečje
posameznega poklica (npr. rudarja, frizerja, informatika, voznika itd.). Delodajalci, ki
imajo nadpovprečne stroške, plačujejo višje prispevke od povprečnih in imajo malus, tako
da so lahko njihovi prispevki prav tako precej višji od povprečij.
Tako ima prispevna stopnja za zavarovanje za poškodbe na delu in bolezni, povezane z
delom, vlogo ekonomskega motivatorja in stimulatorja delodajalcev v večja vlaganja v
zdravje svojih zaposlenih in za izvajanje ukrepov varnosti in zdravja pri delu. Mnogim
delodajalcem je na ta način uspelo občutno znižati stroške zdravstvenega zavarovanja za
poškodbe na delu in bolezni, povezane z delom. To pa je v interesu delavcev,
delodajalcev, bolniških blagajn in celotne države.
Prav tako je obseg pravic, ki jih imajo zaposleni v zvezi z zavarovanjem za poškodbe na
delu in poklicne bolezni v Avstriji in Nemčiji, na izredno visoki ravni. Pri zdravljenju in
rehabilitaciji poškodb na delu in poklicnih bolezni npr. velja načelo optimalnega
zdravljenja, po katerem so zavarovancu zagotovljena vsa mogoča sredstva za čim hitrejšo
povrnitev delovne oziroma pridobitne sposobnosti. V ureditvi področja v Avstriji in Nemčiji
ter pri nas so torej določene pomembne razlike, in sicer:
• najpomembnejša razlika se kaže v tem, da je zavarovanje za poškodbe na delu in
bolezni, povezane z delom, v omenjenih državah v praksi izrazito preventivno
naravnano in zaradi tega tudi učinkovito;
• druga razlika glede na našo zakonodajo in prakso je v dejstvu, da področje tega
zavarovanja zajema celoto ukrepov od preventive do zdravljenja, zagotavljanja
socialne varnosti in odškodnin ter je zato pregledno v vsebinskem in finančnem
pogledu; ta preglednost omogoča tudi načrtovanje ukrepov v sistemu zdravja in
varnosti pri delu ter uvajanje ekonomskih stimulacij za delodajalce; pri nas med
področji in nosilci nalog, ki se nanašajo za zdravje in varnost pri delu (delodajalci,
zdravstveno zavarovanje, invalidsko zavarovanje, inšpekcija itd.), ni medsebojne
funkcionalne povezanosti, zato so ukrepi pri nas premalo uspešni.
Predlogi za prenos nemške in avstrijske izkušnje v Slovenijo so prisotni že več let.
Nekatera tovrstna določila vsebujeta celo ZZVZZ in ReNPVZD, vendar do uresničitve ideje
ni prišlo. Razlogov za to je več, in sicer:
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takšno zavarovanje bi moralo zajeti vsa tveganja, ki jih zdaj krije zdravstveno,
pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Slednje pa ni imelo vzpostavljenega
informacijskega sistema, ki bi omogočilo spremljanje števila oseb, ki so bili
invalidsko upokojeni zaradi poškodbe na delu ali bolezni, povezane z delom. Zato
uresničitev te ideje ni bila izvedljiva;
• v Sloveniji je neustrezno urejeno pravno področje poklicnih bolezni oziroma
bolezni, povezanih z delom81. Pri nas nimamo podatkov o poklicnih boleznih za
zadnjih 20 let82. Pregled nekaterih analiz obdobnih pregledov kaže, da poklicnih
bolezni tudi ne odkrivamo in registriramo (izjema so bolezni, povzročene z
izpostavljenostjo azbestu); (Dodič Fikfak, 2011, str. 126). To pa še ne pomeni,
da poklicnih bolezni nimamo. Prvi znaki obolenj v zvezi z delom in poznejših
bolezni se kažejo predvsem v zmanjšanju storilnosti zaposlenega do
pogostejšega bolniškega staleža in na koncu začasna, delna ali trajna
nezmožnost za opravljanje dela (Vošner, 2005). Vzroke za to je treba pripisati
zakonodaji, ki je ni mogoče implementirati, pomanjkljivemu znanju izvedencev,
načinu plačevanja pooblaščenih zdravnikov in strokovnih sodelavcev ter
neučinkovitosti inšpekcijskih služb. Dokler ne bo dejanske politične volje, da se
poklicne bolezni odkrivajo in dokler se ne bo ustanovila delavska zavarovalnica,
ni pričakovati aktivnega odkrivanja poklicnih bolezni v Sloveniji (Dodič Fikfak,
2011, str. 127).
•

Za uresničitev te zakonske možnosti oziroma uvedbe diferencirane stopnje je ZZZS v
minulih letih podal številne pobude. Skupaj z ZPIZ-om je leta 2002 na osnovi posebne
analize oblikoval predloge uvedbe diferenciranih prispevnih stopenj na obeh področjih
socialnih zavarovanj. Ekonomski socialni svet predloga ni podprl (2003) zaradi bojazni
pred možnimi negativnimi vplivi na pogoje poslovanja v delovno intenzivnih panogah
gospodarstva, na osnovi česar se je Vlada RS odločila, da se rok uvedbe diferenciranih
prispevnih stopenj, predviden z ZVZD, prestavi (Strokovna služba ZZZS, 2011).
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V Sloveniji namreč evidentiramo za okoli 15- do 20-krat manj poklicnih bolezni (okoli 3–5
primerov na 100.000 aktivnih zavarovancev na letni ravni), kot bi jih dejansko morali pričakovati na
osnovi podatkov o razširjenosti teh bolezni v nam primerljivih državah (okoli 70 na 100.000
aktivnih zavarovancev). Tudi stopnja prijav poškodb pri delu je v Sloveniji nižja od povprečja držav
EU 15, kar daje osnovo za domnevo o nepopolnem zajetju prijav oziroma netočnosti evidenc na
področju poškodb pri delu (Strokovna služba ZZZS, 2011).
82
Države članice EU se same odločajo, katere so diagnoze, ki jih bodo priznale kot poklicne, in
kateri so kriteriji za priznanje vsake posamezne poklicne diagnoze. Delavec, ki je poklicno bolan,
ima pravico do odškodnine, diagnoza poklicne bolezni pa vodi do »terapije delovnega mesta«
(Dodič Fikfak, 2011, str. 126).
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7.2

PRIMER DOBRE PRAKSE »PREVENTIVA, KREPITEV ZDRAVJA,
ZGODNJA REHABILITACIJA«

Leta 1986 je Svetovna zdravstvena organizacija sprejela tako imenovano Ottawsko
listino83 o krepitvi zdravja84, ki je prinesla nov način razmišljanja, nove vrednote, metode
dela in usmeritve v prizadevanjih za boljše zdravje ljudi. Njeni poudarki temeljijo na
spoznanjih in potrebah ter iskanju odgovorov, kako doseči boljše zdravje. Namesto
obravnave bolezni in poškodb, s čimer se ukvarja uradna medicina, postavlja Ottawska
listina zamisel o krepitvi zdravja in spodbujanje dejavnikov okolja, ki krepijo zdravje (t. i.
determinante zdravja); (WHO, 2010).
Ukrepi krepitve zdravja naj bi delovali na treh ravneh, in sicer (MZ, 2010b, str. 3):
• individualna raven, ki stremi k spreminjanju človekovih individualnih življenjskih
navad in razvad (telesna teža, način prehranjevanja, fizična aktivnost, kajenje,
alkohol itd.);
• družbena raven (državna, območna, kolektivna), ki naj bi s predpisi in ukrepi
odpravljala oziroma zmanjševala vpliv dejavnikov okolja, ki slabo vplivajo na
zdravje, ter spodbujala determinante, ki zdravje krepijo; tako bi spodbujali ljudi
in jim omogočali uresničevanje odgovornosti za boljše lastno zdravje, zdravje
svoje družine in drugih v ožjem in širšem okolju;
• raven naravnega okolja, ki naj bo zdravju prijazno in naklonjeno.
Na teh teoretičnih predpostavkah je bilo po svetu uresničenih že nešteto projektov. Mnogi
med njimi so znani že več kot 20 let. Nekateri od njih se izvajajo tudi v Sloveniji, vendar
so bolj naravnani na spreminjanje življenjskih navad posameznikov (individualna raven). V
Evropi se zadnji dve desetletji uveljavljajo predvsem programi, ki so namenjeni
organiziranim skupinam ljudi in zajemajo širši obseg aktivnosti, kot so npr. programi za
spreminjanje življenjskih navad in razvad. Takšni programi so se še posebno uveljavili na
področju krepitve zdravja zaposlenih in so znani pod nazivom »Zdravi delavci v zdravem
podjetju«85, »Iniciativa zdravje in delo«86 ali »Krepitev zdravja in preventive na delovnem
mestu«87. Ti programi niso naravnani le na posameznika, ampak na cel kolektiv in na
posameznike znotraj njih (MZ, 2010b, str. 3).
Skupinskim programom krepitve zdravja dajejo prednost pred individualnimi, saj je z njimi
mogoče zajeti v program večje število oseb, ki se med seboj spodbujajo in tekmujejo. V te
programe je zaradi posebnih interesov (ekonomskih, političnih) lažje pritegniti tudi
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»Ottawa charter«.
»Health Promotion«.
»Healthy workers in healthy company«.
»Health and work Initiative«.
»Health Promotion and Prevention in the workplace«.
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delodajalce, politike in tiste, ki sprejemajo pomembne odločitve. Prav tako je lažje
evidentirati in spremljati uresničevanje programov in meriti ter ocenjevati rezultate88.
Po navadi programi krepitve zdravja privedejo do različnih oblik »partnerstva«, v katera se
vključujejo z znanjem, kadri, nalogami, organizacijskimi ukrepi in finančnimi sredstvi
različnih nosilcev in akterjev, kar je zelo pomembno za doseganje pričakovanih sprememb
in rezultatov. Gre za ustvarjanje »partnerstev« za programe krepitve zdravja v
organiziranih interesnih skupinah, v katera se povezujejo različni nosilci, kot so npr.
delodajalci, sindikati, državni organi, nosilci socialnih zavarovanj itd. Njihov namen ni le
spreminjanje življenjskih navad posameznikov, ampak iskanje načinov za izboljšanje
celovitega zdravja članov kolektiva in širše interesno povezane organizacije. Med temi so
tudi različni ukrepi za spodbujanje »dejavnikov zdravja« in preventivni ukrepi, s katerimi
naj bi zmanjšali prizadetosti in posledice bolezni in poškodb, izboljšali zdravje prebivalstva
in njegovo delovno zmožnost ter zmanjšali obseg odsotnosti z dela zaradi bolezni in
poškodb. V državah, kjer že več let izvajajo projekte preventive, krepitve zdravja in
rehabilitacije, beležijo vidne rezultate pri izboljšanju zdravstvenega stanja ljudi, v
njihovem počutju in kakovosti življenja, v večji produktivnosti, zmanjšanju odsotnosti z
dela zaradi bolezni in poškodb ter s tem tudi pri zmanjšanju stroškov delovne sile in
stroškov zdravstvenega in pokojninsko-invalidskega zavarovanja.
Slovenija na tem področju kasni za okrog 15 let, kar še posebno velja za vključevanje
specifičnih preventivnih ukrepov, programov krepitve zdravja in rehabilitacije v programih
OZZ. Skladno s sodobnimi razvojnimi trendi naj bi se celotna družba v večji meri kot
doslej usmerila na aktivnosti za krepitev in ohranjanje zdrava in manj na bolezen. Gre za
zasuk v miselnosti in dejanjih od bolezni k zdravju (»od patogeneze k salutogenezi«) in s
tem povezano krepitvijo in širitvijo preventive ter programov, ki vodijo v boljše zdravje v
vseh okoljih, in s spremembami v vseh politikah in razvojnih načrtih (MZ, 2010a, str. 2).
Strateške usmeritve in osnove za uvedbo nacionalnega projekta »PKZRE« (Preventiva,
krepitev zdravja, zgodnja rehabilitacija) najdemo v Strateškem razvojnem programu ZZZS
za obdobje od 2008 do 2013, ki govori o uvajanju programov za krepitev zdravja in
preventive ter s tem v povezavi o prizadevanjih in zavzemanjih za skrb in odgovornost za
lastno zdravje in zdravje drugih, za dvig zdravstvene varnosti in za sklepanje partnerstva z
drugimi, ki so odgovorni za zdravje in za spodbujanje zdravega in kakovostnega načina
življenja (SRP, 2008, str. 90–91). Pričakovani rezultati in namenski cilji projekta so:
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Merila so razdeljena na 6 sektorjev, ki skupaj predstavljajo celovito sliko o kakovosti zdravja na
delovnem mestu in promocijske aktivnosti (ENWHP, 2011):
1. promocije zdravja na delovnem mestu (PZD) in poslovne politike,
2. človeški viri in organizacija dela,
3. načrtovanje promocije na delovnem mestu,
4. družbena odgovornost,
5. izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu,
6. rezultati za promocijo zdravja na delovnem mestu.
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•
•
•
•
•

izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalstva oziroma njegovih posameznih
segmentov;
zmanjšanje stroškov zdravljenja in rehabilitacije v zdravstvenem (obveznem in
dopolnilnem) zavarovanju;
zmanjšanje obsega odsotnosti z dela zaradi absentizma89 kot tudi zmanjšanje
invalidnosti;
izboljšanje počutja ljudi in njihove kakovosti življenja;
ohranitev oziroma podaljšanje delovne dobe in povečanje ustvarjalne
sposobnosti ljudi ter zmanjšanje obsega njihove ekonomske in fizične odvisnosti
od pomoči drugih oseb.

Projekt temelji na izkušnjah drugih držav, kjer so z izvajanjem programov preventive,
krepitve zdravja in rehabilitacije dosegli uspehe pri izboljšanju zdravstvenega stanja in
počutja oseb, vključenih v te programe, zmanjšali obseg odsotnosti z dela in stroške
zdravstvenega zavarovanja. Poleg tega je zastavljen na strokovnih in znanstvenih
spoznanjih o možnosti doseganja boljšega okolja ter življenjskih navad ljudi. Spremembe
teh determinant lahko skozi daljši čas privedejo do pozitivnih sprememb tudi v
zdravstvenem stanju, pri čemer so po navedbah mnogih avtorjev ekonomske koristi
bistveno večje od vlaganj v te programe (MZ, 2010b, str. 11). To je ena izmed
pomembnih novosti v naši državi, ki ima lahko daljnosežne pozitivne posledice tudi na
učinkovitejše obvladovanje stroškov OZZ.
Program je namenjen aktivni populaciji v podjetjih s poudarkom na ohranitvi in krepitvi
zdravja, predvsem pa potrebi po ohranjanju delovne sposobnosti in rehabilitaciji
zaposlenih s prvimi znaki okvar zdravja ter zmanjševanju začasne in trajne nezmožnosti za
delo. Potrebno je sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki (poznavalci posameznih področij,
npr. specialisti socialne medicine, varnostni inženirji itd.) ter vzpostavitev oblike
sodelovanja s kolektivi, ki so se pripravljeni vključiti v njihovo izvajanje (izvajanje
programov, način posredovanja znanja in informacij o ukrepih, o pričakovanih rezultatih in
izvedbi projekta).
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Predvideva se zmanjšanje absentizma, ki se bo pokazalo v deležu, za katerega zagotavljajta
nadomestilo plač delodajalec in ZZZS, in sicer med 15 in 20 odstotkov v obdobju treh do petih let.
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Slika 5: Shema poteka programov krepitve zdravja
Dejavniki, ki vplivajo na
zdravje
• socialni in ekonomski pogoji
• kulturne značilnosti
• naravno okolje
• življenjski stil in navade
• Starost
• Dedna nagnjenost
Spremenljive družbene in
ekonomske in naravnookoljske determinante
• izobraženost in vzgoja
• stanovanje
• dohodki
• državljanske svoboščine
• socialna vključenost
• delovno razmerje in pogoji

Spremenljive v
življenjskih navadah in
stilu
• fizična aktivnost
• kajenje in izpostavljenost
tobačnemu dimu
• način in navade
prehranjevanja
• izpostavljanje soncu

Najbolj ogrožene skupine in njihove potrebe
• skupine, ki so v določenih življenjskih obdobjih najbolj izpostavljene negativnim
dejavnikom zdravja, kot so npr. otroci, šolarji, skupine z nizkimi dohodki, nizko stopnjo
izobrazbe, zaposleni v težkih delovnih pogojih (stres), itd.
• skupine pri katerih je najbolj potrebno in mogoče doseči delovanje pozitivnih determinant
zdravja

Pričakovani rezultati pri spremembah v zdravstvenem stanju
• zmanjševanje prezgodnje umrljivosti
• zmanjševanje pogostosti in posledic bolezni ter dejavnikov tveganja za nastanek kot so:
• srčno-žilne bolezni
• kostno-mišične bolezni
• diabetes tipa 2
• rak
• poškodbe na delu
• depresije

Vir: MZ (2010b, str. 5)
Za spremljanje rezultatov projekta v posamezni organizaciji je treba pripraviti kazalnike za
merjenje in primerjanje stanja na področjih, na katera se nanaša program (pred
izvajanjem programov se opravijo meritve začetnega zdravstvenega stanja, npr.
zadovoljstvo, subjektivna ocena zdravstvenega stanja). Primerjave sprememb in
rezultatov se predvidoma opravijo na dva načina, in sicer znotraj skupin, vključenih v
program (na osnovi stanja pred njegovim začetkom in na koncu), ter s kontrolnimi
skupinami.
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Tabela 15: Pričakovani rezultati in koristi ob posameznih aktivnostih iz programov
krepitve zdravja, preventive in rehabilitacije
Aktivnost

Pričakovani rezultati

Fitnes, rekreacija, športne aktivnosti 2- do 3krat na teden

Spremembe v navadah prehranjevanja,
izobraževanje, spremembe jedilnikov v
restavraciji, individualna svetovanja, učenje
priprave »zdrave« hrane

•
•
•
•
•
•

zmanjšanje indeksa telesne teže
znižanje krvnega tlaka
znižanje ravni holesterola
zmanjšanje odsotnosti z dela
večje zadovoljstvo in boljše počutje
zmanjšanje stroškov za zdravstvene
storitve in zdravila

•
•

spremembe v navadah prehranjevanja
zmanjšanje porabe maščob, izdelkov, ki
vsebujejo holesterol, sladkor, kalorično
bogate hrane
zmanjšanje telesne teže in indeksa
telesne teže
znižanje ravni holesterola
boljše počutje
zmanjšanje stroškov za zdravstvene
storitve in zdravila

•
•
•
•
•

Kombinacija aktivnosti za odvajanje od kajenja
z aktivnostmi za spremembo prehranjevalnih
navad, za večjo fizično aktivnost, kontrolo
telesne teže, zmanjšanje izpostavljanju
ultravijoličnemu sevanju itd.

Zdravstveno prosvetne aktivnosti v kombinaciji
z individualnimi svetovanji o zdravem načinu
življenja, uvedbo fitnesa v podjetju in
aktivnostmi za zmanjšanje oziroma odpravo
kajenja na delovnem mestu

•

•
•
•
•
•
•
•

zmanjšanje števila kadilcev in porabe
tobačnih izdelkov
sprememba v načinu prehranjevanja s
povečanjem obrokov z zelenjavo in
sadjem
rahlo zmanjšanje telesne teže
boljše počutje
zmanjšanje števila kadilcev
znižanje krvnega pritiska
zmanjšanje števila primerov z bolečina v
križu
zmanjšanje odsotnosti z dela iz
bolezenskih razlogov
zmanjšanja stroškov za zdravstvene
storitve

Vir: MZ (2010b, str. 15–16)
Programe aktivnosti in ukrepov naj izvajajo kolektivi sami, ZZZS pa zagotavlja le
strokovno pomoč pri informiranju in organiziranju njihovega izvajanja (MZ, 2010b, str.
12). Predvideni programi se izvajajo od enega do treh let. Temu sledi temeljita analiza
uresničevanja programov, doseženih rezultatov ter koristi in stroškov. Morda se takrat
pokaže tudi potreba po spremembah ali dopolnitvah predpisov, ki urejajo področje OZZ
(zakoni, pravila OZZ) oziroma financiranje programov preventive, krepitve zdravja in
rehabilitacije. Končni in dolgoročni cilj pa naj bi bila uvedba vseh teh programov na
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celotnem območju Slovenije. Kaj lahko, po izkušnjah iz drugih okolij, glede rezultatov in
sprememb v življenjskem stilu, vedenju in počutju, pričakujemo od posameznih aktivnosti
in programov, prikazuje tabela 15.
Rezultati cilja pri stroških za nadomestila plač so vidni že po enem letu uvedbe teh
programov, medtem ko so na drugih področjih rezultati vidni po treh ali več letih. Izkušnje
drugih držav namreč kažejo na 20- do 30-odstotno znižanje stroškov zdravstvenega
zavarovanja pri osebah, ki so se vključile v programe preventive in krepitve zdravja. Zato
tudi v Sloveniji ocenjujemo, da lahko dosežemo takšen odstotek znižanja stroškov.
Zavedati se moramo, da sam zdravstveni sektor ne more zagotoviti pogojev in prihodnjih
zgledov zdravja. Krepitev zdravja zahteva koordinirano delovanje vseh udeležencev: vlad,
zdravstvenih in drugih družbenih ter gospodarskih sektorjev, nevladnih in prostovoljnih
organizacij, lokalnih oblasti, industrije in medijev. Ljudje različnih položajev sodelujejo kot
posamezniki, družine in kot skupnosti. Strokovne in socialne skupine ter zdravstveno
osebje se morajo zavzemati za krepitev zdravja tako, da posredujejo med razhajajočimi se
družbenimi interesi (Rayner, 2005, str. 7).
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8

ZASNOVA IN IZVEDBA RAZISKAVE

Pri opazovanju množičnega pojava – statistične množice, nas najpogosteje zanima
povezanost med definiranimi statističnimi znaki – statističnimi spremenljivkami. Postopki
preučevanja povezanosti statističnih spremenljivk so različni, prirejeni so vrstam
statističnih spremenljivk (numerične, ordinalne, nominalne), ki jih med seboj primerjamo
(Devjak, 2004, str. 9). S statističnimi metodami opazujemo in analiziramo pojave z
namenom, da bi spoznali njihove lastnosti (Košmelj, 1998, str. 14).
Statistična populacija je skupnost enot, ki se preučuje s statističnimi metodami in mora
biti natančno opredeljena (Košmelj, 1998, str. 14). V magistrskem delu so ciljna
populacija raziskave zaposlene osebe evropskih držav, ki so odsotne z dela. Te podatke
smo pridobili na osnovi Četrte evropske raziskave o delovnih razmerah (Eurofound, 2007).
Vzorec je podmnožica populacije, na osnovi katere sklepamo o lastnostih cele populacije.
Vzorec raziskave v magistrskem delu so zaposlene osebe v Republiki Sloveniji, ki so
odsotne z dela v obdobju 2000–2010. Podatki so pridobljeni prek spletnih strani IVZ in
SURS. Populacijo sestavljajo statistične enote (Košmerlj, 2008, str. 14). Statistična enota
vzorca raziskave je aktivna oseba.
Statistični podatki mednarodnih in državnih uveljavljenih inštitucij (IVZ, SURS, WHO,
MISSOC) so zanesljivi in veljavni ter so zbrani in pripravljeni po natančno opredeljeni
metodologiji. Podatki, ki opredeljujejo zdravstveni absentizem evropskih držav za leto
2005, 2009 in 2007, so dostopni prek spletnih strani mednarodnih inštitucij. Prav tako
smo upoštevali podatke raziskave absentizma v Republiki Sloveniji v obdobju 2000–2010.
Predmet lastne raziskave je bila analiza začasne zadržanosti z dela v Sloveniji in nekaterih
državah EU z vidika pravno-institucionalnega okvira, in sicer:
• ugotoviti, ali sistem pozna čakalne dneve, ko je odsotnost sicer upoštevana,
vendar za te dni delavec ni upravičen do nadomestila plače, in njihovo število;
• ugotoviti, ali obstaja časovna omejitev za upravičenost do prejemkov iz državne
blagajne, ter ugotoviti, ali obstaja povezanost med obsegom zdravstvenega
absentizma in zakonodajo, ki ureja pravice zaposlenih do začasne zadržanosti z
dela;
• ugotoviti, ali se zdravstveni absentizem povišuje s povprečno starostjo
zaposlenih;
• ugotoviti, ali na obseg zdravstvenega absentizma vpliva spol zaposlenega po
starostnih skupinah;
• ugotoviti, ali se v Sloveniji izvajajo programi krepitve zdravja in preventive ter
varnosti pri delu in učinkovitost teh programov na obseg zdravstvenega
absentizma.
Pregled normativne ureditve smo pripravili na osnovi podatkov informacijskega sistema
Evropske komisije MISSOC (Mutual Information System on Social Protection) na dan 1. 1.
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2011, ki nam poda celovit prikaz sistemov socialne zaščite v EU. Ker zaradi zahtevnosti
spremljanja podatkov o zdravstvenem absentizmu po letu 2007 tudi OECD v svoji
zdravstveni bazi teh podatkov ne ažurira več, so povzeti rezultati posebne analize
Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih pogojev (Eurofound), ki je bila
objavljena leta 2007. Pomemben vir glede skupnih izdatkov za zdravstvo kot delež BDP pa
smo pridobili na spletni strani Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). Poleg navedenih
spletnih strani mednarodnih inštitucij smo za raziskavo o gibanju absentizma pridobili
podatke Inštituta za varovanje zdravja (IVZ), ki letno pripravlja statistična poročila o
bolezenski odsotnosti, ter podatke Statističnega urada Republike Slovenije (SURS). Poleg
statistične metode smo pri raziskavi o normativni ureditvi in gibanju absentizma preučili
številno domačo in tujo literaturo, kjer so povzeti rezultati in izsledki tujih raziskav.
Podatki so preurejeni v primerno obliko za uporabo statističnega računalniškega programa
SPPS 17.0. Rezultate obdelave podatkov, iz katerih so povzeti sklepi, so vključeni v prilogi
magistrskega dela.
Spremenljivka ima pri vsaki enoti neko vrednost (Košmelj, 1998, str. 15). Ta je lahko
izražena numerično in opisno. Spremenljivki, čakalni dnevi v evropskih državah in
omejitve trajanja bolniške, sta numerični, intervalni. Spremenljivka čakalni dnevi (ali
sistem pozna čakalne dneve, ko je odsotnost sicer upoštevana, vendar za te dni delavec ni
upravičen do nadomestila plače, in njegovo število) je v intervalu od 0 do 9 dni, medtem
ko imajo nekatere evropske države neomejeno število dni. Spremenljivka omejitve
trajanja bolniške (ali obstaja časovna omejitev za upravičenost do prejemkov iz javne
blagajne) je v intervalu od 0 do 720 dni ali pa neomejeno število dni v nacionalni
zakonodaji evropskih držav. Spremenljivke primeri, dnevi, BS (odstotek bolniškega
staleža), IO (indeks onesposabljanja), IF (indeks frekvence), R (resnost) in število
zaposlenih so prav tako numerične spremenljivke, njihov pomen pa je natančneje opisan
v poglavju 2.2.
Tabele (4, 5, 6) v prilogi predstavljajo deskriptivne statistike (aritmetična sredina,
standardni odklon, kvartili, koeficient asimetrije in sploščenosti) naslednjih spremenljivk:
primeri, dnevi, BS, IO, IF, R in število zaposlenih v Sloveniji v letu 2010.
Aritmetične sredine in standardni odkloni indeksov BS so 3,82 %, 1,77 % za zaposlene
osebe skupaj, ter 3,4 %, 1,79 % za zaposlene moške, in 4,4 %, 1,78 % za zaposlene
ženske v RS, kar pomeni, da vrednosti indeksov BS zaposlenih v Sloveniji leta 2010 zelo
odstopajo od povprečne vrednosti. Izračunane vrednosti koeficientov asimetrije
(skewness) in sploščenosti (kurtosis) zgoraj navedenih spremenljivk pomenijo, da so
porazdelitve spremenljivk asimetrične.

91

Slika 6: Graf spremenljivke % BS po starostnih skupinah zaposlenih (moški, ženske) v
Sloveniji, 2010
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Vir: Tabela 1 (2011, Priloga 2)
Sistemi zdravstvenega varstva posameznih evropskih držav se med seboj razlikujejo tako
v načinu zagotavljanja javnih in zasebnih finančnih virov kot v sistemu pravic, ki se
zagotavljajo na račun javnih sredstev. Enotna OECD-metodologija nacionalnih
zdravstvenih računov (NZR)90, ki se je v zadnjih letih uveljavila za primerjavo sistemov
zdravstvenega varstva, naj bi zmanjšala vpliv posebnosti posameznih sistemov. Izdatki za
zdravstvo so javni in zasebni, medtem ko metodologija OECD za NZR izvzema izdatke za
denarna nadomestila (odsotnost z dela) iz sredstev OZZ (javni izdatki); (Poslovno poročilo
ZZZS, 2010, str. 140), zato je upoštevana spremenljivka skupni izdatki za zdravstvo kot
delež BDP.
Številske spremenljivke, ki opredeljujejo zdravstveni absentizem evropskih držav v letih
2005, 2007 in 2009 (tabela 7, v prilogi), so naslednje:
• odstotek delavcev v bolniškem staležu;
• povprečno število dni na delavca v bolniškem staležu;
• skupni izdatki za zdravstvo kot delež BDP: izdatki za zdravstvo, izraženi kot
odstotek bruto domačega proizvoda (BDP).

90

Angl.: »National Health Accounts«.
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Slika 7: Histogram spremenljivke skupni izdatki za zdravstvo kot delež BDP evropskih
držav v letih 2005, 2007 in 2009

Vir: Lastni izračun
Aritmetična sredina spremenljivke skupni izdatki za zdravstvo kot delež BDP se je
povečala v letu 2009, prav tako se je povečal v primerjavi z letom 2007 tudi standardni
odklon. Vrednosti so 8,11 in 1,73 (za leto 2007) in 8,93 in 1,90 (za leto 2009), kar
pomeni, da se skupni izdatki za zdravstvo kot delež BDP povečujejo (tabela 8, v prilogi).
Aritmetična sredina in standardni odklon spremenljivke odstotek delavcev v bolniškem
staležu za leto 2005 je 24,08 in 7,58 ter vrednost 23,41 in 10,37 za povprečno število dni
na delavca v bolniškem staležu v letu 2005 (tabela 8, v prilogi).
Odhodke ZZZS po namenih porabe razvrščamo na: odhodke zdravstvene dejavnosti,
denarna povračila, kot so nadomestila plače med začasno zadržanostjo z dela, odhodke za
delo službe ZZZS, ter drugi odhodki. Največji delež denarnih povračil imajo nadomestila
plače med začasno zadržanostjo z dela. Poškodbe pri delu in poklicne bolezni ter bolezni,
povezane z delom, povečajo stroške za nadomestila plač iz obveznega zavarovanja ter
predstavljajo stroške za nadomestila plač (ZZZS in delodajalci); (Poslovno poročilo ZZZS,
2009, str. 85).
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Prva skupina številskih spremenljivk absentizma v Sloveniji, v obdobju 2000–2010 je
predstavljena v poglavju 6.3.5 (tabela 14) in opredeljuje odhodke za nadomestila plač:
• odhodki za nadomestila plač iz obveznega zavarovanja, 2000–2010;
• delež nadomestila plač v odhodkih ZZZS, 2000–2010;
• delež nadomestila plač v odhodkih ZZZS v BDP, 2000–2010;
• delež vseh nadomestil plač v BDP – ocena, 2000–2010.
Začasno zadržanost z dela zaradi bolezenskih razlogov določa število izgubljenih delovnih
dni, število izgubljenih delovnih dni v breme ZZZS ter število primerov odsotnosti. V letu
2010 je največ izgubljenih delovnih dni in odhodkov zaradi bolezni in poškodb izven dela,
temu sledijo odsotnosti zaradi nege in odsotnosti zaradi poškodb pri delu (Poslovno
poročilo ZZZS, 2010, str. 98–99). Za začasno zadržanost z dela zaradi bolezenskih
razlogov je pomembna opredelitev dveh spremenljivk, in sicer delovno aktivno
prebivalstvo, ki ga sestavljajo zaposlene in samozaposlene osebe, ter aktivno prebivalstvo
(delovno aktivno prebivalstvo in registrirane brezposelne osebe); (SURS, 2011).
Druga skupina številskih spremenljivk absentizma v Sloveniji v obdobju 2001–2010 je
predstavljena v poglavjih 4.2.2. (tabela 3) in 6.2 (tabela 10):
• število izgubljenih delovnih dni v breme ZZZS, 2001–2010;
• število izgubljenih delovnih dni, 2001–2010;
• število primerov odsotnost, 2001–2010;
• povprečna dolžina trajanja v dnevih, 2001–2010;
• število delovno aktivnega prebivalstva, 2001–2010;
• število izgubljenih delovnih dni na aktivnega prebivalca, 2001–2010.
Iz tabel 9 in 10 v prilogi je razvidno, da so porazdelitve spremenljivk asimetrične, razen
porazdelitev spremenljivke povprečna dolžina trajanja odsotnosti v dnevih v Sloveniji v
obdobju 2001–2010.
Pri preverjanju domneve o neodvisnosti med opisnima spremenljivkama prve hipoteze
smo uporabili neparametrični preizkus χ2 . Pearsonov koeficient χ2 uporabimo, kadar
preučujemo odvisnost med dvema opisnima spremenljivkama, od katerih ima ena več kot
dve vrednosti; govorimo o kontingenci. Najprej smo razvrstili enote, ki so bile izbrane v
vzorec v kontingenčno tabelo glede na vrednosti opisnih spremenljivk. Dobljene dejanske
frekvence smo primerjali s teoretičnimi, ki izražajo stanje neodvisnosti med opisnima
spremenljivkama.
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Slika 8: Histogram spremenljivke povprečna dolžina trajanja odsotnosti po dnevih v
Sloveniji v letih 2001–2010

Vir: Lastni izračun
Za preizkus prve in druge hipoteze smo uporabili test o povezanosti spremenljivk in
izračunane vrednosti Spermanovega koeficienta korelacije s pomočjo rangiranih vrednosti
spremenljivk. Koeficient korelacije rangov lahko zavzame vrednosti v intervalu [− 1,1] .
Če se z večanjem rangov po prvi spremenljivki večajo rangi tudi po drugi spremenljivki,
gre za pozitivno povezanost. Tedaj je koeficient pozitiven in blizu 1. Če pa se z večanjem
rangov po prvi spremenljivki rangi po drugi spremenljivki manjšajo, gre za negativno
povezanost. Koeficient je tedaj negativen in blizu –1 (Ferligoj, 1995, str. 171).
Pri tretji hipotezi smo uporabili kazalnike časovnih vrst: verižni indeks, indeks s stalno
osnovo in povprečno stopnjo rasti za primerjanje podatkov spremenljivk v Sloveniji v
obdobju 2000–2010. Napovedane so vrednosti spremenljivk v prihodnosti za leto 2015 in
2020 ob predpostavki, da bo dinamika časovnih vrst taka kot v obdobju 2000–2010.
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9

REZULTATI RAZISKAVE

V normativni ureditvi BS v državah EU, ki smo jo prikazali v magistrskem delu v poglavju
5.1, se kaže veliko sistemskih podobnosti, hkrati pa tudi precejšnje razlike v posameznih
elementih. Primerjalno gledano sodi Slovenija v skupino držav (Vučkovič, 2008, str. 68), ki
je za zavarovance v bolniškem staležu ugodna, lahko bi celo rekli, da sodi po
nerestriktivnosti v sam vrh evropskih držav. Višina nadomestil je med najvišjimi, čakalnih
dni ni, poleg tega pa je ena od redkih držav, kjer celo ni zakonske omejitve trajanja
bolniškega staleža. Postopek odobritve pa je pri daljših odsotnostih bolj zapleten kot v
večini drugih držav. Preizkus prve hipoteze, da obstaja povezanost med obsegom
zdravstvenega absentizma in zakonodajo, ki ureja pravice zaposlenih do začasne
zadržanosti z dela v EU, smo izvedli s pomočjo neparametričnega testa χ2. Opredelili smo
kontingenčno tabelo med spremenljivkama čakalni dnevi in omejitve v trajanju začasne
zadržanosti z dela 27 evropskih držav.
Tabela 16: Kontingenčna tabela spremenljivk čakalni dnevi in omejitve trajanja
bolniške 27 evropskih držav

Čakalni dnevi * Omejitve trajanja bolniške
omejitve trajanja bolniške
ni omejitve ter več od 52
do 52 tednov, tednov, več
do 365 dni
ni čakalnih dni frekvenca
ter do 3 dni

od 365 dni

Skupaj

9

5

14

7,8

6,2

14,0

64,3 %

35,7 %

100,0 %

6

7

13

7,2

5,8

13,0

46,2 %

53,8 %

100,0 %

15

12

27

15,0

12,0

27,0

55,6 %

44,4 %

100,0 %

pričakovana
frekvenca
strukturni odstotek

čakalni dnevi
3 dni in več

frekvenca
pričakovana
frekvenca
strukturni odstotek

Skupaj

frekvenca
pričakovana
frekvenca
strukturni odstotek

Vir: Lastni izračun
Kontingenčna tabela vsebuje dejanske in teoretične frekvence spremenljivke čakalni dnevi
(ni čakalnih dni in do 3 dni ter 3 dni in več) in spremenljivke omejitve trajanja bolniške (ni
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omejitve in do 52 tednov, do 365 dni ter več od 52 tednov in več od 365 dni). Najvišji
strukturni odstotek, 64,3 %, je pri 9 evropskih državah, ki nimajo omejitve trajanja
bolniške ali je omejitev do 52 tednov in so brez čakalnih dni ali pa do 3 dni (tabela 16).
Izračunani parametri, Pearsonov koeficient χ2 = 0,898, (p = 0,343) > (p = 0,05) in
korekcijski koeficient χ2 = 0,313, (p = 0,576) > (p = 0,05) so podani v tabeli 17.
Pearsonov koeficient χ2 in korekcijski koeficient χ2 , ki se izračunata samo v primeru
kontingenčne tabele 2 x 2, sta parametra povezanosti nominalnih spremenljivk.
Tabela 17: Izračunani parametri, Pearsonov test χ2

χ2 -test
Predpostavljena
verjetnost
dvostranskega
Vrednost

df

testa

Pearsonov χ2

0,898a

1

0,343

Korekcijski koeficient

0,313

1

0,576

Verjetnostno razmerje

0,902

1

0,342

Fišerjev test
Linearni koeficient

0,864

1

Verjetnost

Verjetnost

dvostranskega enostranskega
testa

testa

0,449

0,288

0,353

asociacije
N število enot

27

a. 0 vrednosti (0 %) so s pričakovano frekvenco, manjšo od 5. Minimalna pričakovana frekvenca je
5,78.
b. Izračuni za tabelo 2 x 2

Vir: Lastni izračun
Prvo hipotezo o povezanosti med obsegom zdravstvenega absentizma in zakonodajo, ki
ureja pravice zaposlenih do začasne zadržanosti z dela v EU glede na čakalne dneve in
omejitve trajanja bolniške, nismo potrdili. Primerjava restriktivnosti zakonske ureditve
nadomestil v času bolezenske odsotnosti in obsegom te odsotnosti ne potrjuje povezave
med tema dvema elementoma. Dejavnike, ki vplivajo na obseg absentizma, pa smo
natančneje predstavili v teoretičnem delu naloge.
Glede na to, da smo v poglavju 7.1 prikazali ureditev posebnega zavarovanja za poškodbe
na delu in poklicne bolezni v Avstriji in Nemčiji, nas je v nadaljevanju magistrskega dela
zanimalo stanje zdravstvenega absentizma v teh dveh državah v primerjavi s Slovenijo.
Vrednost odstotka delavcev v bolniškem staležu v Sloveniji je 28,2, kar je višja vrednost
kot v Avstriji (20,59) in Nemčiji (27,96). Slovenija ima visoko povprečno število dni na
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delavca v bolniškem staležu (30,8) glede na Avstrijo (17,3) in Nemčijo (12,4) v letu 2005
(tabela 7, v prilogi). Skupni izdatki za zdravstvo kot delež BDP so 10,3 v letu 2007 in 11,0
v letu 2009 v Avstriji ter 10,4 in 11,3 v Nemčiji ter bistveno nižji 7,8 in 9,1 v Sloveniji. Iz
tabele 18 je razvidno, da ni korelacije med spremenljivkami skupni izdatki za zdravstvo
kot delež BDP in odstotek delavcev v bolniškem staležu ter povprečno število dni na
delavca v bolniškem staležu, kar pomeni, da uspešnost državne ekonomije na področju
zdravstva ne vpliva na obseg absentizma ter posredno na normativno ureditev bolniškega
staleža v letih 2005, 2007 in 2009. Izračunane vrednosti Spearmanovega koeficienta
korelacije spremenljivk evropskih držav so šibke vrednosti povezanosti spremenljivk.
Verjetnosti testa o povezanosti spremenljivk so večje od 0,05, kar je teoretična vrednost
stopnje zanesljivosti testa (tabela 18).
Tabela 18: Vrednosti Spearmanovega koeficienta korelacije spremenljivk držav EU in
pridruženih članic

Korelacije
Skupni
izdatki za
zdravstvo
kot delež
BDP2005

korelacije rs

Povprečno
število dni
na delavca
v
bolniškem
staležu

Skupni
izdatki za
zdravstvo
kot delež
BDP 2007

Skupni
izdatki za
zdravstvo
kot delež
BDP 2009

rs

0,187

1,000

-0,283

0,109

0,153

delavcev v verjetnost
bolniškem (dvostranska)

0,314

.

0,123

0,559

0,410

31

31

31

31

31

Povprečno rs

0,041

–0,283

1,000

0,167

0,151

število dni verjetnost
na delavca (dvostranska)

0,828

0,123

.

0,370

0,418

31

31

31

31

31

Spearmanov Odstotek
koeficient

Odstotek
delavcev v
bolniškem
staležu

staležu

v

N št. enot

N št. enot

bolniškem
staležu
** Signifikantna korelacija pri 0,01 stopnji značilnosti (dvostranska).
* Signifikantna korelacija pri 0,05 stopnji značilnosti (dvostranska).

Vir: Lastni izračun
Normativna ureditev v Sloveniji se razlikuje od ureditve Nemčije in Avstrije. Višje vrednosti
odstotka delavcev v BS in povprečno število dni na delavca v BS nam povejo, da je obseg
absentizma v Sloveniji večji kot v Nemčiji in Avstriji. Rezultat obstoječe zakonodaje, ki
ureja pravice zaposlenih do začasne zadržanosti z dela v Sloveniji, prikazuje višji obseg
absentizma. Res je, da povsem primerljivih podatkov in učinkov med posameznimi
državami ni mogoče pričakovati, saj gre za različne sisteme. Nesporno pa podatki kažejo,
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da so boljši rezultati pri obvladovanju zdravstvenega absentizma v državah, ki poznajo
posebno obliko zavarovanja za poklicne bolezni in poškodbe pri delu (kot npr. v Avstriji in
Nemčiji); torej zavarovanje, ki ni sestavni del OZZ, kot ga poznamo pri nas (Butala, 2006,
str. 330).
Tabela 19: Vrednosti Spearmanovega koeficienta korelacije spremenljivk vzorca
zaposlenih po starosti, leta 2010 v Sloveniji

Korelacije
Starost Primeri Dnevi
rs

1,000 –0,420 –0,154

BS

IO

IF

R

Zaposleni

0,287

0,294 –0,573 0,865

–0,364

**

Starost
Spearmanov koeficient korelacije rs

zaposlenih

verjetnost

.

0,175

0,633

0,365

0,354

12

12

12

12

12

1,000 –0,448 –0,049

0,359

0,051 0,000

0,245

(dvostranska)
N št. enot
rs

12

12

12

0,359 –0,564 0,900

–0,378

**

Starost
zaposlenih verjetnost
moških

.

0,145

0,880

0,252

0,252

12

12

12

12

12

1,000 –0,420 –0,203

0,298

0,056 0,000

0,226

(dvostranska)
N št. enot
rs

12

12

12

0,287 –0,455 0,858

–0,322

**

Starost
zaposlenih verjetnost
žensk

.

0,175

0,527

0,347

0,366

12

12

12

12

12

0,138 0,000

0,308

(dvostranska)
N št. enot

12

12

12

** Signifikantna korelacija pri 0,01 stopnji značilnosti (dvostranska).
* Signifikantna korelacija pri 0,05 stopnji značilnosti (dvostranska).

Vir: Lastni izračun
Za preizkus druge hipoteze, da obstaja povezanost med zdravstvenim absentizmom in
starostjo zaposlenih moških in žensk v Sloveniji leta 2010, smo izračunali Spearmanove
koeficiente korelacije in neparametrične teste o povezanosti spremenljivk: primeri, dnevi,
BS, IO, IF, R in število zaposlenih po starostnih skupinah v Sloveniji v letu 2010.
Izračunane vrednosti Spearmanovega koeficienta korelacije so šibke vrednosti povezanosti
spremenljivk. Verjetnosti testa o povezanosti spremenljivk so večje od 0,05, kar je
teoretična vrednost stopnje zanesljivosti testa, razen v primeru spremenljivke resnost (R);
(tabela 19).
Pozitivna in močna korelacija rangov rs = 0,865 (0,90, 0,858), ((p = 0,00) < (p = 0,01))
je v primeru med starostjo zaposlenih (moški in ženske) v Sloveniji leta 2010 in resnostjo
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(R), kar pomeni, da med tema spremenljivkama obstaja povezanost. Starejši kot so
zaposleni, večje bo povprečno trajanje ene odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodbe ali
drugega zdravstvenega vzroka.
Drugi izračunani koeficienti korelacije med starostjo in omenjenimi spremenljivkami so
šibki in negativni za zaposlene, primere, dneve in indeksom frekvence (IF) ter šibki in
pozitivni za odstotek bolniškega staleža (BS) in indeks onesposabljanja (IO). Starejši
zaposleni so šibko povezani z zmanjšanjem števila primerov odsotnosti z dela zaradi
bolniškega staleža, številom zaposlenih, izgubljenih dni in indeksom frekvence, ter z višjim
odstotkom bolniškega staleža (BS) in indeksom onesposabljanja (IO).
Rezultati različnih študij kažejo, da stopnjo prisotnosti zaposlenih starejših delavcev lahko
dosežemo v primeru spodbujanja pogojev za varno in zdravo delo v podjetju. Ilmarinen
(2006) in Ilmarinen in Tempel (2003) sta odkrila naslednje sklope dejavnikov tveganja:
• fizično delo (dvigovanje in prenašanje težkih bremen, ukrivljena ali zvita drža
telesa) lahko pripelje do zmanjšanja sposobnosti konstantne večje hitrosti dela in
zmanjševanje maksimalne fizične zmogljivosti;
• stresno in nevarno delovno okolje;
• slabo organizirano delo, kar lahko pomeni več časa za učenje novih metod dela
ali zmanjšano sposobnost memoriranja in kombinacije novih informacij
(Morschhäuser in Sochert, 2006, str. 13).
Poseben problem prav gotovo predstavlja tudi daljšanje delovne dobe in posledično vse
večje število starejših zaposlenih. S staranjem se zmanjšujejo funkcionalne sposobnosti
organskih sistemov oziroma organizma v celoti. Pri tem ni ostrih meja ali prehodov,
ampak se vse odvija postopoma in selektivno za nekatere sposobnosti. Kot »kritična« so
poudarjena petdeseta leta. Fiziološko se staranje lahko delno kompenzira: znižanje hitrosti
gibov se lahko nadomesti z boljšo prilagoditvijo drž in z večjo natančnostjo delovnih
gibov. Kot protiutež pomanjkljivega vida ali sluha delavci uporabljajo bolj izdelane
strategije informacij. To dejstvo je treba neizogibno upoštevati pri oblikovanju in
prilagajanju dela posamezniku. Treba bo omejiti operativno območje glede na zmanjšane
ergonomske kote sklepnega gibanja. Morda bo treba spremeniti ritem dela in odmorov ali
urnik izmenskega dela. Vsekakor bo treba najti ergonomske ukrepe za stare ljudi
(ReNPVZD, 2003, str. 41).
Prav tako je treba zdravje žensk in moških spremljati in obravnavati ločeno glede na spol
in ne v neposredni medsebojni primerjavi, kajti zaradi različnih bioloških značilnosti,
reproduktivnih funkcij ter različnega načina življenja in izpostavljenosti dejavnikom
tveganja zaradi različnih spolnih vlog imajo ženske in moški različne vzorce bolezni (Urad
za enake možnosti RS, 2011). Glede na rezultate lahko sklepamo, da je vpliv starosti pri
moških povezan z višjo starostno mejo, ki jo morajo moški doseči pred upokojitvijo. Prav
tako lahko najdemo vzroke tudi v naravi dela, saj moški opravljajo težja fizična dela, ki se
s starostjo kažejo tudi pri poklicnih boleznih. Pri zaposlenih ženskah pa močno in pozitivno

100

povezanost lahko iščemo v vzrokih, kot so stanja v zvezi z nosečnostjo, porodom in po
porodu ter v nadaljevanju nega.
Promocija zdravja na delovnem mestu (PZD) so skupna prizadevanja delodajalcev,
delavcev in družbe za izboljšanje zdravja in dobrega počutja na delovnem mestu (ENWHP,
2011).
Programi za krepitev zdravja na delovnem mestu predstavljajo ukrepe, s katerimi naj bi
dosegli boljše obstoječe zdravje zaposlenih, s tem pa tudi višjo kakovost življenja in
zadovoljstva ter večjo »odpornost« na bolezenske in druge izzive iz okolja. V teh
programih gredo ukrepi v smeri:
• spreminjanja življenjskih navad ljudi in
• spreminjanja delovnih in družbenih razmer v ožjem in širšem delovnem okolju.
V programih za krepitev zdravja na delovnem mestu se po navadi obe skupini ukrepov
prepletata in povezujeta ter medsebojno dopolnjujeta. Individualni ukrepi pri spreminjanju
življenjskih navad oziroma sloga so na splošno znani kot ustrezna prehrana,
preprečevanje prevelike telesne teže, primerna telesna aktivnost ter izogibanje in
preprečevanje bolezni zasvojenosti, npr. od alkohola, tobaka itd. Spreminjanje življenjskih
navad je stvar posameznika, lahko pa mu pri tem veliko pomaga delodajalec s tem, ko mu
omogoča pogoje in možnost za drugačno ravnanje. Za to so podane možnosti, npr. z
zagotovitvijo dostopnosti do ustrezne in zdravju prijazne prehrane v restavracijah na
delovnem mestu, možnosti rekreacije oziroma fitnesa ali drugih oblik fizične aktivnosti v
podjetju oziroma v okviru delovnega kolektiva ter možnosti počitka in sprostitve. Izkušnje
iz tujine kažejo, da so takšni programi, ki jih organizira za svoje delavce delodajalec,
mnogo učinkovitejši, če se izvajajo skupinsko, ker se v skupini njeni člani medsebojno
spodbujajo in podpirajo pri spreminjanju življenjskih navad ter odpravljanju škodljivih
navad in razvad.
Tak pristop je še posebno učinkovit, če pri organiziranju in izvajanju teh programov
delodajalec sodeluje s strokovnim vodenjem programa in sofinanciranjem ter kritjem dela
stroškov. Takšen program krepitve zdravja posameznega delodajalca lahko vključuje še
vrsto drugih ukrepov. Tako npr. lahko vsebuje tudi informiranje in učenje zaposlenih o
zdravju in nastajanju ter vzrokih za bolezni ter o tem, kako se jim izogniti. Delodajalec
lahko tudi organizira »zdravstvene krožke«, v katerih delavci skupaj z zdravstveno službo
(medicina dela, pooblaščeni zdravnik) analizirajo zdravstvene razmere v kolektivu in sami
predlagajo ukrepe za izboljšanje delovnih pogojev, za doslednejše izvajanje ukrepov
varnosti in zdravja pri delu, za izboljšanje organizacije dela in medčloveških odnosov,
preprečevanje stresa in mobinga ter drugih ukrepov, s katerimi bi se izboljšalo njihovo
počutje in zadovoljstvo z delom ter s tem tudi zmanjšalo izostajanje z dela zaradi bolezni.
Največji učinek teh ukrepov je ugotovitev zaposlenih, da so spoštovani in slišani, s čimer
se tudi povečuje njihov občutek pripadnosti kolektivu in povečuje pripravljenost za
izvrševanje delovnih zadolžitev. Uspešna organizacija temelji na zdravih delavcih, ki delajo
v spodbudnem okolju (ENWHP, 2011). Raziskave so namreč pokazale, da vsak evro,
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namenjen PZD, lahko prinaša donos v višini 2,5 evra zaradi manjših stroškov izostajanja z
dela (Kreis in Bödeker, 2004, str. 28). Vse to pa zahteva določena vlaganja v človeške
vire, ki pa ni le vlaganje v boljše zdravje, ampak dolgoročno tudi v večjo proizvodnjo in
napredek podjetja. To pa lahko prinese tudi boljše ekonomske rezultate, ki so vsekakor v
interesu delodajalca (Butala in Toth, 2005, str. 3).
Za preizkus hipoteze, da obstaja negativna povezanost med izvajanjem programov za
krepitve zdravja in preventive ter varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji in obsegom
zdravstvenega absentizma, smo izračunali Spearmanove koeficiente korelacije in
neparametrične teste o povezanosti spremenljivk, ki opredeljujejo obseg absentizma v
Sloveniji v obdobju 2000–2010. Obseg absentizma v Sloveniji smo raziskovali s pomočjo
časovne dinamike spremenljivk, ki opredeljujejo obseg absentizma v državi v obdobju
2000–2010.
Najvišje vrednosti verižnih indeksov prve skupine spremenljivk, ki opredeljujejo
absentizem v Sloveniji v obdobju 2000–2010, so v letu 2001 glede na leto 2000, najnižje
spremembe in vrednosti verižnih indeksov pa v letu 2006 glede na prejšnje leto 2005.
Velike spremembe so v letu 2010 v primerjavi z letom 2009: povečanje 10,6-odstotni
delež odhodkov za nadomestila plač iz obveznega zavarovanja, 10,5-odstotni delež
nadomestila plač v odhodkih ZZZS in 8,77-odstotni delež nadomestila plač v odhodkih
ZZZS v BDP (tabela 11, v prilogi). V letih 2008 in 2009 je bil zaznan padec deleža
nadomestil z 9,1 % na 8,6 % vseh odhodkov ZZZS, kar je bila predvsem posledica
povečanih odhodkov za zdravstvene storitve, na katero je vplivalo povečanje plač v
javnem sektorju, ki se je odrazilo v večji vrednosti zdravstvenih storitev. Podobno je
mogoče razložiti tudi dvig oziroma ustalitev deleža nadomestil v vseh odhodkih ZZZS na
ravni 9,5 % v letu 2010 z izvedbo varčevalnih ukrepov oziroma zniževanjem cen
zdravstvenih storitev in zdravil v tem letu. Na rast odhodkov ZZZS za nadomestila so
vplivale tudi spremembe predpisov v tem obdobju, in sicer Zakon o prispevkih za socialno
varnost (ZPSV), Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) ter Zakon o zaposlovanju in
zaposlovanju za brezposelnost (ZZZPB); (Kramberger in dr., 2011, str. 32).
Najvišji verižni indeks spremenljivke število izgubljenih delovnih dni je 106,6 v letu 2009
ter povečanje 9,09 % za število izgubljenih delovnih dni na aktivnega prebivalca v
Sloveniji v letu 2009 glede na leto 2008 (tabela 12, v prilogi). Zaskrbljujoč je pojav
vnovične rasti zdravstvenega absentizma po izbruhu gospodarske krize (2009 in 2010), še
posebno v delu, ki gre v breme OZZ. Najvišji verižni indeks spremenljivke število
izgubljenih delovnih dni v breme ZZZS je 113,5 v letu 2010, kar pomeni, da se je število
izgubljenih delovnih dni v Sloveniji povečalo za 13,5 % glede na leto 2009 (tabela 12, v
prilogi). Istočasno zmanjšanje zdravstvenega absentizma v breme delodajalcev (tako
glede izgubljenih delovnih dni kot tudi stopnje bolniškega staleža) bolj kot na učinkovito
obvladovanje pojava kaže na, za krizo značilen, prenos bremen plačevanja nadomestil na
OZZ.
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Število primerov odsotnosti se je povečalo za 10,7 % v letu 2007 glede na leto 2006 ter
za 10,2 % v letu 2009 glede na leto 2008 (tabela 12, v prilogi). Primerjava leta 2010 in
2009 nam pove, da se je povprečna dolžina trajanja v dnevih povečala za 5,1 % (tabela
12, v prilogi). Število delovno aktivnega prebivalstva v Sloveniji se zmanjšuje v letu 2009
za 2,4 % in 2010 za 2,7 % (tabela 12, v prilogi).
Rezultati napovedi vrednosti spremenljivk, ki določajo absentizem za leto 2015 in leto
2020 ob upoštevanju povprečne stopnje rasti spremenljivk, kot je v obdobju od 2000 do
2010 za prvo skupino in od 2001 do 2010 za drugo skupino, so podani v tabelah 20 in 21.
Spremembe vrednosti spremenljivk iz druge skupine so bistveno nižje, kot so vrednosti
povečanja spremenljivk iz prve skupine. Te vrednosti so: od 14,15 % (7,33 %) za delež
nadomestila plač v odhodkih ZZZS v BDP pa do 114,37 % (194,12 %) za delež
nadomestila plač v odhodkih ZZZS in za odhodke za nadomestila plač iz obveznega
zavarovanja 40,59 % (115,32 %). Napovedane vrednosti v letih 2015 in 2020 so
izračunane s pomočjo povprečnega koeficienta dinamike v obdobju 2000 do 2010 za prvo
skupino spremenljivk absentizma (tabela 20) in v obdobju 2001 do 2010 za drugo skupino
spremenljivk absentizma v Sloveniji (tabela 21).
Tabela 20: Napovedane vrednosti prve skupine spremenljivk absentizma v Sloveniji v
letih 2015 in 2020

stopnja rasti
Sk
koeficient
dinamike Kd
X2015
bazni indeks
I2015/2010
X2020
bazni indeks
I2015/2020

Odhodki za
nadomestila
plač iz
obveznega
zavarovanja

Delež
nadomestila
plač v
odhodkih
ZZZS

Delež
nadomestila
plač v
odhodkih
ZZZS v BDP

Delež vseh
nadomestil plač
v BDP ocena

8,9

1,24

1,02

-0.78

1,089

1,0124

1,0102

0,9922

313.017.816

20,37

0,71

1,52

140,59

214,37

114,15

124,71

479.411.509

27,94

0,67

1,6

215,32

294,12

107,33

131,21

Vir: Lastni izračun
Ugotovitev, da so izdatki za nadomestila (delodajalcev in ZZZS) visoki, in glede na to, da
bodo ti izdatki v prihodnosti še naraščali, bi bilo smiselno razmisliti o racionalizaciji teh
izdatkov. Pri tem pa bi morali biti previdni, da s predlaganimi ukrepi ne bi zniževali ravni
zdravstvene in socialne zaščite zavarovancev:
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-

-

-

omejitev trajanja izplačevanja nadomestila za začasno zadržanost z dela v breme
ZZZS (eno leto ali 12 mesecev v obdobju 18 mesecev); za zavarovance, ki po tem
obdobju še vedno niso dela zmožni, hkrati pa tudi ni mogoče ugotoviti trajne
invalidnosti, se uvede poseben status;
ukinitev obveznosti ZZZS za izplačevanje nadomestil brezposelnim osebam oziroma
prenos nazaj v breme ZRSZ;
določitev zgornje meje višine nadomestila v času odsotnosti z dela zaradi
zdravstvenih razlogov (npr. 2,5-kratnik višine povprečne plače v državi, kar bi bila
enaka omejitev, kot velja za starševska nadomestila);
uvedba diferenciranih stopenj za poškodbe pri delu in poklicne bolezni po
dejavnostih.

Zdravstvena služba ima precej zahtevne in občutljive naloge v zvezi z ocenjevanjem
zmožnosti za delo, kar velja tako za izbrane zdravnike, ki delajo na primarni ravni, kot tudi
za zdravnike izvedence v zdravstvenem in invalidskem zavarovanju ali celo na sodiščih
(Butala in Toth, 2005, str. 5). Treba je upoštevati tudi odgovornost zdravnikov, kajti
zdravniki velikokrat ne opravljajo svoje »vratarske« vloge, temveč preveč ravnodušno
dopuščajo ljudem vstop v zdravniški sistem (Tajnikar, 2010). Njihova naloga in pogosto
tudi pristojnost je oceniti, kdaj je delavec začasno ali trajno nezmožen opravljati svoje
delo. To je zahtevna naloga, saj zahteva poleg dobrega poznavanja zdravstvenega stanja
delavca tudi zahteve in pogoje delovnega mesta, na katerem je delavec zaposlen. Za
takšno delo morajo biti vsi ti zdravniki ustrezno usposobljeni, saj to zahteva neko posebno
znanje. Gotovo, da so lahko pri tem uspešni predvsem tisti, ki poznajo delovne zahteve in
posebnosti dejavnosti ali podjetja in vsakega posameznega delovnega mesta posebej
(Butala in Toth, 2005, str. 5).
Bistveni ukrep (Vučkovič, 2008, str. 81), s katerim se lahko v okviru zdravstvene službe
vpliva na zmanjšanje zdravstvenega absentizma, je skrajšanje čakalnih dob na
specialistične preglede, rehabilitacijo in druge storitve. Poleg tega bi bilo treba organizirati
izvajanje specialističnih pregledov, rehabilitacije in drugih storitev tako, da jih zavarovanci,
ki sicer niso v bolniškem staležu, lahko opravijo tudi zunaj delovnega časa in jim zaradi
tega ni treba iti v bolniški stalež. Prav tako bi bilo treba dati večji pomen uporabi Priporočil
za ocenjevanje začasne delazmožnosti. Bolniški stalež je treba zaključevati na katerikoli
dan v tednu, ne praviloma v petek. In ne nazadnje, osebni zdravnik in IZ, bi morali pri
odobravanju bolniškega staleža v določenih primerih bolj sodelovati z zdravniki medicine
dela in pooblaščenimi zdravniki po ZVZD.
Mnenje Čerinove o tem, kako zmanjšati bolniške odsotnosti, je, da poleg podpore države
potrebujemo tudi nacionalni program (Cvjetovič, 2010). Vlada naj s sodelovanjem podjetij
in sindikatov ustanovi nacionalni program, ki bo usmerjen v ukrepe zmanjševanja bolniške
odsotnosti, podaljšanje delovne dobe starejših delavcev in reintegracijo zaposlenih, ki so
bili dolgotrajno odsotni. Program naj podpre z ustreznimi informacijami, zagotovi naj
ustrezne izobraževalne programe, spremlja rezultate programa ter skrbi za
nediskriminatorno politiko do delavcev zaradi starosti in zdravja (Eurofound, 1997, str.
104

37). Šlo naj bi za dokument, ki je osnova za nadaljnje aktivnosti in katerega funkcija je
zlasti politična in motivacijska. Ena od pomembnih funkcij nacionalnega programa bi
morala biti poenotenje stališč glede vsebine potrebnih sprememb v normativni ureditvi
(Vučkovič, 2008, str. 73).
Tabela 21: Napovedane vrednosti druge skupine spremenljivk absentizma v Sloveniji v
letih 2015 in 2020

Stopnja rasti
Sk
Koeficient
dinamike Kd

x2015
Bazni indeks

I2015/2010
x2020
Bazni indeks

I2015/2020

Število
izgubljenih
delovnih dni

Število
izgubljenih
delovnih dni
v breme
ZZZS

Število
primerov
odsotnost

Povprečna
dolžina
trajanja v
dnevih

Število
delovno
aktivnega
prebivalstva

Število
izgubljenih
delovnih dni
na
aktivnega
prebivalca

–0,22

1,36

0,94

–1,19

0,39

0,56

0,9978

1,0136

1,0094

0,9881

1,0039

1,0056

10.390.418

5.690,273

894.741,9

11,59

851.457,6

1,05

98,88

106,94

104,75

94,2

101,97

102,83

10.276.625

6.087.881

937.592,8

10,91

868,91

1,08

97,8

114,41

109,77

88,72

103,98

105,74

Vir: Lastni izračun
Spremenljivke prve skupine, ki opredeljujejo absentizem v Sloveniji v obdobju 2000–2010
predstavljajo naslednje vrednosti, ki so predstavljene v tabeli 22. Pozitivna in močna
korelacija, Spearmanov koeficient korelacije rs = 0,703 ((p = 0,016) < (p = 0,05)), rs =
0,902 ((p = 0,00) < (p = 0,01)) obstaja med spremenljivkami delež nadomestila plač v
odhodkih ZZZS v BDP in delež nadomestila plač v odhodkih ZZZS ter delež vseh
nadomestil plač v BDP-oceni v Sloveniji, 2000–2010. Druge izračunane vrednosti
Spermanovih koeficientov korelacij so negativne in šibke vrednosti, kar pomeni, da ni
povezanosti med spremenljivkami.
Delež nadomestil plač v BDP se je od leta 2001 (1,32 % BDP) do leta 2005 (1,44 % BDP)
postopno povečeval. V tem obdobju je v Sloveniji masa nadomestil za plače rasla hitreje
od mase sredstev ustvarjenega BDP. Od leta 2006 (1,22 % BDP) do 2008 pa je skladno z
zmanjšanjem zdravstvenega absentizma ta delež stagniral na 1,66 % BDP. V letih 2009 in
2010 pa smo beležili rahel porast deleža za nadomestila v BDP, ki pa ni dosegel višine s
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prve polovice desetletja. Vzrok za to lahko najdemo tudi v padcu BDP z nastopom
recesije.
Tabela 22: Vrednosti Spearmanovega koeficienta korelacije prve skupine spremenljivk
absentizma v Sloveniji, 2000–2010

Korelacije
Odhodki za

Delež

Delež

nadomestila

nadomestila

nadomestila nadomestil

plač iz

plač v

plač v

obveznega

odhodkih ZZZS odhodkih

zavarovanja
Spearmanov

Odhodki za

koeficient

nadomestila verjetnost
plač iz
(dvostranska)

korelacije rs

obveznega
zavarovanja
Delež

rs

N št. enot
rs

nadomestila verjetnost
plač v
(dvostranska)
odhodkih

N št. enot

Delež vseh

plač v BDP
ocena

ZZZS v BDP

1,000

–0,037

–0,375

–0,564

.

0,915

0,255

0,071

11

11

11

11

-0,375

0,703

1,000

0,902

0,255

0,016

.

0,000

11

11

11

11

*

**

ZZZS v BDP

** Signifikantna korelacija pri 0,01 stopnji značilnosti (dvostranska).
* Signifikantna korelacija pri 0,05 stopnji značilnosti (dvostranska).

Vir: Lastni izračun
Hipotezo lahko potrdimo v letih, ko se je zmanjševal delež nadomestila plač v odhodkih
ZZZS v letu 2006 in v obdobju od 2008 do 2009, iz česar lahko sklepamo, da so bili ukrepi
krepitve zdravja in preventive ter varnosti in zdravja pri delu na državni ravni učinkoviti.
Ustalitev deleža nadomestil plač v odhodkih ZZZS je mogoče pojasniti tudi z izvedbo
varčevalnih ukrepov ter posledice racionalnejšega vedenja zdravnikov in bolnikov. V letu
2010 se delež nadomestila plač v odhodkih ZZZS zaradi naraščanja brezposelnosti spet
povečuje.
Spremenljivke druge skupine, ki opredeljujejo absentizem v Sloveniji v obdobju 2001–
2010, so močno in pozitivno povezane (tabela 23), kar pomeni, da obstaja povezanost
med spremenljivkami. Močni in negativni korelaciji rs = –0,924 ((p = 0,000) < (p =
0,01)), rs = –0,758 ((p = 0,011) < (p = 0,01)) sta med številom delovno aktivnega
prebivalstva in številom izgubljenih delovnih dni na aktivnega prebivalca ter številom
izgubljenih delovnih dni v Sloveniji, 2001–2010. Šibki korelacijski vrednosti sta v primeru
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spremenljivk število primerov odsotnosti in število izgubljenih delovnih dni ter število
izgubljenih delovnih dni v breme ZZZS in povprečna dolžina trajanja v dnevih.
Tabela 23: Vrednosti Spearmanovega koeficienta korelacije druge skupine
spremenljivk absentizma v Sloveniji, 2001–2010

Korelacije
Število

Število

izgubljenih
delovnih dni

Število

Povprečna Število

Število

izgubljenih primerov

dolžina

izgubljenih

delovnih

trajanja v aktivnega

odsotnosti

dni v

Število

Spearmanov koeficient korelacije rs

izgubljenih
delovnih dni

rs
verjetnost

Število

rs

delovno

verjetnost

aktivnega

(dvostranska)
N št. enot

Povprečna

rs

dolžina

verjetnost

trajanja v

(dvostranska)

dnevih

delovnih

prebivalstva dni na

breme

aktivnega

ZZZS

prebivalca

1,000

0,758*

–0,055

0,794**

–0,758*

0,900**

.

0,011

0,881

0,006

0,011

0,000

10

10

10

10

10

10

–0,758*

–0,455

0,418

–0,862**

1,000

–0,924**

0,011

0,187

0,229

0,001

.

0,000

10

10

10

10

10

10

0,794**

0,412

–0,615

1,000

–0,862**

0,846**

0,006

0,236

0,058

.

0,001

0,002

10

10

10

10

10

10

(dvostranska)
N št. enot

prebivalstva

dnevih

delovno

N št. enot

** Signifikantna korelacija pri 0,01 stopnji značilnosti (dvostranska).
* Signifikantna korelacija pri 0,05 stopnji značilnosti (dvostranska).

Vir: Lastni izračun
Hipotezo lahko potrdimo v letih, ko je naraščalo delovno aktivno prebivalstvo, tj. od 2006
do 2008, kar pomeni, da so bili v zadnjih letih doseženi določeni premiki projektov za
krepitve zdravja, promocijo zdravja in preventive. Vendar pa s temi rezultati ne moremo
biti zadovoljni. Osnovni izziv na tem področju je predvsem oblikovanje skupnih ciljev in
boljša koordinacija in sodelovanje posameznih nosilcev aktivnosti.
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PREVERITEV HIPOTEZ

V uvodu magistrskega dela so bile postavljene tri hipoteze, ki so predstavljale temeljno
osnovo za raziskovanje. S preučevanjem obravnavane tematike smo prišli do naslednjih
zaključkov:
H1:

Med obsegom zdravstvenega absentizma in zakonodajo, ki ureja pravice
zaposlenih do začasne zadržanosti z dela v EU, obstaja povezanost.

Hipoteza ni potrjena.
Primerjava slovenske ureditve s stanjem v državah EU in nekaterimi drugimi
državami kaže na precejšnje razlike. Skoraj vse države imajo posebno zavarovanje
ali ureditev na področju varnosti in zdravja pri delu, ki je izvzeto iz obveznega
zdravstvenega zavarovanja in ki ga v celoti financirajo delodajalci. Bolj strogi so
tudi predpisi glede trajanja začasne zadržanosti z dela, ki je časovno omejena,
česar pri nas ne poznamo. Prav tako ne poznamo čakalnih dni. Občutna je tudi
razlika v ravni socialne varnosti zaposlenih, ki je mnogo višja pri delavcih,
poškodovanih na delu, ali zbolelih zaradi bolezni, povezanih z delom. Pri ostalih
vzrokih je ta nižja oziroma je urejeno tako, da nadomestilo ne more biti višje od
plače, ki bi jo delavec imel, če bi delal, oziroma tako, da ne spodbuja k
nepotrebnemu izostajanju z dela ter podaljševanju bolniške odsotnosti. Nekatere
države imajo določeno spodnjo stopnjo nadomestila, ki je ista kot dogovorjena
raven socialne varnosti, v nekaterih drugih državah pa je določena tudi zgornja
meja možnega nadomestila. Nasploh velja v ureditvi in praksi teh držav načelo, da
je bolnemu (in poškodovanemu) treba pomagati, da čim prej ozdravi in se vrne na
delo. Ostalim, ki želijo neupravičeno pridobiti določene bonitete z naslova začasne
zadržanosti z dela zaradi bolezenskih razlogov, pa jim pravna ureditev tega ne sme
omogočiti (Butala in Toth, 2005, str. 9–10). Morebitni ukrepi naj ne gredo v smeri
ogrožanja ali zmanjševanja socialne varnosti zaposlenih in aktivne populacije,
ampak v smeri zmanjševanja nepotrebne in neupravičene odsotnosti z dela in s
tem k ustvarjanju večjega BDP.
Za domneve o neodvisnosti med spremenljivkama čakalni dnevi in omejitve
trajanja začasne zadržanosti z dela 27 evropskih držav smo uporabili
neparametrični test χ2. Pearsonov koeficient χ2 = 0,898, (p = 0,343) > (p = 0,05).
Verjetnost testa je večja od stopnje značilnosti 5 %, kar pomeni, da spremenljivki
nista povezani.
V predstavitvi rezultatov smo podali primerjavo normativne ureditve Slovenije,
Avstrije in Nemčije. Administrativni zakonski ukrepi naj bi delovali glede na
omejitve čakalnih dni, omejitve v trajanju začasne zadržanosti z dela in številom
izgubljenih dni, vendar je bolj pomembno delovanje finančnih posledic absentizma
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in zmanjševanje izdatkov za zdravstvo. Vprašamo se lahko, ali se ne bi bolj
splačalo vlagati v zdravje zaposlenih, v preprečevanje pojavov izostankov z dela
zaradi bolezenskih razlogov in motivacijo ter stimulacijo zaposlenih, da bi se tudi v
primeru bolezni čim prej vrnili na delo. V Sloveniji področje varnosti in zdravja pri
delu, kjer kritje tveganj, ki izhajajo iz dela (poškodbe na delu in bolezni, povezane
z delom), še vedno ni izvzeto iz zdravstvenega in pokojninsko-invalidskega
zavarovanja, kot je to urejeno v Avstriji in Nemčiji. V takšni ureditvi mnogi
delodajalci namreč ne čutijo odgovornosti in zainteresiranosti za dosledno
spoštovanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu.
Specifičnih situacij je na področju absentizma še veliko več in bi bilo za objektivno
primerjavo potrebno podrobno analizirati vse dejavnike za vsako državo posebej in
izločiti tiste elemente, ki v prikazanih statističnih podatkih pravzaprav pomenijo
nizko analitično vrednost primerjav. Prav tako ne moremo trditi, da je npr.
zdravstveni absentizem v Avstriji trikrat nižji od npr. zdravstvenega absentizma v
Sloveniji. Za take trditve bi bilo treba preveriti morbiditeto91 v obeh državah in šele
potem bi lahko sklepali, ali so zaposleni v Avstriji res toliko boljšega zdravja ali so
v ozadju drugi dejavniki.
H2:

Med zdravstvenim absentizmom in starostjo zaposlenih moških in žensk v Sloveniji
leta 2010 obstaja pozitivna korelacija.

Hipoteza je potrjena.
Če bi začasno zadržanost z dela opazovali le z vidika bolezni, s katerimi se le-ta
upravičuje, bi prišli do ugotovitve, da bo obseg zdravstvenega absentizma v
prihodnjih letih v nadaljnjem porastu. Za to je več razlogov v pričakovanih
spremembah v demografski strukturi in spremembah v zdravstvenem stanju
slovenskega prebivalstva ter posledicah, ki izhajajo iz njih. Staranje prebivalstva, ki
je prisotno praktično v vseh gospodarsko razvitejših državah sveta, bo povzročilo
tudi staranje aktivnega dela populacije. K temu bo svoje prispevalo tudi poznejše
upokojevanje, ne glede na to, ali bo to predpisano z zakonom ali se bodo za daljšo
delovno dobo ljudje odločili sami. Daljša delovna doba bo v bližnji prihodnosti
postala realnost, kar je glede na podaljševanje povprečne pričakovane življenjske
dobe sodobnega človeštva v razvitem svetu tudi pričakovano. Poleg tega vrsta
študij napoveduje, da bo dotok mlade delovne sile vse manjši in da bodo tudi
zaradi tega morali ljudje podaljševati svojo aktivno delovno dobo. Med starejšim
prebivalstvom je občutno več kroničnih degenerativnih bolezni, ki zahtevajo več
zdravljenja in ob akutnih poslabšanjih tudi občasne odsotnosti z dela (Toth, 2010,
str. 3).

91

Množica sopomenk za obolevnost.
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Spearmanovi koeficienti korelacije, rs = 0,865 ((p = 0,00) < (p = 0,01)) vsi
zaposleni, rs = 0,90 ((p = 0,00) < (p = 0,01)) zaposleni moški, rs = 0,858 ((p =
0,00) < (p = 0,01)) zaposlene ženske, pomenijo močno in pozitivno povezanost
med spremenljivkama starost zaposlenih (moški in ženske) v Sloveniji leta 2010 in
koeficientom resnosti (R). Verjetnost testa o povezanosti spremenljivk je manjša
od stopnje tveganja 5 %, kar pomeni, da sprejmemo hipotezo, da obstaja
pozitivna korelacija med starostjo zaposlenih v Sloveniji leta 2010 in povprečnim
trajanjem ene odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodbe ali drugega
zdravstvenega vzroka.
Z naraščanjem starosti zaposlenih namreč močno narašča tudi povprečno trajanje
ene odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodbe ali drugega zdravstvenega vzroka.
Pomembna ugotovitev je, da bi okrog tretjino izgubljenih delovnih dni (poškodbe
na delu in izven dela, duševne bolezni, bolezni dihal, kostno mišična obolenja)
lahko preprečili s primerno preventivo, programom krepitve zdravja v podjetjih in
rehabilitacijo itd. Tudi rezultati Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in
delovnih razmer potrjujejo, da je splošni vzorec glede na starost ta, da so starejši
delavci pogosteje odsotni od mlajših (Eurofound, 2010b).
Evropska mreža za promocijo zdravja (European Network for Workplace Health
Promotion) spodbuja dobro prakso na delovnem mestu za promocijo zdravja in se
zavzema za sprejetje takšne prakse v vseh evropskih delovnih mestih (ENWHP,
2011).
Nova strategija, ki je potekala od konca leta 2004 do 2006, ima bistven pomen za
pomoč pri vključevanju zaposlenih v delovni proces, za daljše časovno obdobje in
za boljšo uporabo potenciala starejših zaposlenih. V projektu (ENWHP, 2011) so
bili zastavljeni naslednji cilji:
• izboljšanje zdravja na delovnem mestu in dobro počutje starejše delovne
sile;
• povečati ozaveščenost vseh zainteresiranih s strani, da priznajo potrebe
starajoče se delovne sile in se odzvati na vplive staranja delovne sile na
področju zdravja na delovnem mestu in poskrbeti dobro počutje;
• identifikacija, analiza dokumentov in širjenje modelov dobre prakse za
promocijo zdravja na delovnem mestu v smislu starajoče se delovne sile;
• razviti orodje za spodbujanje zdravja na delovnem mestu in dobro počutje
za starejše delavce.
H3:

Med izvajanjem programov krepitve zdravja in preventive ter varnosti in zdravja
pri delu v Sloveniji in obsegom zdravstvenega absentizma obstaja negativna
korelacija.

Hipoteza je deloma potrjena.
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Spoznanja o pomembnosti preventivnih storitev in programov za krepitev zdravja
za izboljšanje zdravja so dozorela v zadnjih desetih do dvajsetih letih. Na tej
osnovi je v več državah prišlo do sprememb zakonov, po katerih so določeni
programi s področja krepitve zdravja in preventive postali sestavni del pravic iz
OZZ. Poleg tega je ta sprememba povezana s pravico ljudi do čim boljšega
dosegljivega zdravja, ki je skoraj v vseh državah tudi pravno urejena (MZ, 2010b,
str. 6).
ZZVZZ je doslej že predvideval določene aktivnosti s področja krepitve zdravja in
pri tem določal tudi njihove nosilce. Ti naj bi bili republika, občine in ZZZS, ki naj
bi tudi zagotovili določena finančna sredstva. Kritična ocena izvajanja teh
zakonskih določil bi pokazala, da občine in republika nimajo jasno definiranih nalog
s področja krepitve zdravja in da le malo tovrstnih aktivnosti tudi financirajo. Tudi
znotraj OZZ niso jasno definirane pravice zavarovanih oseb oziroma delodajalcev
kot tudi ne aktivnosti in programi, ki naj bi jih izvajalo ali financiralo to
zavarovanje. V okviru obveznega zdravstvenega zavarovanja se financirajo le
nekatere aktivnosti za spremembe življenjskega stila, ki jih izvajajo splošni
zdravniki (MZ, 2010b, str. 6)
Verjetnosti testa o povezanosti spremenljivk so manjše od 5 % stopnje značilnosti,
rs = 0,703 ((p = 0,016) < (p = 0,01)), rs = 0,902 ((p = 0,00) < (p =0,01)), med
spremenljivkama delež nadomestila plač v odhodkih ZZZS v BDP in deležem
nadomestil plač v odhodkih ZZZS ter delež vseh nadomestil plač v BDP-oceni v
Sloveniji, 2000–2010. Hipotezo lahko potrdimo v letih, ko se je zmanjševal delež
nadomestila plač v odhodkih ZZZS v letu 2006 in v obdobju od 2008 do 2009, kar
pomeni, da so bili ukrepi krepitve zdravja in preventive ter varnosti in zdravja pri
delu na državni ravni učinkoviti.
Verjetnosti testa o povezanosti spremenljivk so manjše od 5 % stopnje značilnosti,
rs = –0,924 ((p = 0,000) < (p = 0,01)), rs = –0,758 ((p = 0,011) < (p = 0,01)),
med številom delovno aktivnega prebivalstva in številom izgubljenih delovnih dni
na aktivnega prebivalca, številom izgubljenih delovnih dni v Sloveniji, 2001–2010.
Hipotezo lahko potrdimo v letih, ko je naraščalo delovno aktivno prebivalstvo od
2006 do 2008, kar pomeni, da so bili v teh letih doseženi določeni premiki in
rezultati projektov za krepitve zdravja in preventive ter varnosti in zdravja pri delu.
Zmanjšanje števila delovno aktivnega prebivalstva v letih 2009 in 2010, ki
pogojuje povečanje izgubljenih dni, pomeni, da izvedba programov ni bila
koordinirana z državo in posameznimi nosilci aktivnosti.
Iz navedenih rezultatov raziskav v magistrskem delu lahko povzamemo, da rezultatov
hipoteze 1: »Med obsegom zdravstvenega absentizma in zakonodajo, ki ureja pravice
zaposlenih do začasne zadržanosti z dela v EU, obstaja povezanost.« nismo potrdili.
Rezultati raziskave hipoteze 2 potrjujejo trditev »Med zdravstvenim absentizmom in
starostjo zaposlenih moških in žensk v Sloveniji leta 2010 obstaja pozitivna korelacija«. Iz
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rezultatov raziskave, navedene v hipotezi 3, izhaja deloma potrjena trditev »Med
izvajanjem programov krepitve zdravja in preventive ter varnosti in zdravja pri delu v
Sloveniji in obsegom zdravstvenega absentizma obstaja negativna korelacija«.
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PRIČAKOVANI PRISPEVEK K ZNANOSTI IN STROKI

Magistrsko delo podaja kompleksen pogled stanja zdravstvenega absentizma in njegovega
gibanja. Namenjeno je boljšemu poznavanju te problematike, s katero se srečujemo v
Sloveniji in državah EU. Pomemben prispevek rezultatov k znanosti in stroki je analiza in
celovita ocena gibanja, razširjenosti, razlogov in bremen zdravstvenega absentizma ter na
tej osnovi obravnava aktualne strategije in politike za njegovo obvladovanje. Predstavljeni
rezultati dajejo neko sliko o trenutnem dejanskem stanju na tem področju.
Redno spremljanje zdravstvenega absentizma je nujen pogoj za obvladovanje pojava, ki
je velik izziv za slovensko družbo, saj predstavljajo njegove ekonomske, socialne
zdravstvene in druge posledice še vedno preveliko breme zaposlenim, njihovim
delodajalcem, izvajalcem socialnih zavarovanj v državi (ZZZS, ZPIZ, ZRSZ) in tudi družbi v
celoti.
Z raziskavo smo svojo pozornost usmerili na področje normativne ureditve zdravstvenega
absentizma v Sloveniji in državah EU ter na to, kako s pomočjo prenosov dobrih praks iz
tujine v Slovenijo postati uspešna država na tem področju. Hkrati pa izsledki raziskave
opozarjajo na šibke točke posameznega področja, ki jih je treba izboljšati in jim posvetiti
posebno pozornost. Glede obvladovanja absentizma se že vrsto let opozarja na nujnost,
da se v Sloveniji pri izvajanju ukrepov za njegovo obvladovanje doseže strateški premik
od obvladovanja zgolj stroškovne dimenzije v ukrepe za bolj celovito obvladovanje
absentizma ter premik od zgolj zdravstvenih ukrepov (zdravstvenega zavarovanja in
zdravstvene službe) na medsektorske ukrepe promocije zdravja in preventive v delovnem
okolju, ki jih izvajajo različni nosilci na ravni podjetij oziroma države. Zato so potrebne
celovitejše strategije in koordinirani ukrepi na nacionalni ravni, ki jih na osnovi jasno
opredeljenih pristojnosti in odgovornosti na področju izvajajo državni organi, delodajalci,
socialni partnerji, izvajalci socialnih zavarovanj zdravstvene dejavnosti in ne nazadnje tudi
zaposleni delavci. Predvsem pa bi bilo treba ukrepe za bolj uspešno obvladovanje
zdravstvenega absentizma iz zdravstva usmeriti v kontekst nastajanja absentizma, tj. v
delovno okolje oziroma v ukrepe za bolj kakovostno (zdravo in varno) delovno okolje.
Na področju obvladovanja zdravstvenega absentizma v Sloveniji bi velik doprinos lahko
dosegli s projektom »Preventiva, krepitev zdravja, zgodnja rehabilitacija«. Projekt temelji
na izkušnjah drugih držav, program pa je namenjen aktivni populaciji v podjetjih s
poudarkom na ohranitvi in krepitvi zdravja, predvsem pa potrebi po ohranjanju delovne
sposobnosti in rehabilitaciji zaposlenih s prvimi znaki okvar zdravja ter zmanjševanju
začasne in trajne nezmožnosti za delo. Razlog za uvedbo takih programov so namreč tudi
zdravstvene, družbene in ekonomske posledice staranja prebivalstva. Staranje je
povezano tudi s povečevanjem kroničnih bolezni in rastjo stroškov za zdravstveno varstvo
in zavarovanje. Z vidika gospodarskega razvoja države so zato takšni programi posebno
potrebni pri populaciji zaposlenih, ki se prav tako stara in ki bo morala delati dlje in ostati
tudi dalj časa delovno sposobna in ustrezno produktivna.
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Prispevek magistrskega dela k slovenski stroki je podati možnost za poenotenje
medicinskega izvedenstva v naši državi, tj. vzpostavitev enotne organizacije na področju
izvedenstva, ki bi združila organe medicinskega izvedenstva ZPIZ in ZZZS. Glede na to, da
je osnovna dejavnost obeh izvedenskih organov omenjenih inštitucij odločati o
delazmožnosti zavarovancev (ZZZS o začasni in časovno krajši zadržanosti z dela, ZPIZ pa
o trajno zmanjšani možnosti za delo ali trajni nezmožnosti za delo). Prav prehod iz
začasne v trajno nezmožnost ali zadržanost z dela je tako v pretežni meri odvisen od
presoje izvedencev, pri čemer se pri ocenjevanju med izvedenci obeh zavodov lahko
pojavljajo razlike in neenotnosti ter nepotrebna ponavljanja postopkov pri enem ali
drugem nosilcu zavarovanja.
S proučevanjem in raziskavami smo ugotovili, da je oceno finančnega bremena stroškov
za nadomestila težko podati brez primerjav s tovrstnimi stroški v sorodnih sistemih
socialne varnosti v državah EU. Te primerjave so na ravni EU zaradi različnih ureditev in
številnih sprememb na tem področju v evropskih državah še vedno zelo otežene. V več
kot polovici nacionalnih poročil namreč ni mogoče prepoznati mehanizmov za določitev
stroškov odsotnosti. Obstaja verjetnost, da se odsotnosti ne dojema kot glavni problem in
da se temu področju ne posveča dovolj. Kljub številnim naporom na ravni EU zaradi
zahtevnosti spremljanja podatkov o zdravstvenem absentizmu po letih 2007 tudi OECD v
svoji zdravstveni bazi teh podatkov ne ažurira več.
Magistrsko delo koristi z predlaganimi ukrepi k zmanjševanju tega pojava, raziskava pa je
lahko napotek zakonodajalcu ter podjetjem pri lažjem obvladovanju zdravstvenega
absentizma. Čeprav so bili v zadnjih letih narejeni določeni premiki na tem področju,
želimo, da bi magistrsko delo prispevalo delček novih spoznanj o preprečevanju tega
pojava s širjenjem dobrih praks in uveljavljanjem projektov za promocijo zdravja in
varnosti pri delu ter o uvedbi posebnega zavarovanja za poškodbe pri delu in poklicne
bolezni po vzoru Avstrije in Nemčije.
Prispevek k znanosti in stroki je predvsem teoretičen. Veliko ukrepov za obvladovanje
absentizma je pri nas znanih že vrsto let, vendar za njihovo uresničitev ni zadostne volje.
Ugotovitve v magistrskem delu predstavljajo dobro izhodišče za nadaljnjo, še bolj
kompleksno raziskovanje in preučevanje. Namen magistrskega dela bi bil predvsem
uresničen, če bi nam z njim uspelo prikazati, kakšni so dejanski stroški in koristi v
podjetjih, ki ukrepe za obvladovanje zdravstvenega absentizma že izvajajo.
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UPORABNOST REZULTATOV RAZISKOVANJA V STROKI

Rezultati raziskovanja, tj. analize podatkov (normativna ureditev, starostna struktura po
spolu itd.), omogočajo spoznati glavne značilnosti in gibanje zdravstvenega absentizma.
Predstavljeni podatki kažejo, da je zdravstveni absentizem v Sloveniji kljub določenim
znakom umirjanja še vedno pereč družbeni, socialni in ekonomski izziv. Krajše in daljše
odsotnosti z dela zaposlenim znižujejo dohodek, zmanjšujejo motivacijo za delo,
povzročajo različna nezadovoljstva, manjše možnosti napredovanja, izgubo delovnih
navad in veščin idr. Delodajalci se zaradi absentizma soočajo z zmanjševanjem
produktivnosti in konkurenčnosti, s težavami pri organizaciji delovnega procesa, s
povečanimi stroški za nadomestila plač in drugimi problemi. Pri izvajalcih obveznih
socialnih zavarovanj so v ospredju stroški za nadomestila plač, na ravni narodnega
gospodarstva pa izpad delovnih dni, zmanjšanje produktivnosti in konkurenčnosti, izguba
proizvodnje idr., kar se kaže tudi v nižjem ustvarjenem BDP.
Z analizo zdravstvenega absentizma smo ugotovili, da je Slovenija med proučevanimi
državami (poleg Bolgarije) edina, ki omogoča, da bolniški stalež in posledično pravica do
nadomestila traja v nedogled, v praksi pa to lahko pomeni tudi več let. Zakonodajalec bi
moral v takšnih primerih najti ustreznejšo zakonsko ureditev s spremljanjem delavca pri
zdravljenju, rehabilitaciji, iskanju možnih drugih rešitev s strani pooblaščenega zdravnika
in drugih ustreznih služb pri prekvalificiranju ali dodatnem izobraževanju za drug ustrezen
poklic. Pomembna ugotovitev v magistrskem delu je preučitev predloga o omejitvi trajanja
te pravice. Nujno bi bilo treba poiskati rešitev, kako v tem primeru urediti socialni status
zavarovanca, in sprejeti ustrezno zakonsko rešitev, ki bi zavarovancu zagotavljala
določene pravice, bodisi v okviru invalidsko-pokojninskega zavarovanja, zavarovanja za
primer brezposelnosti ali v okviru neke druge oblike socialnega zavarovanja.
Uvedba čakajočih oziroma neplačanih prvih nekaj dni za bolniški stalež ima po našem
mnenju več negativnih posledic. Zaradi že tako slabega finančnega stanja bi to povzročilo,
da se bolni delavci ne bi odločali za stalež, kar lahko povzroči poslabšanje zdravstvenega
stanja in posledično daljši stalež.
Izsledki raziskave kažejo, da v Sloveniji nimamo razmejenega zavarovanja za področje
varnosti in zdravja pri delu in drugih socialnih zavarovanj ter tudi ne poznamo načinov
stimuliranja delodajalcev za dosledno spoštovanje ukrepov na tem področju. V
magistrskem delu je podan predlog za novo ureditev obveznega zavarovanja za poškodbe
pri delu in poklicne bolezni ter uvedbo diferencirane prispevne stopnje za zavarovanje za
poklicne bolezni, bolezni, povezane z delom, in poškodbe pri delu, kar bi pomenilo
pomembno ekonomsko spodbudo delodajalcem, da vlagajo v varnost in zdravje pri delu.
Pomembna ugotovitev raziskave so predstavljeni razlogi za neuresničenost tega predloga,
saj je v Sloveniji neustrezno urejeno pravno področje poklicnih bolezni oziroma bolezni,
povezanih z delom.
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Ugotovitve raziskave prav tako kažejo na nujnost sprejetja nacionalnega programa, ki bo
usmerjen v ukrepe zmanjševanja absentizma, podaljšanje delovne dobe starejših delavcev
in reintegracijo zaposlenih, ki so dolgotrajno odsotni. Dejstvo je, da v Sloveniji nimamo
konkretnega programa in strategije za njegovo obvladovanje, kar še posebno velja za
vključevanje preventivnih ukrepov, programov krepitve zdravja in rehabilitacije v
programih obveznega zdravstvenega zavarovanja. Rezultati raziskave potrjujejo
pomembnost teh programov zaradi ugotovitve, da s povprečno starostjo zaposlenih
narašča povprečno trajanje ene odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodbe ali drugega
zdravstvenega vzroka, prav tako pa naraščajo izdatki za nadomestila v breme delodajalcev
in ZZZS. Po izkušnjah drugih držav kažejo rezultati 20- do 30-odstotno znižanje stroškov
zdravstvenega zavarovanja pri osebah, ki so se vključile v programe preventive in krepitve
zdravja. Rezultati pri stroških za nadomestila plač so vidni že po enem letu uvedbe teh
programov, zato ocenjujemo, da tudi v Sloveniji lahko dosežemo takšen odstotek znižanja
stroškov.
Glede na to, da bo obravnavana tematika v prihodnosti še vedno aktualna, izsledki
raziskave lahko služijo podjetjem pri načrtovanju nadaljnjih aktivnosti glede lažjega
obvladovanja zdravstvenega absentizma. Delodajalci, ki vlagajo v programe krepitve
zdravja, skrbijo za preventivo in varnost ter zdravje pri delu, imajo od tega dvojno
ekonomsko korist. Najprej imajo sami nižje neposredne in posredne stroške zaradi
začasne zadržanosti delavcev z dela, nižjo stopnjo absentizma, manjši izpad proizvodnje in
s tem pogoje za višji ustvarjeni dohodek. V mnogih državah so za sredstva, ki jih
delodajalci vložijo v programe za krepitve zdravja delavcev in programe varnosti in zdravja
pri delu, oproščeni plačila davkov, lahko pa imajo tudi druge ugodnosti, kot je npr.
pridobitev pravice do nižjih prispevnih stopenj za zavarovanje za poškodbe na delu in
bolezni, povezane z delom. Delodajalci, ki v zdravje lastnih delavcev ne vlagajo ustreznih
sredstev, teh finančnih ugodnosti niso deležni in imajo zaradi tega višje stroške in
prispevke.
Izsledke raziskave lahko izvajalci socialnih zavarovanj v državi (ZPIZ, ZZZS, ZRSZ), IVZ,
ZVZD ter pristojna ministrstva uporabijo pri oblikovanju skupnih ciljev na nacionalni ravni
ter boljši koordinaciji in sodelovanju posameznih nosilcev pri zagotavljanju strokovne
podpore posameznim projektom.
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ZAKLJUČEK

Absentizem oziroma začasna zadržanost z dela zaradi bolezni se povezuje ali vsaj
upravičuje s prisotnostjo bolezenskega stanja pri posamezniku. Zato sta obseg in
pogostnost izostajanja z dela zaradi bolezni in poškodbe eden od kazalnikov
zdravstvenega stanja zaposlene populacije. Vendar je treba to trditev sprejeti z določenim
zadržkom. Za ugotavljanje upravičenosti do izostanka z dela zaradi bolezni ali poškodbe s
strani zdravnikov namreč ni odločujoča ugotovitev, ali je nekdo zdrav ali bolan. Če bi
zdravniki ravnali tako, bi po definiciji zdravja Svetovne zdravstvene organizacije, ki pravi,
da je to splet fizičnega, psihičnega in socialnega blagostanja, namreč lahko praktično za
vse zaposlene ugotovili, da so ti lahko upravičeno odsotni z dela. Za ugotavljanje
upravičenosti za odsotnosti z dela zaradi bolezni in poškodbe veljajo drugačna pravila, in
sicer gre za strokovno oceno, ali je posameznik ob svojem zdravstvenem stanju in
delovnih, funkcionalnih zmožnosti sposoben opravljati dela in naloge, h katerim je
razporejen. Tu pa se pojavijo še drugi dejavniki, ki izvirajo iz delovnega okolja in zahtev
delovnega mesta. Med temi dejavniki so zlasti pomembni proizvodni proces in tehnologija,
surovine, ki se uporabljajo pri proizvodnji, ukrepi in standardi s področja varnosti in
zdravja pri delu, medčloveški odnosi v podjetju in zlasti odnos menedžmenta do delavcev.
K temu bi lahko dodali še motivacijo in stimulacijo delavcev za delo, možnosti
napredovanja, pripadnosti podjetju oziroma delodajalcu, pogoji za sprostitev in rekreacijo,
počitek in prehrano med delom, ekonomsko moč prebivalstva, pravno ureditev in raven
socialne varnosti zaposlenih in njihovih družinskih članov, stabilnost podjetja itd. Pri tem
je jasno, da tudi posamezno podjetje oziroma delodajalec ne živi v praznem prostoru in
da se mora prilagajati okolju in zakonodaji področja, v katerem deluje. Tu gre za naravno
in družbeno okolje, ki se kaže v zakonodaji in njenem izvajanju, v davčni, plačni, socialni
in drugih razvojnih politikah posameznih področij in dejavnosti. Lahko bi rekli, da je
država s svojimi predpisi in ukrepi »največji in najvplivnejši delodajalec«, od katerega je
prav tako odvisno zdravstveno stanje zaposlenih na eni strani ter delovni pogoji in
razmere na drugi strani.
V sodobnem globalnem svetu pa so tudi posamezne države vse bolj med seboj
ekonomsko in drugače odvisne in povezane, kar vpliva tudi na možnost njihovega
ukrepanja na navedenih področjih. Tako bi lahko našteli vrsto dejavnikov, ki imajo vpliv
na zdravstveni absentizem. Trdimo lahko, da se v višini in pogostnosti zdravstvenega
absentizma kažejo vplivi množice različnih dejavnikov delovnega, življenjskega, naravnega
in socialnega okolja, med katerimi je zdravstveno stanje le eden izmed teh. Zdravstveni
absentizem tako ni le zdravstveni, temveč predvsem ekonomski in družbeni problem ter
posledica delovnih, socialnih, ekonomskih, ekoloških in drugih dejavnikov, katerim so
izpostavljeni zaposleni. Ti dejavniki se zahtevam delovnih mest lahko prilagodijo ali
delavce celo spodbujajo k boljšemu delu in jim nudijo pri tem določeno zadovoljstvo.
Lahko pa jih ti pogoji in delo ne zadovoljujejo in z odsotnostjo z dela, ki jo upravičujejo z
bolezenskim stanjem, izražajo nezadovoljstvo z zahtevami delovnega mesta, okolja
oziroma menedžmenta. V istem okolju imamo tako lahko opravka z bolj upravičenim ali
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manj upravičenim absentizmom, hkrati pa tudi s prezentizmom, to je pojavom, ko
zaposleni dela kljub bolezni, zaradi katere bi lahko bil odsoten z dela. Evropska komisija za
delovne in življenjske pogoje v zvezi s tem posebej poudarja, da ima glede na navedene
dejavnike vsak delodajalec, vsaka dejavnost in vsaka država sebi lasten zdravstveni
absentizem.
Vsi podatki o zdravstvenem absentizmu v Sloveniji kažejo na to, da je to področje tudi pri
nas resen družbeni in ekonomski problem, ki se ga ne zavedamo dovolj. Predvsem so
slabo znani ekonomski vidiki zdravstvenega absentizma in v povezavi s tem stroški, ki jih
ima celotna družba. Samo nadomestila plač zavarovancem, ki so bili na »bolniški« in jih je
izplačal ZZZS, so v lanskem letu znašala nekaj več kot 430 milijonov evrov ali 9,5 odstotka
vseh izdatkov obveznega zdravstvenega zavarovanja. Ta znesek je le približna polovica
vseh nadomestil plač, saj nekaj več kot polovico le-teh izplačujejo delodajalci. Tako se ta
znesek samo za nadomestila plač podvoji in se približuje 1 odstotku BDP. Če bi k tem
stroškom dodali še posredne stroške, bi izpad ustvarjenega dohodka v podjetjih oziroma
BDP na državni ravni bil občutno višji. Med te posredne stroške je namreč treba všteti tudi
stroške delovne sile za nadomestitev odsotnih delavcev, njihovo usposabljanje,
zagotovitev zaščitne opreme, izpad oziroma zmanjšana proizvodnja, zamujanje pri
uresničitvi pogodbenih obveznosti delodajalca, morda celo izguba trga, stroške zdravljenja
bolnih delavcev in podobno. V tem primeru bi »cena« zdravstvenega absentizma lahko
dosegla celo znesek med 6 do 7 odstotkov BDP. Prav ta podatek potrjuje, da ima
zdravstveni absentizem resne narodno-gospodarske posledice, in vodi k razmisleku, kaj
lahko naredimo, da bi bila ta izguba dohodka manjša.
Da je treba področje zdravstvenega absentizma zakonsko preurediti in približati
smernicami EU, je ena izmed ključnih aktivnosti že nekaj let in vodilo pogajanj med
sindikati in vlado, da bi sprejeli spremembe in dopolnitev ZZVZZ. Te spremembe se
odražajo predvsem kot potrebe po približevanju evropskim ureditvam, vendar je
prilagajanje vprašljivo, saj v državah EU ni enotnega načina spremljanja zdravstvenega
absentizma, niti ne moremo govoriti o evropskem sistemu absentizma in zaradi tega o
relevantnosti primerjav tega pojava med državami. Razlike med državami so posledica
različnih tradicij in razvojev sistemskega urejanja socialne varnosti v posameznih državah
(proračunske ureditve in sistem socialnih zavarovanj) ter posledično tudi podrobnejših
sistemskih opredelitev in ureditev samega pojava problematike absentizma. Zaradi
zahtevnosti spremljanja podatkov o zdravstvenem absentizmu po letu 2007 tako OECD
kot WHO v svoji zdravstveni bazi teh podatkov ne ažurirata več. To je raziskovalno delo
zelo omejilo, saj smo lahko razpolagali le s podatki, pridobljenimi iz Četrte evropske
raziskave o delovnih pogojih, ki je bila objavljena v letu 2007.
Primerjalno gledano sodi Slovenija v skupino držav, ki je za zavarovance v bolniškem
staležu ugodna. Višina nadomestil je med najvišjimi, čakalnih dni ni, poleg tega pa je ena
od redkih držav, kjer ni zakonske omejitve trajanja bolniškega staleža. Vse države
poskušajo uveljavljati različne administrativne ukrepe, s katerimi poskušajo tako država in
nosilci socialnih zdravstvenih zavarovanj zmanjšati obseg in posledice izostajanja z dela
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zaradi bolezni in poškodb. Tudi v Sloveniji že nekaj let razmišljamo o uvedbi čakalnih dni,
po kateri zavarovanec določeno število dni na začetku začasne zadržanosti z dela ni
upravičen do nadomestila plače (npr. od 1 do 9 dni) ter z zakonom opredeljeni najdaljši
možni dobi začasne zadržanosti z dela. Vendar pa ima uvedba čakajočih oziroma
neplačanih prvih nekaj dni za bolniški stalež več negativnih posledic, saj se bolni delavci
ne bi odločali za stalež, kar bi povzročilo poslabšanje zdravstvenega stanja in posledično
tudi daljši stalež. Ker prve hipoteze o povezanosti med obsegom zdravstvenega
absentizma in zakonodajo, ki ureja pravice zaposlenih do začasne zadržanosti z dela v EU
glede na čakalne dneve in omejitve trajanja bolniške, nismo potrdili, predvidevamo, da ta
ukrep ni najprimernejši.
Smiselno bi bilo razmisliti o tem, da bi začasno nezmožnost za delo ocenjevali le zdravniki
medicine dela, katerim bi osebni zdravnik predlagal stalež. Ugotavljanje začasne
nezmožnosti za delo je delo, ki zahteva ne samo znanje s področja dela, ampak mora tak
zdravnik poznati delovni proces, v katerem posameznik dela, in njegovo delovno mesto na
eni strani ter njegove psihofizične lastnosti na drugi strani. Ugotavljanje začasne
nezmožnosti po upravnem postopku je zamudno, zahteva preveč birokracije in od
zdravnikov zahteva, da se ukvarjajo bolj s pravnimi postopki kot pa z vsebino dela, v
določenih primerih pa sili delavce, da morajo dejansko nesposobni za delo prekiniti
bolniški stalež in opravljati delo, saj pritožba delavca ali delodajalca na odločbo IZ ne
zadrži izvršitve. Za to obstaja več razlogov, kot je slabo pripravljena dokumentacija,
neizdani izvidi že opravljenih pregledov in posegov itd.
Bolj zaskrbljujoče je dejstvo, da v Sloveniji nimamo konkretnega programa in strategije
obvladovanja zdravstvenega absentizma. To velja predvsem za področje varnosti in
zdravja pri delu, kjer kritje tveganj, ki izhajajo iz dela (poškodbe na delu in bolezni,
povezane z delom), še vedno ni izvzeto iz zdravstvenega in pokojninsko-invalidskega
zavarovanja. V takšni ureditvi mnogi delodajalci tako ne čutijo odgovornosti in
zainteresiranosti za dosledno spoštovanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu. Zaradi
interesa po zagotavljanju prijaznega in zdravju neškodljivega delovnega okolja bi morali
čim prej uvesti posebno zavarovanje za poškodbe na delu in bolezni, povezane z delom,
ter v tem zavarovanju uvesti diferencirane prispevne stopnje za delodajalce. Delodajalci z
nižjimi (podpovprečnimi) izdatki za zdravljenje teh stanj in za nadomestila plač naj bi bili
deležni bonusov (nižje prispevne stopnje), tisti z višjimi (nadpovprečnimi) pa malusov
(višje prispevne stopnje), kar bi za njih pomenilo tudi ekonomsko spodbudo za
doslednejše izvajanje ukrepov varnosti in zdravja pri delu in s tem tudi po zmanjševanju
obsega odsotnosti z dela. Takšno ureditev posebnega zavarovanja za poškodbe na delu in
bolezni, povezane z delom, poznata Avstrija in Nemčija, ki prav tako kot Slovenija sodita v
eno izmed vej Bismarckovega socialnega zavarovanja. Predlogi za prenos avstrijske in
nemške izkušnje v Slovenijo so prisotni že nekaj let, vendar do uresničitve ideje še ni
prišlo. Razloge za neizvedljivost lahko povezujemo s tem, da je v Sloveniji neustrezno
urejeno pravno področje poklicnih bolezni oziroma bolezni, povezanih z delom. Takšno
zavarovanje bi moralo zajeti vsa tveganja, ki jih zdaj krije zdravstveno, pokojninsko in
invalidsko zavarovanje. Ker pa slednje ni imelo vzpostavljenega informacijskega sistema,
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ki bi omogočil spremljanje števila oseb, ki so bile invalidsko upokojene zaradi poškodbe na
delu ali bolezni, povezane z delom, realizacija te ideje ni bila izvedljiva. Prav tako bi
»posebna zavarovalnica« zahtevala posebno organizacijo, službo in druge pogoje, ki pa
prav tako niso bili zagotovljeni. Predpostavljamo, da je bilo v Sloveniji premalo interesa v
sistemu socialnega zavarovanja za te spremembe.
To ugotovitev navezujemo tudi na drugo hipotezo, kjer smo ugotovili, da obstaja pozitivna
korelacija med zdravstvenim absentizmom in starostjo zaposlenih moških in žensk v
Sloveniji. Staranje prebivalstva, ki je prisotno praktično v vseh gospodarsko razvitejših
državah sveta, bo povzročilo tudi staranje aktivnega dela populacije. Z dejstvom, da se
delovna sila stara, se bodo morali soočiti tudi delodajalci in urediti delovne razmere, v
katerih bo ta delovna sila koristna in uspešna. Treba bo zagotoviti tako varnost in zdravje
pri delu, kot tudi kakovost in stalno izobraževanje. Z naraščanjem starosti zaposlenih
namreč močno narašča tudi povprečno trajanje ene odsotnosti z dela zaradi bolezni,
poškodbe ali drugega zdravstvenega vzroka. Pomembna ugotovitev je, da bi okrog
tretjino izgubljenih delovnih dni, ki nastanejo zaradi poškodb na delu in izven dela,
duševnih bolezni itd., lahko preprečili s primerno preventivo, programom krepitve zdravja
v podjetjih in rehabilitacijo. Strokovnjaki s področja socialnih zavarovanj namreč
ugotavljajo, da bi nadaljnji razvoj sistema zdravstvenega varstva in zavarovanja na
dosedanji način, ki se ukvarja skoraj izključno z bolniki in boleznimi, ob nenehnem porastu
kroničnih bolezni in možnosti njihove obravnave lahko v naslednjih desetletjih privedel do
njihovega finančnega zloma. Zaradi tega imajo programi krepitve zdravja in preventive
tudi svojo ekonomsko in socialno ter solidarnostno utemeljitev.
Prav tako je pomembna ugotovitev tretje hipoteze, da so izdatki za nadomestila
(delodajalcev in ZZZS) visoki. Glede na to, da bodo ti izdatki v prihodnosti še naraščali, bi
bilo smiselno razmisliti o racionalizaciji teh izdatkov. Pri tem pa bi morali biti predvsem
previdni, da s predlaganimi ukrepi ne bi zniževali ravni zdravstvene in socialne zaščite
zavarovancev. Hipotezo, da med izvajanjem programov krepitve zdravja in preventive ter
varnosti in zdravja pri delu v RS in obsegom zdravstvenega absentizma ostaja negativna
korelacija, smo deloma potrdili. Hipotezo smo potrdili v letih, ko se je zmanjševal delež
nadomestila plač v odhodkih ZZZS, tj. v letu 2006 in v obdobju od 2008 do 2009, kar
pomeni, da so bili ukrepi krepitve zdravja in preventive ter varnosti in zdravja pri delu na
državni ravni učinkoviti. Prav tako smo potrdili hipotezo v letih 2006 do 2008, ko je
naraščalo število delovno aktivnega prebivalstva, in glede na to lahko sklepamo, da so bili
v zadnjih letih doseženi določeni premiki in rezultati projektov za krepitve zdravja in
preventive ter varnosti in zdravja pri delu. V letih 2009 in 2010 pa smo zaznali zmanjšanje
števila delovno aktivnega prebivalstva in povečanje izgubljenih delovnih dni, iz česar lahko
sklepamo, da izvedba teh programov ni bila koordinirana na državni ravni. Vsekakor so v
zadnjih letih doseženi določeni premiki pri uveljavljanju projektov in programov za
promocijo zdravja in varnost pri delu. Vendar s temi rezultati še ne moremo biti
zadovoljni.
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Da je zdravstveni absentizem zrcalo podjetja in urejene ali slabo urejene skrbi ter odnosa
do zaposlenih ter glede na dejavnike, ki vplivajo na višino zdravstvenega absentizma, je
mogoče ugotoviti, da le-te najbolj učinkovito obvladujejo delodajalci s konkretnimi
programi in ukrepi v svojem okolju. Pri tem jim mora pomagati država z ustrezno
zakonodajo in drugimi ukrepi iz svoje pristojnosti. Gotovo je, da ima določene naloge na
področju obvladovanja zdravstvenega absentizma tudi zdravstvena služba, vendar ta ne
sme biti edina ali osamljena, temveč mora delovati znotraj ukrepov, ki jih načrtuje in
izvaja delodajalec.
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PRILOGE
Priloga 1:

Preglednica po razlogih obravnave

RAZLOG OBRAVNAVE (šifra in naziv)
PRISTOJNOST ZA
UGOTAVLJANJE
ZADRŽANOSTI OD DELA
osebni
zdravnik

ČAS TRAJANJA
ZADRŽANOSTI

imenovani
zdravnik oz.
zdravstvena
komisija

POTRDILO
IZDA

VIŠINA
NADOMESTILA

OSEBNI
ZDRAVNIK

V BREME ZZZS

ZAVEZANEC
IZPLAČILA
NADOMESTILA
delodajalec
oz. samost.
zavezanec

ZZZS

01 bolezen
do 30
nad 30
koledarskih dni koledarskih dni
*

do ozdravitve oz.
najdalj za čas, ki ga
z odločbo odobri
imenovani zdravnik
ali zdravstvena
komisija

na osnovi pregleda
90 % od osnove
zavarovanca oz.
odločbe imenov.
zdravnika ali
zdravstvene komisije

do 30
delovnih dni

od 31.
delovnega dne
*

do ozdravitve oz.
najdalj za čas, ki ga
z odločbo odobri
imenovani zdravnik
ali zdravstvena
komisija

na osnovi pregleda
80 % od osnove
zavarovanca oz.
odločbe imenov.
zdravnika ali
zdravstvene komisije

do 30
delovnih dni

od 31.
delovnega dne
*

do ozdravitve oz.
najdalj za čas, ki ga
z odločbo odobri
imenovani zdravnik
ali zdravstvena
komisija

na osnovi pregleda
100 % od osnove
zavarovanca oz.
odločbe imenov.
zdravnika ali
zdravstvene komisije

do 30
delovnih dni

od 31.
delovnega dne

do ozdravitve oz.
najdalj za čas, ki ga
z odločbo odobri
imenovani zdravnik
ali zdravstvena
komisija
Opomba: V to skupino razloga sodijo tudi poškodbe pri
delu, povzročene po tretji osebi.

na osnovi pregleda
100 % od osnove
zavarovanca oz.
odločbe imenov.
zdravnika ali
zdravstvene komisije

do 30
delovnih dni

od 31.
delovnega dne

na osnovi pregleda
80 % od osnove
zavarovanca oz.
odločbe imenov.
zdravnika ali
zdravstvene komisije

do 30
delovnih dni

od 31.
delovnega dne
*

02 poškodba izven dela
do 30
nad 30
koledarskih dni koledarskih dni
*

03 poklicna bolezen
do 30
nad 30
koledarskih dni koledarskih dni

04 poškodba pri delu
do 30
nad 30
koledarskih dni koledarskih dni

05 poškodba po tretji osebi izven dela
do 30
nad 30
do ozdravitve oz.
koledarskih
koledarskih dni
najdalj za čas, ki ga
dni
*
z odločbo odobri
imenovani zdravnik
ali zdravstvena
komisija

* Od 1. delovnega dne v primerih iz 137. člena ZDR.
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RAZLOG OBRAVNAVE (šifra in naziv)
PRISTOJNOST ZA UGOTAVLJANJE
ZADRŽANOSTI OD DELA

ZAVEZANEC IZPLAČILA
NADOMESTILA
ČAS TRAJANJA
ZADRŽANOSTI

osebni
zdravnik

imenovani
zdravnik oz.
zdravstvena
komisija

06 nega ožjega družinskega člana
— do 7
— do 7 delovnih dni
delovnih dni za
za nego otroka nad
otroka nad 7
7 let starosti in
let starosti in
zakonca
zakonca
— do 15 delovnih
— do 15
dni za nego otroka
delovnih dni za
do 7 let starosti in
otroka do 7 let
starejšega zmerno,
starosti ali
težje ali težko
starejšega
prizadetega otroka
zmerno, težje
ali težko
prizadetega
otroka

POTRDILO IZDA

VIŠINA
NADOMESTILA

OSEBNI
ZDRAVNIK

V BREME ZZZS

na osnovi pregleda 80 % od osnove
otroka oz. predloga
osebnega zdravnika
zakonca ali otroka
starega nad 15 let

— do 14 delovnih — do 14 delovnih
na osnovi odločbe
80 % od osnove
dni za otroka nad dni za nego otroka
imenovanega
7 let starosti in
nad 7 let starosti in
zdravnika ali
zakonca
zakonca
zdravstvene
— do 30 delovnih — do 30 delovnih
komisije
dni za otroka do
dni za otroka do 7
7 let starosti ali
let starosti in
starejšega
starejšega zmerno,
zmerno, težje ali težje ali težko
težko prizadetega prizadetega otroka
otroka
— 6 mesecev za
— 6 mesecev za
nego otroka zaradi
nego otroka
nenadnega hudega
zaradi nenadnega poslabšanja zdrav.
hudega
stanja
poslabšanja
— do 18. leta
zdrav.stanja
otrokove starosti
— do 18. leta
zaradi težjih rakastih
otrokove starosti obolenj, težjih
zaradi težjih
možganskih okvar in
rakastih obolenj, v drugih primerih
težjih
poslabšanja zdrav.
možganskih
stanja
okvar in v drugih
primerih
poslabšanja
zdrav. stanja
Opomba: Za nego otroka Potrdilo (Obr. BOL) izpolni njegov osebni pediater, ki je o tem dolžan
najpozneje v 3 dneh obvestiti osebnega zdravnika zavarovanca.
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delodajalec
oz. samost.
zavezanec

ZZZS

od 1. delovnega
dne

od 1. delovnega
dne

RAZLOG OBRAVNAVE (šifra in naziv)
07 transplantacija (za dajalca)
od 1. dne
zadržanosti

do ozdravitve oz. na osnovi odločbe
najdalj za čas, ki imenovanega
ga z določbo
zdravnika ali
odobri imenovani zdravstvene
zdravnik ali
komisije
zdravstvena
komisija
Opomba: V to skupino razloga sodi tudi bolezen, ki je posledica dajanja krvi.

100 % od osnove

od 1. delovnega
dne

100 % od osnove

od 1. delovnega
dne

na podlagi potrdila
80 % od osnove
o potrebi po
spremstvu druge
zavarovane osebe
Opomba: Sem sodi tudi spremstvo otroku do 18. leta starosti, ki je napoten za
zdravljenje v tujino.

od 1. delovnega
dne

08 izolacija
do 30
koledarskih dni

nad 30 koledarskih
dni

do prenehanja
potrebe za
izolacijo oz.
najdalj za čas, ki
ga z odločbo
odobri imenovani
zdravnik ali
zdravstvena
komisija

09 spremstvo
do 30
koledarskih dni

nad 30 koledarskih
dni

dejanski čas
trajanja
spremstva

10 usposabljanje za rehabilitacijo otroka
od 1. dne
— do 14
zadržanosti
koledarskih dni za
usposabljanje za
otroka s
kroničnimi
boleznimi ali
okvarami
— do 30
koledarskih dni za
otroka s težjo
okvaro oz.
poškodbo
možganov ali
hrbtenjače

na predlog
zdravnika, ki je
odredil izolacijo oz.
na osnovi odločbe
imenovanega
zdravnika ali
zdravstvene
komisije

na osnovi odločbe
imenovanega
zdravnika ali
zdravstvene
komisije

11 poškodbe pri delu, nastale v okoliščinah iz 18. člena ZVZZ
od 1. dne
do ozdravitve oz.
na osnovi odločbe
zadržanosti
najdalj za čas, ki
imenovanega
ga z odločbo
zdravnika ali
odobri imenovani
zdravstvene
zdravnik ali
komisije
zdravstvena
komisija

80 % od osnove

od 1. delovnega
dne

100 % od osnove

od 1. delovnega
dne

Opomba: Potrdilo (Obr. BOL) se v primeru takšne poškodbe izpolni le
osebam z zavarovanimi podlagami, ki jim zagotavljajo pravico do
nadomestila plače.

Vir: Pravilnik o obračunu bruto nadomestil plač med začasno zadržanostjo od dela v
breme OZZ in o načinu vlaganja zahtevkov delodajalcev za povračilo izplačanih nadomestil
(2007)
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Priloga 2:

Izračuni

Tabela 1: Primeri, izgubljeni koledarski dnevi in indeksi bolniškega staleža po
starostnih skupinah zaposlenih v Sloveniji, 2010
Starostne
skupine

Vsi
primeri

dnevi

% BS

IO

IF

R

15–19 let

871

9.416

1,5 %

5,4

49,5

10,8

1.758

20–24 let

25.622

337.126

2,6 %

9,6

73,1

13,2

35.037

25–29 let

87.739

1.153.980

3,1 %

11,4

86,9

13,2

100.911

30–34 let

146.300

1.737.962

3,6 %

13,0

109,6

11,9

133.434

35–39 let

136.046

1.648.477

3,5 %

12,6

104,3

12,1

130.393

40–44 let

105.768

1.694.310

3,6 %

13,1

81,6

16,0

129.611

45–49 let

92.016

2.034.998

4,2 %

15,4

69,6

22,1

132.121

50–54 let

80.619

2.283.566

5,4 %

19,7

69,4

28,3

116.143

55–59 let

46.707

1.608.122

6,7 %

24,6

71,3

34,4

65.497

60–64 let

6.877

288.661

7,1 %

25,9

61,7

42,0

11.137

65–69 let

359

9.557

2,5 %

9,3

34,8

26,6

1.033

70+ let

59

1.970

2,0 %

7,1

21,4

33,4

276

Nerazvrščeno

21

97

-

-

-

-

729.004

12.808.242

4,09 %

14,9

85,0

17,6

Skupaj

Vir: IVZ (2011)
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zaposleni

857.351

Tabela 2: Primeri, izgubljeni koledarski dnevi in indeksi bolniškega staleža po
starostnih skupinah zaposlenih moških v Sloveniji, 2010
Starostne
skupine

Moški
primeri

dnevi

% BS

IO

IF

R

zaposleni

15–19 let

656

7.428

1,5 %

5,6

49,8

11,3

1.318

20–24 let

15.585

204.775

2,4 %

8,6

65,4

13,1

23.819

25–29 let

36.848

484.489

2,4 %

8,6

65,4

13,1

56.334

30–34 let

51.505

662.110

2,5 %

9,2

71,6

12,9

71.893

35–39 let

47.798

699.964

2,7 %

10,0

68,5

14,6

69.828

40–44 let

40.216

776.407

3,1 %

11,4

59,1

19,3

68.062

45–49 let

36.694

947.553

3,8 %

13,8

53,3

25,8

68.819

50–54 let

32.980

1.063.887

4,7 %

17,3

53,7

32,3

61.367

55–59 let

26.630

1.043.613

6,3 %

23,0

58,7

39,2

45.349

60–64 let

5.202

241.873

7,2 %

26,3

56,5

46,5

9.206

65–69 let

238

7.285

2,4 %

8,6

28,2

30,6

843
240

70+ let

48

1.611

1,8 %

6,7

20,0

33,6

Nerazvrščeno

6

42

-

-

-

-

Skupaj

294.406

6.141.037

3,53 %

12,9

61,7

20,9

Vir: IVZ (2011)
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477.078

Tabela 3: Primeri, izgubljeni koledarski dnevi in indeksi bolniškega staleža po
starostnih skupinah zaposlenih žensk v Sloveniji, 2010
Starostne
skupine

Ženske
primeri

dnevi

% BS

IO

IF

R

zaposleni

15–19 let

215

1.988

1,2 %

4,5

48,9

9,2

440

20–24 let

10.037

132.351

3,2 %

11,8

89,5

13,2

11.218

25–29 let

50.891

669.491

4,1 %

15,0

114,2

13,2

44.577

30–34 let

94.795

1.075.852

4,8 %

17,5

154,0

11,3

61.541

35–39 let

88.248

948.513

4,3 %

15,7

145,7

10,7

60.565

40–44 let

65.552

917.903

4,1 %

14,9

106,5

14,0

61.549

45–49 let

55.322

1.087.445

4,7 %

17,2

87,4

19,7

63.302

50–54 let

47.639

1.219.679

6,1 %

22,3

87,0

25,6

54.776

55–59 let

20.077

564.509

7,7 %

28,0

99,6

28,1

20.148

60–64 let

1.675

467.88

6,6 %

24,2

86,7

27,9

1.931

65–69 let

121

2.272

3,3 %

12,0

63,7

18,8

190
36

70+ let

11

359

2,7 %

10,0

30,6

32,6

Nerazvrščeno

15

55

-

-

-

-

Skupaj

434.598

6.667.205

4,80 %

17,5

114,3

15,3

Vir: IVZ (2011)
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380.273

Tabela 4: Deskriptivne statistike vzorca zaposlenih v Sloveniji leta 2010

Statistike
primeri

dnevi

BS

IO

IF

R

zaposleni

št. enot

12

12

12

12

12

12

12

mankajoče

0

0

0

0

0

0

0

aritmetična sredina

60.748,58

1.067.345,42

3,82

13,93

69,43

22,00

71.445,92

standardni odklon

54.242,81

87.4317,37

1,77

6,48

25,69

10,71

58.095,26

koeficient asimetrije

0,23

–0,14

0,80

0,79

–0,29

0,60

–0,189

standardna napaka

0,64

0,64

0,64

0,64

0,64

0,64

0,64

–1,46

–1,86

–0,20

–0,19

–0,01

–1,02

–2,02

1,23

1,23

1,23

1,23

1,23

1,23

1,23

25

2.372,50

79.333,00

2,53

9,38

52,55

12,38

4.102,75

50

63.663,00

1.381.051,00

3,55

12,80

70,45

19,05

83.204,00

75

102.330,00 1.727.049,00

5,10

18,63

85,58

32,13

130.197,50

N

enote

asimetrije
koeficient
sploščenosti
standardna napaka
sploščenosti
kvartili

Vir: Lastni izračun
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Tabela 5: Deskriptivne statistike vzorca zaposlenih moških v Sloveniji leta 2010

Statistike
primeri

dnevi

BS

IO

IF

R

zaposleni

št. enot

12

12

12

12

12

12

12

manjkajoče

0

0

0

0

0

0

0

aritmetična sredina

24.533,33

511.749,58

3,40

12,43

54,18

24,36

39.756,50

standardni odklon

19.314,69

409.280,03

1,79

6,54

15,59

11,97

30.296,49

koeficient asimetrije

–0,16

–0,01

1,26

1,27

–1,33

0,51

–0,34

standardna napaka

0,64

0,64

0,64

0,64

0,64

0,64

0,64

koeficient sploščenosti

–1,64

–1,64

0,65

0,63

1,27

–1,04

–1,90

standardna napaka

1,23

1,23

1,23

1,23

1,23

1,23

1,23

25

1.792,50

56.764,75

2,40

8,60

50,68

13,10

3.290,00

50

29.805,00

573.299,50

2,60

9,60

57,60

22,55

50.841,50

75

39.374,00

904.766,50

4,48

16,43

65,40

33,28

68.629,75

N

enote

asimetrije

sploščenosti
kvartili

Vir: Lastni izračun
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Tabela 6: Deskriptivne statistike vzorca zaposlenih žensk v Sloveniji leta 2010

Statistike
primeri

dnevi

BS

IO

IF

R

zaposleni

št. enot

12

12

12

12

12

12

12

manjkajoče

0

0

0

0

0

0

0

aritmetična sredina

36.215,25

555.595,83

4,40

16,09

92,82

18,69 31.689,42

standardni odklon

35.366,81

491.028,31

1,78

6,46

35,67

8,01

28.161,01

koeficient asimetrije

0,43

–0,02

0,21

0,22

0,09

0,52

–0,03

standardna napaka

0,64

0,64

0,64

0,64

0,64

0,64

0,64

koeficient sploščenosti

–1,30

–1,94

0,16

0,13

0,01

–1,28

–2,15

standardna napaka

1,23

1,23

1,23

1,23

1,23

1,23

1,23

25

580,00

13.401,00

3,23

11,85

69,45

11,78

812,75

50

33.858,00

617.000,00

4,20

15,35

88,45

16,40 32.362,50

75

62.994,50

1.044.017,25

5,78

21,10

112,28

27,33 61.297,00

N

enote

asimetrije

sploščenosti
kvartili

Vir: Lastni izračun
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Tabela 7: Predstavitev spremenljivk, ki opredeljujejo absentizem evropskih držav
Država

Skupni
izdatki za
zdravstvo
kot delež
BDP2005

Odstotek
delavcev
v
bolniškem
staležu
2005

Povprečno
število dni
na
delavca v
bolniškem
staležu
2005

Avstrija

10,4

20,59

17,3

10,3

11

Belgija

10,3

28,77

24,6

10,8

11,8

Bolgarija

7,3

20,03

22,3

6,6

7,4

Hrvaška

Skupni
izdatki za
zdravstvo
kot delež
BDP2007

Skupni
izdatki za
zdravstvo
kot delež
BDP2009

7

19,3

49,2

7,6

7,8

Ciper

6,3

17,67

22

6

6

Češka

7,2

28,15

21,7

6,8

7,6

Danska

9,5

32,88

20

9,7

11,2

5

27.5

17.1

5.2

7

8,4

44,53

19

8,2

9,7

Estonija
Finska
Francija

11,1

19,13

28,8

11

11,7

Nemčija

10,7

27,96

12,4

10,4

11,3

Grčija

9,6

14,09

19,6

9,7

10,6

Madžarska

8,3

23,78

21,2

7,5

7,3

Irska

7,5

21,3

18,5

7,5

9,7

Italija

8,6

25,16

15,2

8,4

9,5

Latvija

6,2

23,61

18,4

6,2

6,5

Litva

5,9

20,97

19,7

6,2

6,6

Luksemburg

7,9

31,35

17,1

7,1

7,8

Malta

8,5

41

9,6

7,5

7,5

Nizozemska

9,8

33,65

25,5

9,7

10,8

Norveška

9,1

27,24

27,2

8,9

9,7

Poljska

6,2

19,77

28,2

6,4

7,1

Portugalska

9,9

13,44

64,8

10,4

11,3

Romunija

5,5

11,13

17,8

5,2

5,4

Slovaška

7

22,84

23,1

7,7

8,5

Slovenija

8,4

28,2

30,8

7,8

9,1

Španija

8,3

14,21

25,3

8,4

9,7

9

28

24,3

9,1

9,9

11,2

19,17

21,1

10,6

11,3

Švedska
Švica
Turčija

5,4

18,57

27,4

6

6,7

Velika
Britanija

8,3

22,56

16,5

8,4

9,3

Vir: WHO (2011b) in Eurofound (2007, str. 64)
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Slika 1:

Histogram spremenljivke odstotek delavcev v bolniškem staležu
evropskih držav v 2005

Vir: Lastni izračun

Slika 2:

Histogram spremenljivke povprečno število dni na delavca v
bolniškem staležu evropskih držav v 2005

Vir: Lastni izračun
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Tabela 8: Deskriptivne statistike spremenljivk, ki opredeljujejo
evropskih držav v letih 2005, 2007 in 2009

absentizem

Statistike

Skupni izdatki
za zdravstvo
kot delež
BDP2005

N

Odstotek
delavcev v
bolniškem
staležu 2005

Povprečno
Skupni izdatki za Skupni izdatki
za zdravstvo
število dni na zdravstvo kot
delavca v
delež BDP2007
kot delež
bolniškem
BDP2009
staležu 2005

št. enot

31

31

31

31

31

manjkajoče

0

0

0

0

0

aritmetična sredina

8,19

24,08

23,41

8,11

8,93

standardni odklon

1,74

7,59

10,37

1,72

1,89

koeficient asimetrije

–0,06

0,77

2,64

0,09

–0,09

standardna napaka

0,42

0,42

0,42

0,42

0,42

koeficient sploščenosti

–0,89

0,88

8,18

–1,08

–1,28

standardna napaka

0,82

0,82

0,82

0,82

0,82

25

7,00

19,17

17,80

6,60

7,30

50

8,30

22,84

21,20

7,80

9,30

75

9,60

28,15

25,50

9,70

10,80

enote

asimetrije

sploščenosti
kvartili

Vir: Lastni izračun
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Tabela 9: Deskriptivne statistike prve skupine spremenljivk absentizma v Sloveniji,
2000–2010

Statistike

N

Odhodki za

Delež

Delež

Delež vseh

nadomestila

nadomestila nadomestila

nadomestil plač

plač iz

plač v

plač v

v BDP-oceni

obveznega

odhodkih

odhodkih

zavarovanja

ZZZS

ZZZS v BDP

št. enot

11

11

11

11

manjkajo-

0

0

0

0

aritmetična sredina

1,67 108

9,40

0,59

1,32

standardni odklon

3,69 107

0,58

0,05

0,12

koeficient asimetrije

–0,58

–0,43

–0,15

–0,07

standardna napaka

0,66

0,66

0,66

0,66

koeficient sploščenosti

0,22

–0,89

–1,83

–1,98

standardna napaka

1,28

1,28

1,28

1,28

25

1,46 108

9,10

0,54

1,20

50

1,71 108

9,50

0,62

1,32

75

2,01 108

10,00

0,65

1,44

če enote

asimetrije

sploščenosti
kvartili

Vir: Lastni izračun
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Tabela 10:Deskriptivne statistike
Sloveniji, 2001–2010

druge

skupine

spremenljivk

absentizma

Statistike

Število
izgubljenih
delovnih

izgubljenih Število
delovnih

primerov

dni v breme odsotnost

dni

N

Število

Število

ZZZS

Povprečna

Število

primerov

dolžina

delovno

odsotnosti

trajanja v

aktivnega

na

dnevih

prebivalstva aktivnega
prebivalca

št. enot

10

10

10

10

10

10

manjka-

0

0

0

0

0

0

1,06 107

4,82 106

817.770,20

12,93

828.830,00

0,99

4,66

3,05 105

35.781,29

0,811

26.802,32

0,04

–0,58

0,31

0,47

–0,06

0,84

–0,93

0,69

0,69

0,69

0,69

0,69

0,69

–0,23

–1,12

–0,78

–1,64

–0,58

–0,20

1,33

1,33

1,33

1,33

1,33

1,33

25 1,02 107

4,49 106

786.953,75

12,25

80.7200,00

0,96

50

1,06 107

4,77 106

808.929,50

12,80

818.950,00

1,00

75

7

6

851.864,75

13,70

855.050,00

1,02

joče
enote
aritmetična
sredina
standardni
odklon

10

koeficient

5

asimetrije
standardna
napaka
asimetrije
koeficient
sploščenosti
standardna
napaka
sploščenosti
kvartili

1,10 10

5,06 10

Vir: Lastni izračun
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Tabela 11:Verižni indeksi Ik prve skupine spremenljivk absentizma v Sloveniji,
2000–2010
leto

Ik1

2000

Odhodki za
nadomestila
plač iz
obveznega
zavarovanja
94.880.888

2001

120.795.531

2002

Delež
nadomestila
plač v
odhodkih
ZZZS
8,4

Ik2

127,3

9,2

145.613.541

120,5

2003

158.248.135

2004

171.089.038

2005

Delež
nadomestila
plač v
odhodkih
ZZZS v BDP
0,56

Ik3

109,5

0,63

112,5

1,43

108,3

10

108,7

0,66

104,76

1,46

102,1

108,7

10

100

0,66

100

1,45

99,32

108,1

10,1

101

0,65

98,485

1,39

95,86

172.447.972

100,8

9,9

98,02

0,62

95,385

1,44

103,6

2006

168.057.856

97,45

9,1

91,92

0,54

87,097

1,2

83,33

2007

184.010.757

109,5

9,5

104,4

0,53

98,148

1,17

97,5

2008

200.989.385

109,2

9,1

95,79

0,53

100

1,16

99,15

2009

201.356.743

100,2

8,6

94,51

0,57

107,55

1,25

107,8

2010

222.653.603

110,6

9,5

110,5

0,62

108,77

1,22

97,6

Delež vseh
nadomestil
plač v BDPoceni

Ik4

1,32

Vir: Lastni izračun

Tabela 12:Verižni indeksi Ik druge skupine spremenljivk absentizma v Sloveniji,
2001–2010
Leto

Število
izgubljenih
delovnih
dni

Ik1

Število
izgubljenih
delovnih
dni v
breme
ZZZS

Ik2

2001

10.715.786

2002

11.051.726

103,1

4.985.779

105,9

787.640

100,3

14

102,2

808.700

100,3

13,7

103,01

2003

11.044.227

99,93

5.016.795

100,6

804.847

102,2

13,7

97,86

801.400

99,097

13,8

100,73

2004

11.100.727

100,5

5.187.844

103,4

813.012

101

13,7

100

807.500

100,76

13,7

99,275

2005

10.404.275

93,73

4.488.416

86,52

832.452

102,4

12,5

91,24

813.100

100,69

12,8

93,431

2006

10.040.373

96,5

4.503.271

100,3

769.142

92,39

13,1

104,8

824.800

101,44

12,2

95,313

2007

10.679.136

106,4

4.839.814

107,5

851.098

110,7

12,5

95,42

854.000

103,54

12,5

102,46

2008

9.670.774

90,56

4.433.377

91,6

799.480

93,94

12,1

96,8

879.300

102,96

11

88

2009

10.313.315

106,6

4.686.891

105,7

880.971

110,2

11,7

96,69

858.200

97,6

12

109,09

2010

10.508.484

101,9

5.320.897

113,5

854.165

96,96

12,3

105,1

835.000

97,297

12,6

105

4.709.781

Število
primerov
odsotnost

Ik3

Povprečna
dolžina
trajanja v
dnevih

784.895

Ik4

13,7

Vir: Lastni izračun
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Število
delovno
aktivnega
prebivalstva

Ik5

806.300

Število
izgubljenih
delovnih
dni na
aktivnega
prebivalca

Ik6

13,3

Priloga 3:

Teoretične osnove metod statistične analize

Statistična populacija: množica vseh proučevanih elementov, krajevno, časovno in
prostorsko opredeljena (Ferligoj, 1995, str. 2).
Vzorec: podmnožica populacije, na osnovi katere po navadi sklepamo o lastnostih cele
populacije (Ferligoj, 1995, str. 2).
Statistična enota: posamezni proučevani element (Ferligoj, 1995, str. 2).
Spremenljivka: lastnost enot. Vrste spremenljivk glede na tip izražanja vrednosti: opisne
in številske. Vrste spremenljivk glede na tip merjenja: nominalne, ordinalne, intervalne,
razmernostne (Ferligoj, 1995, str. 3).
Porazdelitev spremenljivk: prikazi spremenljivk, ki so lahko zvezne in nezvezne (diskretne)
porazdelitve (Ferligoj, 1995, str. 19).
Histogram: grafični prikaz porazdelitev spremenljivk v obliki stolpcev, pravokotnikov
(Ferligoj, 1995, str. 16).
Neparametrični test: sklepanje ne vključuje statistične karakteristike, parametre populacije
in statistike vzorca, npr. Pearsonov χ2., test rangov (Ferligoj, 1995, str. 106).
Parametrični test: sklepanje vključuje statistične karakteristike, parametre populacije in
statistike vzorca (npr. t-test, z-test, Anova, analiza variance); (Ferligoj, 1995, str. 106).
Deskriptivne statistike: statistične karakteristike vzorca: aritmetična sredina, standardni
odklon in delež vzorca (Ferligoj, 1995, str. 106).
Srednje vrednosti: pregled vrednosti spremenljivk, ki predstavi, kako se enote gostijo okoli
reprezentativne vrednosti spremenljivk: aritmetična sredina, mediana ali modus (Ferligoj,
1995, str. 29).
Aritmetična sredina: povprečje je vsota vseh vrednosti spremenljivke deljena s številom
enot v populaciji, vzorca (Ferligoj, 1995, str. 36).
Standardni odklon: predstavlja mera razpršenosti spremenljivk, odmik od aritmetične
sredine (Ferligoj, 1995, str. 49).
Prvi kvartil: vrednost spremenljivke, ki pripada kvantilnem rangu P = 0,25 (Ferligoj, 1995,
str. 27).
Mediana: vrednost spremenljivke, ki pripada kvantilnem rangu P = 0,50 (Ferligoj, 1995,
str. 27).
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Tretji kvartil: vrednost spremenljivke, ki pripada kvantilnem rangu P = 0,75 (Ferligoj,
1995, str. 27).
Koeficient asimetrije: mera asimetrije, vrednost 0 pomeni simetrična, več od 0 asimetrična
v desno, manj od 0 asimetrična v levo. Vrednost spremenljivke, ki pripada kvantilnem
rangu P = 0,25 (Ferligoj, 1995, str. 57).
Koeficient sploščenosti: mera sploščenosti, vrednost 1 pomeni normalna, manj od 1
koničasta, več od 1 sploščena (Ferligoj, 1995, str. 57).
Spearmanov koeficient korelacije: mera povezanosti ordinalnih (rangiranih) spremenljivk
(Ferligoj, 1995, str. 171).
Pearsonov koeficient χ2: mera povezanosti nominalnih spremenljivk (Ferligoj, 1995, str.
166).
Časovne vrste: niz istovrstnih podatkov, ki se nanašajo na zaporedne časovne razmike ali
trenutke (Ferligoj, 1995, str. 194).
Indeksi: primerjanje istovrstne podatke z relativnimi števili (Ferligoj, 1995, str. 199).
Indeks s stalno osnovo: člene časovne vrste primerjamo z nekim stalnim členom v časovni
vrsti, ki ga imenujemo osnova (Ferligoj, 1995, str. 199).

Ik /o =

yn
⋅ 100
y0

Verižni indeks: izračunamo tako, da za vsak člen vzamemo za osnovo predhodni člen
(Ferligoj, 1995, str. 199).

Ik =

yn
⋅ 100
y n −1

Stopnja rasti: relativna razlika med členi (povprečna stopnja rasti: stopnja rasti v
opazovanem obdobju časovne vrste); (Ferligoj, 1995, str. 200).

S k = I k − 100

S k = 100 ⋅ K d − 100

Koeficient dinamike: verižni indeks, deljen s 100 (povprečni koeficient dinamike v
opazovanem obdobju časovne vrste); (Ferligoj, 1995, str. 200).

Kd =

Ik
100

K d = n−1

yn
y1
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