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Povzetek  

V okviru ekonomskega pristopa k odsotnosti z dela proučujemo vzroke za odsotnost in 

menjavo dela s strani zaposlenega ter višino stroškov z vidika delodajalca. Stroški, ki jih 

povzroča odsotnost in odhod zaposlenih kažejo kolikšna je 'cena', ki jo je pripravljen plačati 

za določene motivacijske elemente, ki bi zmanjševali odsotnost in menjavo dela. V okviru 

raziskave smo že preverili vrednotenje posameznih stroškovnih parametrov med delodajalci. 

Iz frekvenčnih porazdelitev na podane ukrepe, lahko ugotovimo, da delodajalci kot 

najpogostejše ukrepe ocenjujejo dobre delovne pogoje in višjo plačo.  

Ključne besede: absentizem, fluktuacija, stroški. 

 

Summary 

Economic view on absenteeism and turnover   

 

Economic view on turnover and absenteeism of employees is focused on finding the reasons 

for leaving the job and on costs for employer because of such decisions. The costs of turnover 

and absenteeism show the price for employer to decrease fluctuation of employees. In the 

presented research we evaluate importance of different measures From the answers we can 

conclude that employers find good working conditions and higher wages as the most 

important measures to prevent turnover of employees. 

Keywords: absenteeism, turnover, costs.   

 

1 UVOD 

 

Odsotnost z dela in fluktuacijo proučujejo različne znanstvene discipline (psihologija, 

sociologija, organizacijske vede in ekonomija). Ekonomski vidik odsotnosti z dela in 

fluktuacije proučuje predvsem dejavnike, ki vplivajo na odsotnost in menjavo dela. 

Ekonomska definicija določa absentizem kot prilagajanje ponudbe delovne sile posameznika 

glede na zadovoljstvo z delovnimi pogoji v najširšem smislu (Yaniv, 1995). V okviru 

ekonomskega pristopa proučujemo vzroke (lastnosti posameznikov, motivacijski elementi, 

pripravljenost posameznika na izmenjavo med plačo in odsotnostjo ipd.) za odsotnost in 

menjavo dela s strani posameznika. Z vidika delodajalca pa je poglavitno vprašanje stroškov, 

ki jih odsotnost in odhod zaposlenih povzroča in kolikšna je 'cena', ki jo je pripravljen plačati 

za določene motivacijske elemente, ki bi zmanjševali odsotnost in menjavo dela (Karan, 

2007).  

 

 

 

mailto:maja.klun@fu.uni-lj.si


  

 

2 
 

2 EMPIRIČNE RAZISKAVE O VZROKIH IN STROŠKIH ODSOTNOSTI Z 

DELA 

 

Večina literature se bolj osredotoča na odsotnost z dela, ki ga delimo na prostovoljno in 

neprostovoljno (bolezen, druţinske razmere, prevoz na delo, moţnost najave odsotnosti ipd.), 

le-to je najpogosteje povezano z boleznijo. Razlogi za odsotnost so različni od lastnosti 

posameznika do lastnosti delovnega okolja in splošnega druţbenega okolja. Gotovo najbolj 

znan model absentizma sta razvila Steers in Rhodes (1978), ki sta ugotavljala vpliv delavčeve 

zmoţnosti in motivacije za prisotnost na delu. Z uporabo njunega modela je bilo opravljenih 

preko 100 empiričnih raziskav, ki so se osredotočale na posamezno drţavo ali na natančnejšo 

oceno določenih parametrov. Pri tem so elementi motivacije rezultat zadovoljstva na 

delovnem mestu in ekonomskega poloţaja ter pripadnosti organizaciji. Kasnejše raziskave so 

bile parcialne, vendar je Lee z uporabo istega modela leta 1989 pokazal na majhen vpliv 

motivacijskih elementov na prisotnost pri delu. Pri tem pa kritiki opozarjajo, da je pri 

preučevanju absentizma nujno raziskati vzroke za odsotnost oziroma za menjavo dela. 

Nekatere odsotnosti bodo namreč nastale ne glede na motivacijske elemente. Goff et al. 

(1990) so v raziskavi pokazali, da 'konflikt' med delom in druţino povečuje odsotnost z dela. 

Pripadnost podjetju, ki je prostovoljna vpliva na statistično značilno manjšo odsotnost z dela, 

v kolikor pa je pripadnost normativna pa le-ta nima več močnega vpliva na odsotnost.  

 

Empirične raziskave so sicer potrdile povezavo med posameznikovim zadovoljstvom pri delu 

in odsotnostjo z dela, vendar so hkrati opozorile tudi na dejstvo, da zadovoljstvo ni edini 

dejavnik absentizma  (Karan, 2007).  Holtom (2002) v svoji raziskavi ugotavlja, da so 

motivacijski elementi odvisni od vzroka za absentizem, ugotavlja, da druţinski razlogi 

prevladajo nad motivacijskimi elementi, medtem ko prevladujejo pri vzrokih kot je problem s 

prevozom na delo ter moţnostjo ne obveščanja o odsotnosti. V svoji raziskavi pa ni uspel 

dokazati, da pripadnost organizaciji vpliva na odsotnost z dela. Bagwell (2000) in Joo (1998) 

sta ugotavljala, da na odsotnost z dela vplivajo finančne razmere posameznika, ki negativno 

vplivajo na odsotnost z dela. Jacobson et al. (1996) v raziskavi ugotavljajo, da finančni 

poloţaj posameznika po drugi strani povečuje stres in s tem večjo odsotnost z dela zaradi 

bolezni. Prins (1990) je v raziskavi med vodji kadrovskih sluţb v Belgiji, Nemčiji in 

Nizozemski ugotavljal, da večina kot poglavitni vzrok za odsotnost z dela navaja delovne 

pogoje (fizični napor in stres).  

 

Raziskave s področja fluktuacije so bolj redke in večinoma osredotočene na vidik 

zaposlenega. Poleg parametrov, ki vplivajo na samo odsotnost z dela kot je na primer 

pripadnost organizaciji, motivacija in plača, na samo fluktuacijo bistveno vplivajo tudi 

različne bonitete (fleksibilnost delovnega časa, zavarovanja, pokojninske sheme ipd.) 

(Mitchell, 1983). Po raziskavi v ZDA (Nobscot Corporation, 2006) se stopnje fluktuacije 

razlikujejo glede na panogo, kot tudi glede na okolje, v katerem se stopnja meri. Po podatkih 

raziskave podjetja je bila v letih 2005 – 2006 v ZDA najvišja  stopnja fluktuacije v prometu in 

transportu, najniţja pa je v javnem sektorju.   
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Stroški za delodajalca so pri fluktuaciji podobni kot pri odsotnosti, čeprav se v tem primeru 

omenjajo tudi stroški izobraţevanja delavca, ki menja zaposlitev. Glede na raziskavo v 

gostinski dejavnosti v ZDA sta (Tracey & Hinkin, 2008) ugotovila, da so stroški fluktuacije 

višji na zahtevnejših, samostojnejših, bolje plačanih in tistih delovnih mestih, ki zahtevajo 

večje napore. Ugotovila sta tudi, da večja fluktuacija značilno vpliva na višje stroške 

organizacije. Stroške sta razdelila na neposredne in posredne ter oportunitetne stroške.  V 

prvo skupino tako na primer spadajo stroški objave iskanja novega zaposlenega, v drugo 

stroški povezani z intervjuji in tretjo izguba prometa zaradi niţje produktivnosti. 

 

Najpogostejše se v literaturi navaja naslednje posledice odsotnosti z dela, ki so pomembne z 

ekonomskega vidika, in sicer predvsem pri delodajalcu (Čuk, 1966; Ţmavc, 2007; Bycio, 

1992): 

– Zmanjšanje proizvodnje oziroma produktivnosti in posledično izpad dohodka, 

– Stroški nadomestnega delavca (stroški razpisa, intervjujev, priprave novih pogodb, 

izobraţevanje), katerega produktivnost je ponavadi niţja od odsotnega, 

– Stroški nadomestil za odsotnega delavca in stroški nadomeščanja (stroški nadur in 

povečanega obsega dela prisotnih zaposlenih), 

– Dodatno izobraţevanje tistega, ki nadomešča odsotnega delavca,  

– Povečanje števila zaposlenih 

– Izguba časa za iskanje nadomestitve 

 

Pri fluktuaciji se kot stroški omenjajo podobno kot pri odsotnosti ter še nekaj dodatnih: 

– Strošek odpuščanja oz. odhoda delavca, 

– Strošek sprejemanja novega delavca 

– Strošek priučitve novega delavca, 

– Strošek izgube časa do doseganja polne produktivnosti novega delavca, 

– Strošek neizkoriščenosti proizvodnih kapacitet v času prilagajanja novega 

zaposlenega. 

 

Posredni stroški pri fluktuaciji so lahko tudi: stroški izgube posla ali/in strank, novo 

vzpostavljanje odnosov med zaposlenimi (novo zaposleni lahko namreč vpliva tudi na 

zmanjšano produktivnost ostalih delavcev), izgubljeni stroški izobraţevanja delavca, ki 

zapušča delovno mesto. 

 

3 OCENE STROŠKOV ODSOTNOSTI Z DELA V SLOVENIJI IN TUJINI 

 

Slovenska zakonodaja je po mnenju večine pravnih strokovnjakov v Sloveniji ugodna, saj je 

Slovenija poleg Bolgarije edina članica EU, ki nima omejene dolţine bolniškega staleţa, po 

drugi strani pa so visoka tudi nadomestila za čas odsotnosti. To vpliva na relativno visok 

strošek zdravstvene odsotnosti z dela, ki je tudi najpogostejši vzrok za odsotnost. Po podatkih 

mednarodne primerjave Slovenijo uvrščajo na sedmo mesto od 31 drţav po deleţu odsotnih 
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delavcev, saj ta dosega 28,1 %. Po številu dni odsotnosti pa je Slovenija zasedla celo tretje 

mesto, saj povprečna zdravstvena odsotnost traja v povprečju 30,8 dni. V primerjavi samo z 

drţavami EU pa je Slovenija na prvem mestu po številu dni odsotnosti na zaposlenega (8,6 

dni) zaradi zdravstvenih razlogov (GZS, 2009). Ocena opravljena za leto 2009 kaţe, da 

skupni letni stroški delodajalcev in ZZZS zaradi zdravstvenega absentizma dosegajo 750 do 

800 mio evrov, od tega znašajo nadomestila plač v breme delodajalcev od 235 do 250 mio 

evrov, nadomestila plač v breme ZZZS od 185 do 200 mio evrov, izplačila delodajalcev za 

plače nadomestnim delavcem za čas odsotnosti delavcev z dela zaradi bolniškega staleţa od 

210 do 220 mio evrov, drugi posredni stroški, kamor sodijo tudi stroški zdravstvenih storitev 

in administrativno strokovnih nalog ZZZS pa od 120 do 130 mio evrov (GZS, 2009). 

 

Po podatkih Poslovne akademije zdravstvena odsotnost z dela delodajalce v povprečju 

bremeni za nekaj manj kot pet odstotkov mase plač na leto. To v povprečju za srednje veliko 

podjetje znaša lahko okoli 50 tisoč evrov na mesec. Na ravni drţave je vsak dan na bolniškem 

dopustu v povprečju 35 tisoč zaposlenih to pa pomeni, da stroški odsotnosti zaradi bolezni 

dosegajo 2 % BDP. Podoben problem je fluktuacija na delovnem mestu, saj poleg stroškov 

nadomestitve zaposlenega, lahko pomeni tudi izgubo sredstev vloţenih v njegovo 

izobraţevanje, lahko pa celo tudi izgubo strank  (Poslovna akademija, 2008). 

 

Stroški absentizma v ZDA so bili ocenjeni na 40 milijard USD letno (Holtom, 2002). 

Avstralska vlada je za leto 2005 ocenila, da so stroški odsotnosti z dela v njihovem javnem 

sektorju 295 milijonov avstralskih dolarjev na leto, povprečni strošek nadomeščanja pa 

28.424 avstralskih dolarjev. Ocenili so, da so skupni stroški odsotnosti z dela trikrat višji kot 

neposredni stroški plač odsotnega delavca. Prav tako njihove ocene kaţejo, da bi s samo 

motivacijskimi ukrepi lahko zmanjšali odsotnost za 40-50 % (Australian Government, 2006). 

 

Poročilo evropske fundacije navaja naslednje podatke o stroških zdravstvenega absentizma v 

nekaterih evropskih drţavah (European Foundation for the Improvement of Living and 

Working Conditions, 1997): 

- V Zdruţenem kraljestvu je bilo leta 1994 izgubljenih 177 milijonov delovnih dni kar 

pomeni stroške v višini 11 milijard funtov in povprečne stroške na zaposlenega v 

višini 525 funtov, 

- Nemški delodajalci so leta 1993 plačali 60 milijard DEM za odsotnost delavcev na 

bolniški,  

- V Belgiji je bila leta 1995 stopnja odsotnosti 7 % kar je znašalo po oceni okoli 1000 

ECU na zaposlenega, 

- V Portugalski so leta 1993 izgubili 7731 milijonov delovnih dni zaradi bolezni, 

- Nizozemska je leta 1993 ocenila stroške odsotnosti na 16,6 milijard ECU. 

 

Z ekonomskega vidika so torej najpomembnejši elementi zmanjševanja odsotnosti z dela in 

fluktuacije neposredni finančni izdatki (plača in nagrade, usposabljanja, stroški za urejanje 

delovnih pogojev) in posredni izdatki (oportunitetni stroški časa za redno interno 
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komuniciranje, razvoja kariere, graditve zaupanja). Pomembnost posameznih ukrepov smo 

preverjali v raziskavi izvedeni v letu 2011. 

 

4 OCENA ELEMENTOV PREPREČEVANJA ODSOTNOSTI Z DELA MED 

DELODAJALCI V SLOVENIJI 

 

Anketiranje delodajalcev je potekalo v začetku leta 2011. Podatki so bili zbrani s pomočjo 

CAWI (angl., computer assisted web interview) metode ter vprašalnika, ki so ga lahko 

izpolnjevali vsi v raziskavo povabljeni subjekti na podlagi prejetega elektronskega povabila. 

K sodelovanju je bilo vabljenih 18.175 podjetij vseh gospodarskih panog in iz celotne 

Slovenije. Podjetja so bila v vzorec izbrana naključno ter na podlagi kriterija javne objave 

elektronske strani z objavljenim naslovom elektronskega poštnega predala (e-mail) ali javne 

objave elektronskega naslova v različnih poslovnih imenikih (PIRS, TIS,…). Na vprašanja o 

uporabi metod za preprečevanje fluktuacije je odgovorilo 917 predstavnikov podjetij oziroma 

5 % vseh k raziskavi povabljenih.  

 

Pri vrednotenju ukrepov za zmanjševanje fluktuacije so vprašani lahko posamezen ukrep 

ocenili z ocenami od 1 (se sploh ne strinjam) do 5 (se popolnoma strinjam). Iz frekvenčnih 

porazdelitev na podane ukrepe, lahko ugotovimo, da delodajalci kot najpogostejše ukrepe 

ocenjujejo dobre delovne pogoje in višjo plačo. Sledijo dobro obveščanje, neformalne in 

javne pohvale, moţnost napredovanja ter gibljiv delovni čas. Zanimivo je, da delodajalci 

največje nestrinjanje namenjajo ukrepu nagrajevanja za prisotnost na delovnem mestu in 

stalnosti zaposlitve, ki je v tujini velikokrat omenjen kot pogost ukrep zmanjševanja 

odsotnosti z dela. Ocene ostalih parametrov kaţejo, da delodajalci prepoznavajo finančni 

ukrep kot najbolj učinkovit za preprečevanje odsotnosti z dela (podrobneje glej Tabelo 1).  
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Tabela 1: Uporabnost ukrepov za zmanjševanje fluktuacije 

 

 

Št. 

Min. 

ocena 

Maks. 

ocena 

Povprečna 

ocena 

Standardni 

odklon 

višja plača 917 1 5 4,47 ,959 

nagrada za prisotnost na delovnem 

mestu 

917 1 5 2,82 1,468 

nagrada za stalnost zaposlitve 917 1 5 3,31 1,353 

omogočena dodatna usposabljanja 917 1 5 4,17 ,905 

ukrepi za povečanje zaupanja v 

vodstvo 

917 2 5 4,09 ,765 

moţnost napredovanja 917 2 5 4,22 ,664 

dobri delovni pogoji (oprema, 

prireditve, ugodna klima) 

917 3 5 4,53 ,586 

dobro obveščanje zaposlenih 917 2 5 4,39 ,602 

javne pohvale 917 2 5 4,32 ,675 

neposredne pohvale 917 1 5 4,35 ,679 

subvencioniranje neformalnih 

srečanj 

917 1 5 3,93 ,963 

subvencioniranje zdravstvenih 

pregledov 

917 1 5 3,89 1,163 

subvencioniranje dodatnega 

pokojninskega varčevanja 

917 1 5 3,30 1,324 

plačilo stroškov, povezanih z delom 917 1 5 4,00 1,264 

urejanje varstva otrok zaposlenih 917 1 5 3,28 1,452 

gibljiv delovni čas 917 1 5 4,27 ,939 

delo od doma 917 1 5 3,92 1,070 

Vir: anketa med delodajalci-projekt INODEL 

 

Pri preučevanju nekaterih povezav med odgovori o ukrepih in nekaterih drugih odgovorih 

povezanih s fluktuacijo in absentizmom ni bilo ugotovljenih statistično značilnih povezav. 

Nekaj razlik je bilo opaznih predvsem pri nekaterih ukrepih glede na status delodajalca ('javne 

pohvale' so bile bolje ocenjene v zavodih kot v podjetjih) in glede na panogo (predvsem 

ukrepa 'višje plače' in 'zaupanje v vodstvo' sta višjo oceno dosegala v storitvenih dejavnostih).   
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5 ZAKLJUČEK 

 

Pregled literature in rezultatov empiričnih raziskav je pokazal, da odsotnost z dela ali 

zamenjava dela, vpliva na stroške podjetij in je zato smiselno, da le-ta izvajajo različne 

ukrepe, da bi bilo teh pojavov čim manj. V prvem delu raziskave smo ugotavljali kakšen 

odnos do različnih ukrepov za preprečevanje odsotnosti in fluktuacije imajo delodajalci. Za 

natančnejšo primernost in oceno predstavljenih ukrepov bo treba počakati še rezultate drugega 

dela, kjer bodo anketirani zaposleni, ki bodo ocenjevali enake ukrepe. Šele na podlagi obeh 

ocen bomo laţje določili primernost posameznih ukrepov za preprečevanje odsotnosti in 

fluktuacije.  
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