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NAJPOGOSTEJŠA Z DELOM POVEZANA KOSTNO-MIŠIČNA 
OBOLENJA ZGORNJEGA DELA HRBTA 

Med najpogostejša z delom povezana KMO zgornjega dela hrbta uvrščamo okvare medvretenčne 
ploščice vratne hrbtenice, cervikokranialni in cervikobrahialni sindrom ter bolečino v vratu ali 
cervikalgijo.  

Z delom povezana KMO zgornjega dela hrbta predstavljajo 13 do 14 % vseh najpogostejših z delom 
povezanih KMO in so za obolenji spodnjega dela hrbta druga najpogostejša okvara lokomotornega 
aparata v delovno aktivni populaciji, ki jo povezujemo z delom. 

Statistične analiza zadnjega petletnega obdobja (od 2015 do 2019) je pokazala, da je frekvenca začasne 
nezmožnosti za delo (IF) zaradi najpogostejših KMO zgornjega dela hrbta približno 1 na 100 zaposlenih, 
povprečno trajanje bolniškega staleža pa se giblje od 29 do 30 dni. 

Pojavnost najpogostejših z delom povezanih KMO zgornjega dela hrbta je 3-krat do 3,5-krat večja pri 
ženskah kot pri moških, trajanje začasne nezmožnosti za delo pa je nekoliko daljše v moški populaciji, 
čeprav se v zadnjih letih zdravstveni absentizem zaradi navedenih obolenj podaljšuje predvsem v 
ženski populaciji. (TABELA 1) 

Tabela 1: Kazalniki BS zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO zgornjega dela hrbta (povprečje 
2015 -2019) po spolu. 

 % BS IO IF R 
Moški 0,04 % 0,16 0,53 30,41 
Ženske 0,14 % 0,51 1,73 28,97 
Skupaj 0,09 % 0,32 1,06 29,38 

 

Pojavnost najpogostejših z delom povezanih KMO zgornjega dela hrbta se razlikuje tudi po starostnih 
skupinah. V povprečju beležimo največji odstotek (% BS) in število (IO) izgubljenih dni na zaposlenega  
v starostni skupini od 45 do 64,9 let ter v starostni skupini od 20 do 44,9 let, bistveno manjši % BS in 
IO pa beležimo pri zaposlenih, starih 65 let in več ter v starosti do 19,9 let. (GRAF 1) 
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Graf 1: Povprečno število izgubljenih dni na zaposlenega (IO) zaradi najpogostejših z delom povezanih 
KMO zgornjega dela hrbta po starostnih skupinah. 

 

Prav tako je število primerov na 100 zaposlenih (IF) najvišje v starostni skupini od 45 do 64,9 let in 20 
do 44,9 let, najnižji IF pa ugotavljamo pri zaposlenih, starih 65 let in več. (GRAF 2) 

Graf 2: Povprečno število primerov na 100 zaposlenih (IF) zaradi najpogostejših z delom povezanih 
KMO zgornjega dela hrbta po starostnih skupinah. 

 

S staranjem se povečuje povprečno trajanje (R) začasne nezmožnosti za delo zaradi najpogostejših z 
delom povezanih KMO zgornjega dela hrbta in najdaljše v starostni skupini od 45 do 64,9 let,  v starostni 
skupini 65 let in več pa R spet nekoliko upada. V moški populaciji je trajanje začasne nezmožnosti za 
delo najdaljše v starosti od 45 do 64,9 let ter 65 let in več, pri ženskah pa v starostni skupini od 45 do 
64,9 let ter pri ženskah, ki so stare od 20 do 44,9 let. Navedeni podatki kažejo na to, da se bolezenski 
znaki KMO zgornjega dela hrbta pri ženskah manifestirajo prej kot pri moških. (GRAF 3) 
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Graf 3: Povprečno trajanje začasne nezmožnosti za delo (R) zaradi najpogostejših z delom povezanih 
KMO zgornjega dela hrbta po starostnih skupinah. 

 

Pojavnost najpogostejših z delom povezanih KMO zgornjega dela hrbta se razlikuje tudi po dejavnostih 
(področja SKD – 1. raven). Največji odstotek in število izgubljenih dni na zaposlenega beležimo v 
zdravstvenem in socialnem varstvu (Q), sledijo predelovalne dejavnosti (C), rudarstvo (B)  ter dejavnost 
javne uprave in obrambe ter obvezne socialne varnosti (O). (GRAF 4) 

Graf 4: Povprečno število izgubljenih dni na zaposlenega (IO) zaradi najpogostejših z delom povezanih 
KMO zgornjega dela hrbta po dejavnostih (SKD področja). 

 

Legenda: A = kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo; B = rudarstvo; C = predelovalne dejavnosti; D = oskrba z električno energijo, 
plinom in paro; E = oskrba z vodo, ravnanje z odplakami, saniranje okolja; F = gradbeništvo; G = trgovina, vzdrževanje in 
popravila motornih vozil; H = promet in skladiščenje; I = gostinstvo; J = informacijske in komunikacijske dejavnosti; K = finančne 
in zavarovalniške dejavnosti; L = poslovanje z nepremičninami; M = strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti; N = druge 
raznovrstne poslovne dejavnosti; O = dejavnosti javne uprave in obrambe, dejavnosti obvezne socialne varnosti; P = 
izobraževanje; Q = zdravstveno in socialno varstvo; R = kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti; S = druge dejavnosti. 
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Prav tako se po posameznih področjih gospodarskih dejavnosti razlikuje frekvenca najpogostejših z 
delom povezanih KMO zgornjega dela hrbta. Med dejavnosti z največjim številom primerov navedenih 
bolezni na 100 zaposlenih prištevamo dejavnost javne uprave in obrambe ter obvezne socialne varnosti 
(O), zdravstveno in socialno varstvo (Q), predelovalne dejavnosti (C) ter druge raznovrstne poslovne 
dejavnosti (N). (GRAF 5) 

Graf 5: Povprečno število primerov na 100 zaposlenih (IF) najpogostejših z delom povezanih KMO 
zgornjega dela hrbta po dejavnostih (SKD področja). 

 

Največje povprečno trajanje začasne nezmožnosti za delo zaradi navedenih obolenj pa beležimo v 
kmetijstvu (A), rudarstvu (B), v drugih dejavnostih (S), v gradbeništvu (F) in gostinstvu (I). (GRAF 6) 

Graf 6: Povprečno trajanje začasne nezmožnosti za delo zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO 
zgornjega dela hrbta po gospodarskih dejavnostih (SKD področja). 
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Še večje razlike v pojavnosti najpogostejših z delom povezanih KMO zgornjega dela hrbta beležimo 
med različnimi oddelki posameznih gospodarskih dejavnosti, opredeljenih po standardni klasifikaciji 
dejavnosti (SKD – 2. raven). 

Od leta 2015 do leta 2019 ugotavljamo v povprečju najvišji odstotek in število izgubljenih dni na 
zaposlenega zaradi navedenih KMO v proizvodnji električnih naprav (C27), v socialnem varstvu z 
nastanitvijo (Q87), v proizvodnji usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov (C15), v dejavnosti oskrbe stavb 
in okolice (N81), v zračnem prometu (H51), v proizvodnji oblačil (C14), v poštni in kurirski dejavnosti 
(H53), v gozdarstvu (A02), v ribištvu in gojenju vodnih organizmov (A03) ter v proizvodnji motornih 
vozil, prikolic in polprikolic (C29). (GRAF 7) 

Največje število primerov najpogostejših z delom povezanih KMO zgornjega dela hrbta na 100 
zaposlenih smo registrirali v proizvodnji usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov (C15), v socialnem varstvu 
z nastanitvijo (Q87), v proizvodnji električnih naprav (C27), v poštni in kurirski dejavnosti (H53), v 
proizvodnji računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov (C26), v proizvodnji motornih vozil, prikolic 
in polprikolic (C29), v dejavnosti javne uprave in obrambe ter obvezne socialne varnosti (O84), v 
proizvodnji oblačil (C14), v proizvodnji živil (C10) ter v socialnem varstvu brez nastanitve (Q88). (GRAF 
8) 

V povprečju pa je bilo trajanje začasne nezmožnosti za delo zaradi najpogostejših z delom povezanih 
KMO zgornjega dela hrbta najdaljše v gozdarstvu (A02), v dejavnosti pridobivanja premoga (B05), v 
ribištvu in gojenju vodnih organizmov (A03), v kmetijski proizvodnji in lovu ter z njima povezanimi 
storitvami (A01), v dejavnosti dajanja v najem in zakup (N77), v drugih storitvenih dejavnostih (S96), v 
pravnih in računovodskih dejavnostih (M69), v proizvodnji pohištva (C31), v specializiranih gradbenih 
delih (F43) ter v dejavnosti popravila računalnikov in izdelkov za široko rabo (S95). (GRAF 9) 
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Graf 7: Oddelki posameznih področji gospodarskih dejavnosti (SKD – 2. raven) z največjim povprečnim 
% BS zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO zgornjega dela hrbta. 
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Graf 8: Oddelki posameznih področji gospodarskih dejavnosti po SKD z največjim povprečnim IF zaradi 
najpogostejših z delom povezanih KMO zgornjega dela hrbta. 
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Graf 9: Oddelki posameznih področji gospodarskih dejavnosti po SKD z največjim povprečnim R zaradi 
najpogostejših z delom povezanih KMO zgornjega dela hrbta. 

 

Dodatno smo analizirali pojavnost najpogostejših z delom povezanih KMO zgornjega dela hrbta v 
izbranih dejavnostih. V povprečju je bil registriran najvišji odstotek (% BS) in število (IO) izgubljenih na 
zaposlenega, pri delavcih v proizvodnji električnih naprav, v zdravstvu ter v dejavnosti zbiranja in 
odvoza odpadkov. Največjo frekvenco (IF) KMO zgornjega dela hrbta smo beležili v proizvodnji 
električnih naprav, splošni javni upravi, v policiji in zdravstvu. Najdaljše trajanje (R) začasne 
nezmožnosti za delo zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO zgornjega dela hrbta pa smo 
ugotavljali v dejavnosti strežbe jedi in pijač, proizvodnje električnih naprav in gradnji stavb. (TABELA 2) 
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Tabela 2: Kazalniki bolniškega staleža (petletno povprečje od 2015 do 2019) zaradi najpogostejših z 
delom povezanih KMO zgornjega dela hrbta v izbranih dejavnostih. 

 % BS IO IF R 
Proizvodnja kovin 0,10 % 0,37 1,38 27,1 
Proizvodnja električnih naprav 0,26 % 0,94 2,16 43,5 
Zbiranje in odvoz odpadkov ter ravnanje z njimi 0,11 % 0,39 1,04 38,0 
Gradnja stavb 0,06 % 0,21 0,46 42,9 
Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti 0,09 % 0,35 1,17 29,9 
Dejavnost strežbe jedi in pijač 0,06 % 0,21 0,46 45,1 
Zdravstvo 0,11 % 0,39 1,49 26,0 
Policija 0,08 % 0,31 1,47 20,7 
Splošna javna uprava 0,09 % 0,32 1,93 16,1 
Povprečje 0,09 % 0,31 1,04 34,4 

 

Primerjalna analiza začasne nezmožnosti za delo zaradi 
najpogostejših z delom povezanih KMO zgornjega dela hrbta v letu 
2015 in 2019 

Od leta 2015 dalje beležimo porast odstotka (% BS) in števila (IO) izgubljenih delovnih dni na 
zaposlenega ter števila primerov (IF) začasne nezmožnosti za delo zaradi najpogostejših z delom 
povezanih KMO zgornjega dela hrbta. Od leta 2015 do leta 2018 smo beležili tudi rast povprečnega 
trajanja (R) začasne nezmožnosti za delo zaradi KMO zgornjega dela hrbta, v letu 2019 pa se je trajanje 
bolniškega staleža nekoliko zmanjšalo. V primerjavi s celokupnim absentizmom je trend rasti 
bolniškega staleža zaradi KMO zgornjega dela hrbta bistveno višji. V opazovanem obdobju se je % BS 
za vse vzroke začasne nezmožnosti za delo skupaj povečal za 18,5 % (s 4,1 na 4,86 %), % BS zaradi 
najpogostejših z delom povezanih KMO skupaj za 41 % (z 0,61 na 0,86 %), % BS zaradi KMO zgornjega 
dela hrbta pa za 57,1 % (z 0,07 na 0,11 %). (TABELA 3) 

Tabela 3: Kazalniki BS zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO zgornjega dela hrbta od 2015 do 
2019. 

 % BS IO IF R 

2015 0,07 % 0,25 0,98 25,39 
2016 0,07 % 0,27 1,00 26,68 
2017 0,09 % 0,32 1,01 30,83 
2018 0,10 % 0,36 1,08 33,15 
2019 0,11 % 0,39 1,26 30,82 

 

Porast začasne nezmožnosti za delo zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO zgornjega dela hrbta 
ugotavljamo predvsem v ženski populaciji. V letu 2015 je znašal odstotek izgubljenih dni na 
zaposlenega (% BS) zaradi z delom povezanih KMO zgornjega dela hrbta pri ženskah 0,11 %, pri moških 
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0,03 %, v letu 2019 pa je % BS pri ženskah narastel na 0,18 %, pri moških pa je od leta 2017 dalje % BS 
0,05 %. (GRAF 10) 

Graf 10: Odstotek izgubljenih dni na zaposlenega (% BS) zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO 
zgornjega dela hrbta od 2015 do 2019 po spolu. 

 

V primerjavi z letom 2015 se je v letu 2019 število izgubljenih dni na zaposlenega (IO) pri ženskah 
povečalo za 63,4 % (z 0,41 na 0,67 dni), pri moških pa le za 30,6 % (z 0,12 na 0,17 dni). (GRAF 11) 

Graf 11: Število izgubljenih dni na zaposlenega (IO) zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO 
zgornjega dela hrbta v letih 2015 in 2019 v odvisnosti od spola. 

 

V opazovanem obdobju se je število primerov začasne nezmožnosti za delo na 100 zaposlenih (IF) pri 
ženskih povečalo za 0,51 primera (z 1,6 primera na 2,11 primera), pri moških pa le za 0,13 primera (z 
0,47 primera na 0,60 primera). (GRAF 12) 
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Graf 12: Število primerov začasne nezmožnosti za delo na 100 zaposlenih (IF) zaradi najpogostejših z 
delom povezanih KMO zgornjega dela hrbta v letih 2015 in 2019 v odvisnosti od spola. 

 

Kljub temu, da je v povprečju trajanje začasne nezmožnosti za delo pri moških daljše kot pri ženskah, 
pa v zadnjih letih opažamo, da se začasna nezmožnost za delo zaradi najpogostejših z delom povezanih 
KMO zgornjega dela hrbta v ženski populaciji podaljšuje. V primerjavi z letom 2015 se je v letu 2019 
povprečno trajanje začasne nezmožnosti za delo pri moških podaljšalo za 2,52 dni (s 25,53 na 28,77 
dni), pri ženskah pa za 6,23 dni (s 25,34 na 31,57 dni). (GRAF 13) 

Graf 13: Povprečno trajanje začasne nezmožnosti za delo (R) zaradi najpogostejših z delom povezanih 
KMO zgornjega dela hrbta v letih 2015 in 2019 v odvisnosti od spola. 

 

Največji % BS in IO zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO zgornjega dela hrbta beležimo v 
starostni skupini od 45 do 64,9 let, največji prirastek % BS in IO v letu 2019 pa beležimo pri zaposlenih, 
starih 65 let in več. (GRAF 14) 
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Graf 14: Število izgubljenih dni na zaposlenega (IO) zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO 
zgornjega dela vratu v letih 2015 in 2019 po starostnih skupinah. 

 

Od leta 2015 dalje beležimo največje število primerov začasne nezmožnosti za delo zaradi 
najpogostejših z delom povezanih KMO zgornjega dela hrbta na 100 zaposlenih (IF) v starostni skupini 
od 45 do 64,9 let, sledijo skupina zaposlenih, starih od 20 do 44,9 let. V primerjavi z letom 2015 pa v 
letu 2019 beležimo največji prirastek števila primerov pri zaposlenih, starih 65 let in več, ter v starostni 
skupini do 19,9 let.  V starostni skupini od 45 do 64,9 let pa se je leta 2019, v primerjavi z letom 2015, 
število primerov celo zmanjšalo. (GRAF 15) 

Graf 15: Število primerov začasne nezmožnosti za delo na 100 zaposlenih (IF) zaradi najpogostejših z 
delom povezanih KMO zgornjega dela hrbta v letih 2015 in 2019 po starostnih skupinah. 

 

Od leta 2015 dalje se trajanje začasne nezmožnosti za delo (R) zaradi najpogostejših z delom povezanih 
KMO zgornjega dela hrbta povečuje v vseh starostnih skupinah. V letu 2019 beležimo skokovit porast  
povprečnega trajanja začasne nezmožnosti za delo zaposlenih, starih 65 let in več, nekoliko manjši 
prirastek povprečnega trajanja začasne nezmožnosti za delo beležimo v starostni skupini od 45 do 64 
let, najmanjši prirastek pa v skupini zaposlenih, starih do 19 let. (GRAF 16) 
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Graf 16: Povprečno trajanje začasne nezmožnosti za delo zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO 
zgornjega dela hrbta v letih 2015 in 2019 po starostnih skupinah. 

 

V primerjavi z letom 2015 se je v letu 2019 povečal % BS in IO zaradi najpogostejših z delom povezanih 
KMO zgornjega dela hrbta v večini dejavnosti po področjih SKD, upad % BS in IO smo beležili le v 
rudarstvu (B), v dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro (D) in v dejavnosti oskrbe z 
vodo, ravnanja z odplakami in saniranja okolja (E). V letu 2019 smo beležili najvišji % BS in IO zaradi 
navedenih stanj v zdravstvenem in socialnem varstvu (Q), sledi kmetijstvo in lov, gozdarstvo ter ribištvo 
(A), predelovalna dejavnost (C), druge raznovrstne poslovne dejavnosti (N) ter dejavnost javne uprave 
in obrambe, dejavnosti obvezne zdravstvene in socialne varnosti (O). Največji porast % BS in IO zaradi 
najpogostejših z delom povezanih KMO zgornjega dela hrbta v letu 2019 pa je bil zabeležen v drugih 
dejavnostih (S), v dejavnosti javne uprave in obrambe, dejavnosti obvezne zdravstvene in socialne 
varnosti (O), v kmetijstvu in lovu, gozdarstvu ter ribištvu (A), v trgovini, vzdrževanju in popravilu 
motornih vozil (G), v  drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (N) ter v zdravstvu in socialnem varstvu 
(Q). (GRAF 17) 

Graf 17: Odstotek izgubljenih dni na zaposlenega (% BS) zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO 
zgornjega dela hrbta po dejavnostih (SKD) v letih 2015 in 2019. 
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V zadnjih letih je največje število primerov začasne nezmožnosti za delo na 100 zaposlenih zaradi 
najpogostejših z delom povezanih KMO zgornjega dela hrbta v dejavnosti javne uprave, obrambe in 
obvezne socialne varnosti (O), v zdravstvenem in socialnem varstvu (Q), v predelovalni dejavnosti (C), 
v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (N) ter v izobraževanju (P). V letu 2019 beležimo največji 
porast števila primerov predvsem v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (N), v trgovini, 
vzdrževanju in popravilu motornih vozil (G), v dejavnosti javne uprave, obrambe in obvezne socialne 
varnosti (O), v dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro (D) in v dejavnosti oskrbe z vodo, 
ravnanja z odplakami in saniranja okolja (E). Upad števila primerov pa beležimo v kmetijstvu in lovu, 
gozdarstvu ter ribištvu (A), rudarstvu (B) in gradbeništvu (F), v prometu in skladiščenju (H), 
informacijski in komunikacijski dejavnosti (J) ter kulturni, razvedrilni in rekreacijski dejavnosti (R). 
(GRAF 18) 

Graf 18: Število primerov začasne nezmožnosti za delo zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO 
zgornjega dela hrbta na 100 zaposlenih (IF) po dejavnostih (SKD) v letih 2015 in 2019. 

 

Že vrsto let je trajanje začasne nezmožnosti za delo zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO 
zgornjega dela hrbta največje v kmetijstvu in lovu, gozdarstvu in ribištvu (A), rudarstvu (B), v 
gradbeništvu (F) in gostinstvu (I). V letu 2019 smo beležili največji porast trajanja začasne nezmožnosti 
za delo zaradi navedenih zdravstvenih stanj v kmetijstvu in lovu, gozdarstvu in ribištvu (A), v poslovanju 
z nepremičninami (L), v drugih dejavnostih (S), v gradbeništvu (F) ter v gostinstvu (I), upad trajanja 
začasne nezmožnosti za delo pa smo beležili v dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro 
(D) in v dejavnosti oskrbe z vodo, ravnanja z odplakami in saniranja okolja (E). (GRAF 19) 
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Graf 19: Povprečno trajanje začasne nezmožnosti za delo (R) zaradi najpogostejših z delom povezanih 
KMO zgornjega dela hrbta po dejavnostih (SKD) v letih 2015 in 2019. 
 

 

Od leta 2015 dalje opažamo tudi rastoč trend odstotka (% BS) in števila (IO) izgubljenih dni na 
zaposlenega v skoraj v vseh izbranih dejavnosti, upad beležimo le v dejavnosti gradnje stavb. Največji 
prirastek % BS in IO v letu 2019 smo registrirali v proizvodnji električnih naprav, v policiji in zdravstvu. 
(GRAF 20) 

Graf 20: Število izgubljenih dni na zaposlenega (IO) zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO 
zgornjega dela hrbta v letih 2015 in 2019 v izbranih dejavnostih. 

 

Analiza trenda gibanja zdravstvenega absentizma v izbranih dejavnostih je tudi prikazala porast števila 
primerov najpogostejših z delom povezanih KMO zgornjega dela hrbta na 100 zaposlenih (IF) skoraj v 
vseh izbranih dejavnostih, zmanjšanje IF beležimo le v dejavnosti gradnje stavb. V primerjavi z letom 
2015 smo v letu 2019 beležili največji prirastek števila primerov v dejavnosti proizvodnje kovin, v policiji 
in v splošni javni upravi. (GRAF 21) 
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Graf 21: Število primerov najpogostejših z delom povezanih KMO zgornjega dela hrbta na 100 
zaposlenih (IF) v letih 2015 in 2019 v izbranih dejavnostih. 

 

V primerjavi z letom 2015 smo v letu 2019 registrirali podaljšanje trajanja (R) začasne nezmožnosti za 
delo zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO zgornjega dela hrbta v dejavnosti proizvodnje 
električnih naprav, v dejavnosti strežbe jedi in pijač, v policiji ter v splošni javni upravi, ker je bil 
prirastek trajanja bolniškega staleža tudi največji. Upad trajanja začasne nezmožnosti za delo pa smo 
ugotavljali v dejavnosti proizvodnje kovin, zbiranja in odvoza odpadkov, gradnje stavb, v dejavnosti 
skladiščenja in spremljajočih prometnih dejavnostih ter v zdravstvu. (GRAF 22) 

Graf 22: Povprečno trajanje začasne nezmožnosti za delo (R) zaradi najpogostejših z delom povezanih 
KMO zgornjega dela hrbta v letih 2015 in 2019 v izbranih dejavnostih. 

 

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50

Proizvodnja kovin

Proizvodnja električnih naprav

Zbiranje in odvoz odpadkov

Gradnja stavb

Skladiščenje in spremljajoče prometne…

Dejavnost strežbe jedi in pijač

Zdravstvo

Policija

Splošna javna uprava

IF

2019

2015

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

Proizvodnja kovin

Proizvodnja električnih naprav

Zbiranje in odvoz odpadkov

Gradnja stavb

Skladiščenje in spremljajoče…

Dejavnost strežbe jedi in pijač

Zdravstvo

Policija

Splošna javna uprava

R

2019

2015



20 
 

NAJPOGOSTEJŠA Z DELOM POVEZANA KOSTNO-MIŠIČNA 
OBOLENJA RAMENSKEGA OBROČA 

Med najpogostejša z delom povezana KMO ramenskega obroča uvrščamo adhezivni kapsulitis, sindrom 
rotatorne manšete, bicipitalni tendinitis, kalcificirajoči tendinitis, sindrom udarjene rame ali 
impingemant sindrom, burzitis rame ter druge in neopredeljene ramenske okvare.  

Z delom povezana KMO ramenskega obroča predstavljajo 7 do 8 % vseh najpogostejših z delom 
povezanih KMO. Statistična analiza zadnjega petletnega obdobja (od 2015 do 2019) je pokazala, da je 
frekvenca začasne nezmožnosti za delo (IF) zaradi najpogostejših KMO ramenskega obroča približno 
0,5 primera na 100 zaposlenih (5 primerov/1000 zaposlenih), povprečno trajanje bolniškega staleža pa 
se giblje od 36 do 37 dni. 

Pojavnost najpogostejših z delom povezanih KMO ramenskega obroča je pri ženskah približno 2-krat 
večja kot pri moških, trajanje začasne nezmožnosti za delo pa je daljše pri moških, čeprav se v zadnjih 
letih zdravstveni absentizem zaradi navedenih obolenj podaljšuje predvsem v ženski populaciji. 
(TABELA 4) 

Tabela 4: Kazalniki BS zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO ramenskega obroča (povprečje 
2015–2019) po spolu. 

 % BS IO IF R 
Moški 0,04 % 0,13 0,32 39,58 
Ženske 0,07 % 0,25 0,7 34,71 
Skupaj 0,05 % 0,18 0,49 36,48 

Pojavnost najpogostejših z delom povezanih KMO ramenskega obroča se razlikuje tudi po starostnih 
skupinah. V povprečju beležimo največji odstotek (% BS) in število (IO) izgubljenih dni na zaposlenega  
v starostni skupini od 45 do 64,9 let ter v starostni skupini od 20 do 44,9 let, bistveno manjši % BS in 
IO pa beležimo v starosti do 19,9 let, najnižji pa pri zaposlenih, starih 65 let in več. (GRAF 23) 

Graf 23: Povprečno število izgubljenih dni na zaposlenega (IO) zaradi najpogostejših z delom povezanih 
KMO ramenskega obroča po starostnih skupinah. 
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Prav tako je število primerov na 100 zaposlenih (IF) najvišje v starostni skupini od 45 do 64,9 let in od 
20 do 44,9 let, najnižji IF pa ugotavljamo pri zaposlenih, starih 65 let in več. (GRAF 24) 

Graf 24: Povprečno število primerov na 100 zaposlenih (IF) zaradi najpogostejših z delom povezanih 
KMO ramenskega obroča po starostnih skupinah. 

 

S staranjem se povečuje povprečno trajanje (R) začasne nezmožnosti za delo zaradi najpogostejših z 
delom povezanih KMO ramenskega obroča. Najdaljše povprečno trajanje začasne nezmožnosti za delo 
pri moških beležimo v starostni skupini od 45 do 64,9 let, pri ženskah pa v starostni skupini 65 let in 
več. (GRAF 25) 

Graf 25: Povprečno trajanje začasne nezmožnosti za delo (R) zaradi najpogostejših z delom povezanih 
KMO ramenskega obroča po starostnih skupinah. 
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Pojavnost najpogostejših z delom povezanih KMO ramenskega obroča se razlikuje tudi po dejavnostih 
(področja SKD – 1. raven). Največji odstotek in število izgubljenih dni na zaposlenega beležimo v 
kmetijstvu in lovu, gozdarstvu in ribištvu (A), sledijo predelovalne dejavnosti (C), dejavnost 
zdravstvenega in socialnega varstva (Q), druge raznovrstne poslovne dejavnosti (N) ter v dejavnosti 
javne uprave in obrambe ter obvezne socialne varnosti (O). (GRAF 26) 

Graf 26: Povprečno število izgubljenih dni na zaposlenega (IO) zaradi najpogostejših z delom povezanih 
KMO ramenskega obroča po dejavnostih (SKD področja). 

 

Prav tako se po posameznih področjih gospodarskih dejavnosti razlikuje frekvenca najpogostejših z 
delom povezanih KMO ramenskega obroča. Med dejavnosti z največjim številom primerov navedenih 
bolezni na 100 zaposlenih prištevamo dejavnost javne uprave in obrambe ter obvezne socialne varnosti 
(O), zdravstveno in socialno varstvo (Q), predelovalne dejavnosti (C), dejavnost oskrbe z vodo, ravnanja 
z odplakami in saniranja okolja ter druge raznovrstne poslovne dejavnosti (N). (GRAF 27) 

Graf 27: Povprečno število primerov na 100 zaposlenih (IF) najpogostejših z delom povezanih KMO 
ramenskega obroča po dejavnostih (SKD področja). 
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Največje povprečno trajanje začasne nezmožnosti za delo zaradi najpogostejših z delom povezanih 
KMO ramenskega obroča pa beležimo v kmetijstvu in lovu, gozdarstvu in ribištvu (A), v gradbeništvu 
(F), v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnosti (N), v trgovini, vzdrževanju in popravilu motornih vozil 
(G), v dejavnosti poslovanja z nepremičninami (L) in gostinstvu (I). (GRAF 28) 

Graf 28: Povprečno trajanje začasne nezmožnosti za delo zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO 
ramenskega obroča po gospodarskih dejavnostih (SKD področja). 

 

Še večje razlike v pojavnosti najpogostejših z delom povezanih KMO ramenskega obroča beležimo med 
različnimi oddelki posameznih gospodarskih dejavnosti, opredeljenih po standardni klasifikaciji 
dejavnosti (SKD – 2. raven). 

Od leta 2015 do leta 2019 ugotavljamo v povprečju najvišji odstotek in število izgubljenih dni na 
zaposlenega zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO ramenskega obroča v gozdarstvu (A02), v 
dejavnosti oskrbe stavb in okolice (N81), v socialnem varstvu z nastanitvijo (Q87), v proizvodnji živil 
(C10), v proizvodnji oblačil (C14), v proizvodnji usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov (C15), v proizvodnji 
papirja in izdelkov iz papirja (C17), v proizvodnji nekovinskih mineralnih izdelkov (C23), v proizvodnji 
tekstilij (C13) in v proizvodnji električnih naprav (C27). (GRAF 29) 

Največje število primerov navedenih obolenj na 100 zaposlenih smo registrirali v proizvodnji usnja, 
usnjenih in sorodnih izdelkov (C15), v poštni in kurirski dejavnosti (H53), v socialnem varstvu z 
nastanitvijo (Q87),v proizvodnji računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov (C26), v proizvodnji živil 
(C10), v proizvodnji nekovinskih mineralnih izdelkov (C23), v drugih raznovrstnih predelovalnih 
dejavnostih (C32), v dejavnosti javne uprave in obrambe in obvezne socialne varnosti (O84), v 
proizvodnji motornih vozil, prikolic in polprikolic (C29) ter v dejavnosti prirejanja iger na srečo (R92). 
(GRAF 30) 

V povprečju pa je bilo trajanje začasne nezmožnosti za delo zaradi najpogostejših z delom povezanih 
KMO ramenskega obroča najdaljše v gozdarstvu (A02), v kmetijski proizvodnji in lovu ter z njima 
povezanimi storitvami (A01), v veterinarstvu (M75), v proizvodnji pohištva (C31), v kulturni in 
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(N81), v proizvodnji papirja in izdelkov iz papirja (C17), v dejavnosti dajanja v najem in zakup (N77) ter 
v proizvodnji pijač (C11). (GRAF 31) 

Graf 29: Oddelki posameznih področij gospodarskih dejavnosti (SKD – 2. raven) z največjim povprečnim 
% BS zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO ramenskega obroča. 
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Graf 30: Oddelki posameznih področij gospodarskih dejavnosti po SKD z največjim povprečnim IF zaradi 
najpogostejših z delom povezanih KMO ramenskega obroča. 
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Graf 31: Oddelki posameznih področij gospodarskih dejavnosti po SKD z največjim povprečnim R zaradi 
najpogostejših z delom povezanih KMO ramenskega obroča. 

 

Dodatno smo analizirali pojavnost najpogostejših z delom povezanih KMO ramenskega obroča v 
izbranih dejavnostih. V povprečju je bil registriran najvišji odstotek (% BS) in število (IO) izgubljenih na 
zaposlenega pri delavcih v proizvodnji električnih naprav, v proizvodnji kovin ter v dejavnosti zbiranja 
in odvoza odpadkov ter ravnanja z njimi. Največjo frekvenco KMO ramenskega obroča (IF) smo beležili 
v splošni javni upravi, proizvodnji električnih naprav ter v dejavnosti zbiranja in odvoza odpadkov ter 
ravnanja z njimi. Najdaljše trajanje (R) začasne nezmožnosti za delo zaradi najpogostejših z delom 
povezanih KMO ramenskega obroča pa smo ugotavljali v dejavnosti gradnje stavb, proizvodnje 
električnih naprav in strežbe jedi in pijač. (TABELA 5)  
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Tabela 5: Kazalniki bolniškega staleža (petletno povprečje 2015–2019) zaradi najpogostejših z delom 
povezanih KMO ramenskega obroča v izbranih dejavnostih. 

 % BS IO IF R 
Proizvodnja kovin 0,06 % 0,23 0,69 33,0 
Proizvodnja električnih naprav 0,10 % 0,37 0,75 48,3 
Zbiranje in odvoz odpadkov ter ravnanje z njimi 0,06 % 0,21 0,71 30,7 
Gradnja stavb 0,03 % 0,13 0,27 49,7 
Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti 0,05 % 0,18 0,64 28,9 
Dejavnost strežbe jedi in pijač 0,03 % 0,10 0,24 42,7 
Zdravstvo 0,05 % 0,18 0,66 27,2 
Policija 0,04 % 0,14 0,69 19,6 
Splošna javna uprava 0,04 % 0,13 0,79 16,5 
Povprečje 0,05 % 0,18 0,49 36,5 

 

Primerjalna analiza začasne nezmožnosti za delo zaradi 
najpogostejših z delom povezanih KMO ramenskega obroča v letih 
2015 in 2019 

Od leta 2015 dalje beležimo relativen porast odstotka in števila izgubljenih delovnih dni na 
zaposlenega, števila primerov in trajanja začasne nezmožnosti za delo zaradi najpogostejših z delom 
povezanih KMO ramenskega obroča. V primerjavi s celokupnim absentizmom je trend rasti bolniškega 
staleža zaradi KMO ramenskega obroča bistveno višji. V opazovanem obdobju se je % BS za vse vzroke 
začasne nezmožnosti za delo skupaj povečal za 18,5 % (s 4,1 na 4,86 %), % BS zaradi najpogostejših z 
delom povezanih KMO skupaj za 41 % (z 0,61 na 0,86 %), % BS zaradi KMO ramenskega obroča pa za 
50 % (z 0,04 na 0,06 %). (TABELA 6) 

Tabela 6: Kazalniki BS zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO ramenskega obroča od 2015 do 
2019. 

 % BS IO IF R 
2015 0,04 % 0,16 0,46 34,66 
2016 0,04 % 0,15 0,45 34,09 
2017 0,05 % 0,17 0,48 35,35 
2018 0,05 % 0,20 0,52 38,55 
2019 0,06 % 0,22 0,55 39,76 

Porast začasne nezmožnosti za delo zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO ramenskega obroča 
ugotavljamo predvsem v ženski populaciji. V letu 2015 je znašal odstotek izgubljenih dni na 
zaposlenega (% BS) zaradi z delom povezanih KMO ramenskega obroča pri ženskah 0,05 %, pri moških 
0,03 %, v letu 2019 pa je % BS pri ženskah narastel na 0,08 %, pri moških pa na 0,04 %. (GRAF 32) 
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Graf 32: Odstotek izgubljenih dni na zaposlenega (% BS) zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO 
ramenskega obroča od 2015 do 2019 po spolu. 

 

V primerjavi z letom 2015 se je v letu 2019 število izgubljenih dni na zaposlenega (IO) pri ženskah 
povečalo za 55 % (z 0,2 na 0,31 dni), pri moških pa le za 25 % (z 0,12 na 0,15 dni). (GRAF 33) 

Graf 33: Število izgubljenih dni na zaposlenega (IO) zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO 
ramenskega obroča v letih 2015 in 2019 v odvisnosti od spola. 

 

V opazovanem obdobju se je število primerov začasne nezmožnosti za delo na 100 zaposlenih (IF) pri 
ženskih povečalo za 0,16 primera (z 0,63 primera na 0,79 primera), pri moških pa le za 0,04 primera (z 
0,31 primera na 0,35 primera). (GRAF 34) 
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Graf 34: Število primerov začasne nezmožnosti za delo na 100 zaposlenih (IF) zaradi najpogostejših z 
delom povezanih KMO ramenskega obroča v letih 2015 in 2019 v odvisnosti od spola. 

 

Kljub temu, da je v povprečju trajanje začasne nezmožnosti za delo pri moških daljše kot pri ženskah, 
pa v zadnjih letih opažamo, da se začasna nezmožnost za delo zaradi najpogostejših z delom povezanih 
KMO ramenskega obroča v ženski populaciji podaljšuje. V primerjavi z letom 2015 se je v letu 2019 
povprečno trajanje začasne nezmožnosti za delo pri moških podaljšalo za 0,64 dni (s 40,34 na 40,98 
dni), pri ženskah pa za 7,8 dni (z 31,28 na 39,08 dni). (GRAF 35) 

Graf 35: Povprečno trajanje začasne nezmožnosti za delo (R) zaradi najpogostejših z delom povezanih 
KMO ramenskega obroča v letih 2015 in 2019 v odvisnosti od spola. 

 

Največji % BS in IO zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO ramenskega obroča beležimo v 
starostni skupini od 45 do 64,9 let, največji prirastek % BS in IO v letu 2019 pa beležimo pri zaposlenih, 
starih 20 do 44,9 let ter 65 let in več. V starostni skupini od 45 do 64,9 let pa smo v letu 2019 beležili 
znižanje % BS in IO. (GRAF 36) 

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

2015
2019

IF

moški

ženske

40.34

40.98

31.28

39.08

2015

2019

R

moški ženske



30 
 

Graf 36: Število izgubljenih dni na zaposlenega (IO) zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO 
ramenskega obroča v letih 2015 in 2019 po starostnih skupinah. 

 

Od leta 2015 dalje beležimo največje število primerov začasne nezmožnosti za delo zaradi 
najpogostejših z delom povezanih KMO ramenskega obroča na 100 zaposlenih (IF) v starostni skupini 
od 45 do 64,9 let, sledijo skupina zaposlenih, starih od 20 do 44,9 let. V primerjavi z letom 2015 
beležimo v letu 2019 prirastek števila primerov pri zaposlenih, starih 65 let in več ter v starostni skupini 
od 20 do 44,9 let. V starostnih skupinah od 45 do 64,9 let in do 19,9 let pa se je v letu 2019 število 
primerov celo zmanjšalo. (GRAF 37) 

Graf 37: Število primerov začasne nezmožnosti za delo na 100 zaposlenih (IF) zaradi najpogostejših z 
delom povezanih KMO ramenskega obroča v letih 2015 in 2019 po starostnih skupinah. 
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Od leta 2015 dalje se trajanje začasne nezmožnosti za delo (R) zaradi najpogostejših z delom povezanih 
KMO ramenskega obroča povečuje skoraj v vseh starostnih skupinah. V letu 2019 beležimo največji 
porast povprečnega trajanja začasne nezmožnosti za delo v starostni skupini od 20 do 44,9 let. Pri 
zaposlenih, starih 65 let in več, pa smo v letu 2019, v primerjavi z letom 2015, beležili celo upad trajanja 
začasne nezmožnosti za delo. (GRAF 38) 

Graf 38: Povprečno trajanje začasne nezmožnosti za delo zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO 
ramenskega obroča v letih 2015 in 2019 po starostnih skupinah. 

 

V primerjavi z letom 2015 sta se v letu 2019 povečala % BS in IO zaradi najpogostejših z delom 
povezanih KMO ramenskega obroča v večini dejavnostih po področjih SKD, upad % BS in IO smo beležili 
le v rudarstvu (B), v informacijski in komunikacijski dejavnosti (J) ter v dejavnosti poslovanja z 
nepremičninami (L). Največji porast % BS in IO zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO 
ramenskega obroča v letu 2019 pa je bil zabeležen v dejavnosti oskrbe z vodo, ravnanja z odplakami in 
saniranja okolja (E), sledi kmetijstvo in lov, gozdarstvo ter ribištvo (A), druge dejavnosti (S) ter v 
trgovini, vzdrževanju in popravilu motornih vozil (G). (GRAF 39) 
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Graf 39: Odstotek izgubljenih dni na zaposlenega (% BS) zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO 
ramenskega obroča po dejavnostih (SKD) v letih 2015 in 2019. 

 

V letu 2019 beležimo največji porast števila primerov najpogostejših z delom povezanih KMO 
ramenskega obroča v dejavnosti oskrbe z vodo, ravnanja z odplakami in saniranja okolja (E), v rudarstvu 
(B), v dejavnosti javne uprave, obrambe in obvezne socialne varnosti (O), v kulturni, razvedrilni in 
rekreacijski dejavnosti (R) ter v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (N). Upad števila primerov 
na 100 zaposlenih pa smo registrirali v prometu in skladiščenju (H) ter v finančni in zavarovalniški 
dejavnosti (K). (GRAF 40) 

Graf 40: Število primerov začasne nezmožnosti za delo zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO 
ramenskega obroča na 100 zaposlenih (IF) po dejavnostih (SKD) v letih 2015 in 2019. 
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V letu 2019 smo beležili največji porast trajanja začasne nezmožnosti za delo zaradi navedenih 
zdravstvenih stanj v drugih dejavnostih (S), v kmetijstvu in lovu, gozdarstvu in ribištvu (A), v 
gradbeništvu (F), v strokovni, znanstveni in tehnični dejavnosti (M), v dejavnosti oskrbe z vodo, 
ravnanja z odplakami in saniranja okolja (E) ter v prometu in skladiščenju (H). Upad trajanja začasne 
nezmožnosti za delo pa je bil registriran v rudarstvu (B), v dejavnosti oskrbe z električno energijo, 
plinom in paro (D), v informacijski in komunikacijski dejavnosti (J), v poslovanju z nepremičninami (L), 
drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (N) ter v dejavnosti javne uprave, obrambe in obvezne 
socialne varnosti (O). (GRAF 41) 

Graf 41: Povprečno trajanje začasne nezmožnosti za delo (R) zaradi najpogostejših z delom povezanih 
KMO ramenskega obroča po dejavnostih (SKD) v letih 2015 in 2019. 

 

 
 

Od leta 2015 dalje opažamo tudi rastoč trend odstotka (% BS) in števila (IO) izgubljenih dni na 
zaposlenega zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO ramenskega obroča v vseh izbranih 
dejavnosti. Največji prirastek % BS in IO v letu 2019 smo registrirali v proizvodnji električnih naprav, v 
proizvodnji kovin, v dejavnosti zbiranja in odvoza odpadkov ter v skladiščenju in v spremljajočih 
prometnih dejavnostih. (GRAF 42) 
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Graf 42: Število izgubljenih dni na zaposlenega (IO) zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO 
ramenskega obroča v letih 2015 in 2019 v izbranih dejavnostih. 

 

Analiza trenda gibanja zdravstvenega absentizma v izbranih dejavnostih je tudi prikazala porast števila 
primerov najpogostejših z delom povezanih KMO ramenskega obroča na 100 zaposlenih (IF) skoraj v 
vseh izbranih dejavnostih, zmanjšanje IF beležimo v dejavnosti gradnje stavb ter v skladiščenju in 
spremljajočih prometnih dejavnostih. V primerjavi z letom 2015 smo v letu 2019 beležili največji 
prirastek števila primerov v dejavnosti zbiranja in odvoza odpadkov, v splošni javni upravi in v 
dejavnosti strežbe jedi in pijač. (GRAF 43) 

Graf 43: Število primerov najpogostejših z delom povezanih KMO ramenskega obroča na 100 zaposlenih 
(IF) v letih 2015 in 2019 v izbranih dejavnostih. 
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V primerjavi z letom 2015 smo v letu 2019 registrirali podaljšanje trajanja začasne nezmožnosti za delo 
(R) zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO ramenskega obroča v dejavnosti gradnje stavb, 
proizvodnje električnih naprav in v skladiščenju in spremljajočih prometnih dejavnostih. Upad trajanja 
začasne nezmožnosti za delo pa smo ugotavljali v dejavnosti zbiranja in odvoza odpadkov, splošni javni 
upravi in policiji. (GRAF 44) 

Graf 44: Povprečno trajanje začasne nezmožnosti za delo (R) zaradi najpogostejših z delom povezanih 
KMO ramenskega obroča v letih 2015 in 2019 v izbranih dejavnostih. 
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0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

Proizvodnja kovin

Proizvodnja električnih naprav

Zbiranje in odvoz odpadkov

Gradnja stavb

Skladiščenje in spremljajoče prometne…

Dejavnost strežbe jedi in pijač

Zdravstvo

Policija

Splošna javna uprava

R

2019

2015



36 
 

Tabela 7: Kazalniki BS zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO komolca (povprečje 2015–2019) 
po spolu. 

 % BS IO IF R 
Moški 0,01 % 0,04 0,15 23,12 
Ženske 0,01 % 0,05 0,17 31,01 
Skupaj 0,01 % 0,04 0,16 26,84 

 

Pojavnost najpogostejših z delom povezanih KMO komolca se razlikuje po starostnih skupinah. V 
povprečju beležimo največji odstotek (% BS) in število (IO) izgubljenih dni na zaposlenega v starostni 
skupini od 45 do 64,9 let, kjer prevladujejo ženske in v starostni skupini od 20 do 44,9 let, kjer ni 
bistvene razlike v času trajanja začasne nezmožnosti za delo med spoloma. Bistveno manjši % BS in IO 
pa beležimo v starosti do 19,9 let, najnižji pa pri zaposlenih, starih 65 let in več. (GRAF 45) 

Graf 45: Povprečno število izgubljenih dni na zaposlenega (IO) zaradi najpogostejših z delom povezanih 
KMO komolca po starostnih skupinah. 

 

Prav tako je število primerov na 100 zaposlenih (IF) najvišje v starostnih skupinah od 45 do 64,9 let in 
20 do 44,9 let, najnižji IF pa ugotavljamo pri zaposlenih, starih 65 let in več. (GRAF 46) 
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Graf 46: Povprečno število primerov na 100 zaposlenih (IF) zaradi najpogostejših z delom povezanih 
KMO komolca po starostnih skupinah. 

 

S staranjem se povečuje povprečno trajanje (R) začasne nezmožnosti za delo zaradi najpogostejših z 
delom povezanih KMO komolca in je najdaljše v starostni skupini od 45 do 64,9 let, v starostni skupini 
65 let in več pa ponovno upada. (GRAF 47) 

Graf 47: Povprečno trajanje začasne nezmožnosti za delo (R) zaradi najpogostejših z delom povezanih 
KMO komolca po starostnih skupinah. 

 

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

15-19,9 let 20-44,9 let 45-64,9 let 65 let in več SKUPAJ

IF

M

Ž

Skupaj

0

5

10

15

20

25

30

35

40

15-19,9 let 20-44,9 let 45-64,9 let 65 let in več SKUPAJ

R

M

Ž

Skupaj



38 
 

Pojavnost najpogostejših z delom povezanih KMO komolca bistveno ne odstopa v različnih dejavnostih 
(področja SKD – 1. raven). Kljub temu pa beležimo najvišji % BS in IO zaradi bolezni komolca rudarstvu 
(B) in v predelovalnih dejavnosti (C). (GRAF 48) 

Graf 48: Povprečno število izgubljenih dni na zaposlenega (IO) zaradi najpogostejših z delom povezanih 
KMO komolca po dejavnostih (SKD področja). 

 

Po posameznih področjih gospodarskih dejavnostih pa ugotavljamo nekoliko večje razlike v frekvenci 
najpogostejših z delom povezanih KMO komolca. Med dejavnosti z največjim številom primerov 
navedenih bolezni na 100 zaposlenih prištevamo rudarstvo (B), predelovalne dejavnosti (C), dejavnost 
oskrbe z vodo, ravnanja z odplakami in saniranja okolja (E) ter dejavnost javne uprave in obrambe ter 
obvezne socialne varnosti (O). (GRAF 49) 

Graf 49: Povprečno število primerov na 100 zaposlenih (IF) najpogostejših z delom povezanih KMO 
komolca po dejavnostih (SKD področja). 
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Največje povprečno trajanje začasne nezmožnosti za delo zaradi najpogostejših z delom povezanih 
KMO komolca pa beležimo v kmetijstvu in lovu, gozdarstvu in ribištvu (A), v gostinstvu (I), v prometu 
in skladiščenju (H), v trgovini, vzdrževanju in popravilu motornih vozil (G) ter v strokovnih, znanstvenih 
in tehničnih dejavnostih (M). (GRAF 50) 

Graf 50: Povprečno trajanje začasne nezmožnosti za delo zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO 
komolca po gospodarskih dejavnostih (SKD področja). 

 

Razlike v pojavnosti najpogostejših z delom povezanih KMO komolca beležimo tudi med različnimi 
oddelki posameznih gospodarskih dejavnosti, opredeljenih po standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD 
– 2. raven). 

Od leta 2015 do leta 2019 ugotavljamo v povprečju najvišji odstotek in število zgubljenih dni na 
zaposlenega zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO komolca v proizvodnji električnih naprav 
(C27), v dejavnosti pridobivanja premoga (B05), v ribištvu in gojenju vodnih organizmov (A03), v 
proizvodnji motornih vozil, prikolic in polprikolic (C29), v proizvodnji kovin (C24), v poštni in kurirski 
dejavnosti (H53), v socialnem varstvu z nastanitvijo (Q87), v proizvodnji izdelkov iz gume in plastičnih 
mas (C22), v dejavnosti saniranja okolja in drugega ravnanja z odpadki (E39) ter v proizvodnji tekstilij 
(C13). (GRAF 51) 

Največje število primerov navedenih obolenj na 100 zaposlenih smo registrirali v proizvodnji usnja, 
usnjenih in sorodnih izdelkov (C15), v dejavnosti saniranja okolja in drugega ravnanja z odpadki (E39), 
v poštni in kurirski dejavnosti (H53), v proizvodnji računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov (C26), 
v proizvodnji drugih vozil in plovil (C30), pri ravnanju z odplakami (E37), v dejavnosti pridobivanja 
premoga (B05), v proizvodnji kovin (C24), v socialnem varstvu z nastanitvijo (Q87) ter v proizvodnji 
motornih vozil, prikolic in polprikolic (C29). (GRAF 52) 

V povprečju pa je bilo trajanje začasne nezmožnosti za delo zaradi najpogostejših z delom povezanih 
KMO komolca najdaljše v pravni in računovodski dejavnosti (M69), v drugih strokovnih in tehničnih 
dejavnostih (M74), v pisarniški in spremljajočih poslovno storitvenih dejavnostih (N82), v ribištvu in 
gojenju vodnih organizmov (A03), v dejavnosti članskih organizacij (S94), v proizvodnji električnih 
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naprav (C27), socialnem varstvu z nastanitvijo (Q87), v kmetijski proizvodnji in lovu ter z njima 
povezanimi storitvami (A01), v dejavnosti strežbe jedi in pijač (I56) in v obdelavi in predelavi lesa in 
proizvodnji izdelkov iz lesa (C16). (GRAF 53) 

Graf 51: Oddelki posameznih področij gospodarskih dejavnosti (SKD – 2. raven) z največjim povprečnim 
% BS zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO komolca. 
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Graf 52: Oddelki posameznih področij gospodarskih dejavnosti po SKD z največjim povprečnim IF zaradi 
najpogostejših z delom povezanih KMO komolca. 
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Graf 53: Oddelki posameznih področij gospodarskih dejavnosti po SKD z največjim povprečnim R zaradi 
najpogostejših z delom povezanih KMO komolca. 

 

Dodatno smo analizirali pojavnost najpogostejših z delom povezanih KMO komolca v izbranih 
dejavnostih. V povprečju je bil registriran najvišji odstotek (% BS), število (IO) izgubljenih na 
zaposlenega pri delavcih ter število primerov na 100 zaposlenih (IF) v proizvodnji električnih naprav in 
v proizvodnji kovin. Najdaljše trajanje (R) začasne nezmožnosti za delo zaradi najpogostejših z delom 
povezanih KMO komolca pa smo ugotavljali v proizvodnji električnih naprav, v dejavnosti strežbe jedi 
in pijač in v proizvodnji kovin. (TABELA 8) 
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Tabela 8: Kazalniki bolniškega staleža (petletno povprečje od 2015 do 2019) zaradi najpogostejših z 
delom povezanih KMO komolca v izbranih dejavnostih. 

 % BS IO IF R 
Proizvodnja kovin 0,03 % 0,11 0,36 30,5 
Proizvodnja električnih naprav 0,04 % 0,15 0,35 42,7 
Zbiranje in odvoz odpadkov ter ravnanje z njimi 0,01 % 0,04 0,20 18,6 
Gradnja stavb 0,01 % 0,02 0,11 20,9 
Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti 0,01 % 0,02 0,17 21,1 
Dejavnost strežbe jedi in pijač 0,01 % 0,03 0,08 38,7 
Zdravstvo 0,01 % 0,03 0,13 24,8 
Policija 0,01 % 0,03 0,19 15,1 
Splošna javna uprava 0,01 % 0,03 0,19 14,9 
Povprečje 0,01 % 0,04 0,16 26,8 

 
 

Primerjalna analiza začasne nezmožnosti za delo zaradi 
najpogostejših z delom povezanih KMO komolca v letih 2015 in 2019 

Od leta 2015 dalje ne beležimo bistvenega porasta odstotka (% BS), števila izgubljenih delovnih dni na 
zaposlenega (IO) ter števila primerov na 100 zaposlenih (IF) zaradi najpogostejših z delom povezanih 
KMO komolca, saj je trend gibanja zdravstvenega absentizma zaradi navedenih obolenj praktično 
nespremenjen. V zadnjem času beležimo le porast povprečnega trajanja (R) začasne nezmožnosti za 
delo zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO komolca. (TABELA 9) 

Tabela 9: Kazalniki BS zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO komolca od 2015 do 2019. 

 % BS IO IF R 
2015 0,01 % 0,04 0,16 22,02 
2016 0,01 % 0,04 0,16 23,28 
2017 0,01 % 0,04 0,16 26,62 
2018 0,01 % 0,04 0,15 31,61 
2019 0,01 % 0,04 0,17 30,66 

Porast začasne nezmožnosti za delo zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO komolca 
ugotavljamo le v ženski populaciji. V letu 2015 je znašal odstotek izgubljenih dni na zaposlenega (% BS) 
zaradi z delom povezanih KMO komolca pri ženskah in pri moških 0,01 %, v letu 2019 pa je % BS pri 
ženskah narastel na 0,02 %, pri moških pa je ostal nespremenjen. 

V primerjavi z letom 2015 se je v letu 2019 število izgubljenih dni na zaposlenega (IO) pri ženskah 
povečalo za 50 % (z 0,04 na 0,08 dni), pri moških pa je ostalo nespremenjeno (0,03 dni). (GRAF 54) 
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Graf 54: Število izgubljenih dni na zaposlenega (IO) zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO 
komolca v letih 2015 in 2019 v odvisnosti od spola. 

 

V opazovanem obdobju se je število primerov začasne nezmožnosti za delo na 100 zaposlenih (IF) pri 
ženskah povečalo za 0,02 primera (z 0,16 primera na 0,18 primera), pri moških pa nismo beležili rasti 
IF in je znašal 0,16 primera. (GRAF 55) 

Graf 55: Število primerov začasne nezmožnosti za delo na 100 zaposlenih (IF) zaradi najpogostejših z 
delom povezanih KMO komolca v letih 2015 in 2019 v odvisnosti od spola. 

 

V povprečju je trajanje začasne nezmožnosti za delo zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO 
komolca bistveno daljša pri ženskah. V primerjavi z letom 2015 se je v letu 2019 trajanje bolniškega 
staleža v ženski populaciji podaljšalo za 16,48 dni (s 26,45 na 42,93 dni), pri moških pa le za 1,33 dni (z 
18,33 na 19,66 dni). (GRAF 56) 
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Graf 56: Povprečno trajanje začasne nezmožnosti za delo (R) zaradi najpogostejših z delom povezanih 
KMO komolca v letih 2015 in 2019 v odvisnosti od spola. 

 

Največji % BS in IO zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO komolca beležimo v starostni skupini 
od 45 do 64,9, največji prirastek % BS in IO v letu 2019 pa beležimo pri zaposlenih, ki so stari 45 let in 
več, pri mlajših od 45 let pa ne beležimo bistvenih sprememb. (GRAF 57) 

Graf 57: Število izgubljenih dni na zaposlenega (IO) zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO 
komolca v letih 2015 in 2019 po starostnih skupinah. 

 

Od leta 2015 dalje beležimo največje število primerov začasne nezmožnosti za delo zaradi 
najpogostejših z delom povezanih KMO komolca na 100 zaposlenih (IF) v starostni skupini od 45 do 
64,9 let. V primerjavi z letom 2015 pa v letu 2019 beležimo največji prirastek števila primerov pri 
zaposlenih, starih 65 let in več, v ostalih starostnih skupinah pa se je v letu 2019, v primerjavi z letom 
2015, število primerov celo zmanjšalo. (GRAF 58) 
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Graf 58: Število primerov začasne nezmožnosti za delo na 100 zaposlenih (IF) zaradi najpogostejših z 
delom povezanih KMO komolca v letih 2015 in 2019 po starostnih skupinah. 

 

Od leta 2015 dalje se trajanje začasne nezmožnosti za delo (R) zaradi najpogostejših z delom povezanih 
KMO komolca povečuje skoraj v vseh starostnih skupinah. V letu 2019 beležimo največji porast  
povprečnega trajanja začasne nezmožnosti za delo v starostni skupini od 20 do 44,9 let ter v starostni 
skupini 65 let in več. Pri zaposlenih, starih do 19,9 let, pa smo v letu 2019, v primerjavi z letom 2015, 
beležili celo upad trajanja začasne nezmožnosti za delo zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO 
komolca. (GRAF 59) 

Graf 59: Povprečno trajanje začasne nezmožnosti za delo zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO 
komolca v letih 2015 in 2019 po starostnih skupinah. 
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V primerjavi z letom 2015 se je v letu 2019 povečal odstotek in število izgubljenih dni na zaposlenega 
zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO komolca v večini dejavnostih po področjih SKD, upad % 
BS in IO smo beležili le v rudarstvu (B), v informacijski in komunikacijski dejavnosti (J) ter v dejavnosti 
poslovanja z nepremičninami (L). Največji porast % BS in IO zaradi najpogostejših z delom povezanih 
KMO komolca pa smo ugotavljali v dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro (D), v drugih 
raznovrstnih poslovnih dejavnostih (N), sledijo druge dejavnosti (S), zdravstveno in socialno varstvo (Q) 
ter trgovina, vzdrževanje in popravilo motornih vozil (G). (GRAF 60) 

Graf 60: Odstotek izgubljenih dni na zaposlenega (% BS) zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO 
komolca po dejavnostih (SKD) v letih 2015 in 2019. 

 

V letu 2019 beležimo največji porast števila primerov najpogostejših z delom povezanih KMO komolca 
v dejavnosti oskrbe z vodo, ravnanja z odplakami in saniranja okolja (E), v dejavnosti oskrbe z električno 
energijo, plinom in paro (D), v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (N), v dejavnosti javne uprave, 
obrambe in obvezne socialne varnosti (O) ter v kmetijstvu in lovu, gozdarstvu in ribištvu (A). Upad 
števila primerov na 100 zaposlenih pa smo registrirali v rudarstvu (B), v dejavnosti poslovanja z 
nepremičninami (L) ter v finančni in zavarovalniški dejavnosti (K). (GRAF 61) 
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Graf 61: Število primerov začasne nezmožnosti za delo zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO 
komolca na 100 zaposlenih (IF) po dejavnostih (SKD) v letih 2015 in 2019. 

 

V letu 2019 smo beležili največji porast trajanja začasne nezmožnosti za delo zaradi navedenih 
zdravstvenih stanj v drugih dejavnostih (S), v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (N), v 
dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro (D), v gostinstvu (I) ter v trgovini, vzdrževanju 
in popravilu motornih vozil (G). Upad trajanja začasne nezmožnosti za delo pa je bil registriran v 
kmetijstvu in lovu, gozdarstvu in ribištvu (A), v informacijski in komunikacijski dejavnosti (J), v 
poslovanju z nepremičninami (L) ter v strokovni, znanstveni in tehnični dejavnosti (M). (GRAF 62) 

Graf 62: Povprečno trajanje začasne nezmožnosti za delo (R) zaradi najpogostejših z delom povezanih 
KMO komolca po dejavnostih (SKD) v letih 2015 in 2019. 
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zaposlenega zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO komolca v posameznih izbranih dejavnosti. 
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dejavnostih, v proizvodnji kovin ter dejavnosti strežbe jedi in pijač. Upad % BS in IO pa smo zabeležili v 
proizvodnji električnih naprav in v dejavnosti zbiranja in odvoza odpadkov. (GRAF 63) 

Graf 63: Število izgubljenih dni na zaposlenega (IO) zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO 
komolca v letih 2015 in 2019 v izbranih dejavnostih. 

 

Analiza trenda gibanja zdravstvenega absentizma v izbranih dejavnostih je tudi prikazala porast števila 
primerov najpogostejših z delom povezanih KMO komolca na 100 zaposlenih (IF) skoraj v vseh izbranih 
dejavnostih, zmanjšanje IF beležimo le v dejavnosti proizvodnje električnih naprav in kovin. V 
primerjavi z letom 2015 smo v letu 2019 beležili največji prirastek števila primerov v policiji, zdravstvu 
ter pri skladiščenju in spremljajočih prometnih dejavnostih. (GRAF 64) 

Graf 64: Število primerov najpogostejših z delom povezanih KMO komolca na 100 zaposlenih (IF) v letih 
2015 in 2019 v izbranih dejavnostih. 
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V primerjavi z letom 2015 smo v letu 2019 registrirali podaljšanje trajanja začasne nezmožnosti za delo 
zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO komolca v dejavnosti strežbe jedi in pijač, v skladiščenju 
in spremljajočih prometnih dejavnostih in v proizvodnji električnih naprav. Upad trajanja začasne 
nezmožnosti za delo pa smo ugotavljali v dejavnosti zbiranja in odvoza odpadkov, policiji in zdravstvu. 
(GRAF 65) 

Graf 65: Povprečno trajanje začasne nezmožnosti za delo (R) zaradi najpogostejših z delom povezanih 
KMO komolca v letih 2015 in 2019 v izbranih dejavnostih. 
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Tabela 10: Kazalniki BS zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO zapestja in roke (povprečje 2015–
2019) po spolu. 

 % BS IO IF R 
Moški 0,02 % 0,06 0,15 39,13 
Ženske 0,08 % 0,29 0,60 47,37 
Skupaj 0,04 % 0,16 0,35 45,42 

Pojavnost najpogostejših z delom povezanih KMO zapestja in roke se razlikuje tudi po starostnih 
skupinah. V povprečju beležimo največji odstotek (% BS) in število (IO) izgubljenih dni na zaposlenega  
v starostni skupini od 45 do 64,9 let. V ženski populaciji je % BS in IO relativno visok tudi v starostni 
skupini od 20 do 44,9 let, pri moških pa v starosti 65 let in več. (GRAF 66) 

Graf 66: Povprečno število izgubljenih dni na zaposlenega (IO) zaradi najpogostejših z delom povezanih 
KMO zapestja in roke po starostnih skupinah. 

 

Tudi število primerov na 100 zaposlenih (IF) je najvišje v starostni skupini od 45 do 64,9 let in od 20 
do 44,9 let, najnižji IF pa ugotavljamo pri zaposlenih, starih 65 let in več. (GRAF 67) 
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Graf 67: Povprečno število primerov na 100 zaposlenih (IF) zaradi najpogostejših z delom povezanih 
KMO zapestja in roke po starostnih skupinah. 

 

Najdaljše povprečno trajanje začasne (R) nezmožnosti za delo zaradi najpogostejših z delom povezanih 
KMO zapestja in roke v ženski populaciji smo registrirali v starostni skupini od 45 do 64,9 let ter v 
starostni skupini od 20 do 44,9 let. Pri moških pa smo beležili najdaljše trajanje bolniškega staleža v 
starostni skupini 65 let in več, sledila je skupina moških, starih od 45 do 64,9 let. (GRAF 68) 

Graf 68: Povprečno trajanje začasne nezmožnosti za delo (R) zaradi najpogostejših z delom povezanih 
KMO zapestja in roke po starostnih skupinah. 
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lov, gozdarstvo in ribištvo (A), druge raznovrstne poslovne dejavnosti (N), gostinstvo (I) ter v trgovini, 
vzdrževanju in popravilu motornih vozil (G). (GRAF 69) 

Graf 69: Povprečno število izgubljenih dni na zaposlenega (IO) zaradi najpogostejših z delom povezanih 
KMO zapestja in roke po dejavnostih (SKD področja). 

 

Prav tako se po posameznih področjih gospodarskih dejavnosti močno razlikuje frekvenca 
najpogostejših z delom povezanih KMO zapestja in roke. Med dejavnosti z največjim številom primerov 
navedenih bolezni na 100 zaposlenih prištevamo zdravstveno in socialno varstvo (Q), predelovalne 
dejavnosti (C), v gostinstvu (I), v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnosti (N) ter v trgovini, vzdrževanju 
in popravilu motornih vozil (G). (GRAF 70) 

Graf 70: Povprečno število primerov na 100 zaposlenih (IF) najpogostejših z delom povezanih KMO 
zapestja in roke po dejavnostih (SKD področja). 
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(S), v dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro (D), v trgovini, vzdrževanju in popravilu 
motornih vozil (G), v prometu in skladiščenju (H) ter v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnosti (N). 
(GRAF 71) 

Graf 71: Povprečno trajanje začasne nezmožnosti za delo zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO 
zapestja in roke po gospodarskih dejavnostih (SKD področja). 

 

Še večje razlike v pojavnosti najpogostejših z delom povezanih KMO zapestja in roke beležimo med 
različnimi oddelki posameznih gospodarskih dejavnosti, opredeljenih po standardni klasifikaciji 
dejavnosti (SKD – 2. raven). 

Od leta 2015 do leta 2019 ugotavljamo v povprečju najvišji odstotek in število izgubljenih dni zaradi 
navedenih KMO v proizvodnji usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov (C15), v proizvodnji električnih 
naprav (C27), v socialnem varstvu z nastanitvijo (Q87), v proizvodnji računalnikov, elektronskih in 
optičnih izdelkov (C26), v drugih raznovrstnih predelovalnih dejavnostih (C32), v proizvodnji živil (C10) 
in proizvodnji oblačil (C14), v proizvodnji izdelkov iz gume in plastičnih mas (C22), v proizvodnji 
nekovinskih mineralnih izdelkov (C23) ter v proizvodnji motornih vozil, prikolic in polprikolic (C29). 
(GRAF 72) 

Največje število primerov navedenih obolenj na 100 zaposlenih smo registrirali v proizvodnji usnja, 
usnjenih in sorodnih izdelkov (C15), v proizvodnji računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov (C26), 
v socialnem varstvu z nastanitvijo (Q87), v proizvodnji drugih vozil in plovil (C30), v proizvodnji živil 
(C10), v proizvodnji električnih naprav (C27), v proizvodnji motornih vozil, prikolic in polprikolic (C29), 
v drugih raznovrstnih predelovalnih dejavnostih (C32), v proizvodnji oblačil (C14) ter v proizvodnji 
tekstilij (C13). (GRAF 73) 
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dejavnostih (N80), v dejavnosti pridobivanja premoga (B05), v drugih storitvenih dejavnostih (S96), v 
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proizvodnji električnih naprav (C27), v kopenskem prometu in cevovodnem transportu (H49), v 
proizvodnji tekstilij (C13) ter v športnih in drugih dejavnostih za prosti čas (N93). (GRAF 74) 

Graf 72: Oddelki posameznih področij gospodarskih dejavnosti (SKD – 2. raven) z največjim povprečnim 
% BS zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO zapestja in roke. 
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Graf 73: Oddelki posameznih področij gospodarskih dejavnosti po SKD z največjim povprečnim IF zaradi 
najpogostejših z delom povezanih KMO zapestja in roke. 
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Graf 74: Oddelki posameznih področij gospodarskih dejavnosti po SKD z največjim povprečnim R zaradi 
najpogostejših z delom povezanih KMO zapestja in roke. 

 

Dodatno smo analizirali pojavnost najpogostejših z delom povezanih KMO zapestja in roke v izbranih 
dejavnostih. V povprečju je bil registriran najvišji odstotek (% BS) in število (IO) izgubljenih na 
zaposlenega pri delavcih v proizvodnji električnih naprav, v proizvodnji kovin ter v dejavnosti strežbe 
jedi in pijač. Največjo frekvenco KMO zapestja in roke smo beležili v proizvodnji električnih naprav, v 
proizvodnji kovin, v zdravstvu ter v splošni javni upravi. Najdaljše trajanje (R) začasne nezmožnosti za 
delo zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO zapestja in roke pa smo ugotavljali v proizvodnji 
električnih naprav, v dejavnosti strežbe jedi in pijač ter pri skladiščenju in v spremljajočih prometnih 
dejavnostih. (TABELA 11) 
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Tabela 11: Kazalniki bolniškega staleža (petletno povprečje od 2015 do 2019) zaradi najpogostejših z 
delom povezanih KMO zapestja in roke v izbranih dejavnostih. 

 % BS IO IF R 
Proizvodnja kovin 0,06 % 0,23 0,50 46,6 
Proizvodnja električnih naprav 0,13 % 0,47 0,71 65,8 
Zbiranje in odvoz odpadkov ter ravnanje z njimi 0,03 % 0,10 0,30 31,2 
Gradnja stavb 0,02 % 0,06 0,14 40,4 
Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti 0,04 % 0,13 0,27 47,8 
Dejavnost strežbe jedi in pijač 0,05 % 0,17 0,35 49,5 
Zdravstvo 0,06 % 0,20 0,44 46,2 
Policija 0,02 % 0,08 0,30 27,5 
Splošna javna uprava 0,03 % 0,11 0,38 28,9 
Povprečje 0,04 % 0,16 0,35 45,4 

 

Primerjalna analiza začasne nezmožnosti za delo zaradi 
najpogostejših z delom povezanih KMO zapestja in roke v letih 2015 
in 2019 

Od leta 2015 dalje beležimo le manjši porast odstotka in števila izgubljenih delovnih dni na 
zaposlenega, števila primerov in povprečnega trajanja začasne nezmožnosti za delo zaradi 
najpogostejših z delom povezanih KMO zapestja in roke. V primerjavi s celokupnim absentizmom, kjer 
se je v opazovanem obdobju % BS povečal za 18,5 % (s 4,1 na 4,86 %), je % BS zaradi KMO zapestja in 
roke praktično ostal nespremenjen (0,04 %). Ob tem pa smo beležili le manjši porast števila (IO) 
izgubljenih dni na zaposlenega (z 0,14 na 0,18 dni), števila primerov (IF) na 100 zaposlenih (z 0,31 
primera na 0,37 primera) ter nekoliko večji porast povprečnega trajanja (R) začasne nezmožnosti za 
delo (s 43,43 na 49,22 dni). (TABELA 12) 

Tabela 12: Kazalniki BS zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO zapestja in roke od 2015 do 2019. 

 % BS IO IF R 
2015 0,04 % 0,14 0,31 43,43 
2016 0,04 % 0,15 0,34 43,28 
2017 0,05 % 0,17 0,35 46,30 
2018 0,05 % 0,17 0,38 44,88 
2019 0,04 % 0,18 0,37 49,22 

Porast začasne nezmožnosti za delo zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO zapestja in roke 
ugotavljamo predvsem v ženski populaciji. V letu 2015 je znašal odstotek izgubljenih dni na 
zaposlenega (% BS) zaradi z delom povezanih KMO zapestja in roke pri ženskah 0,07 %, pri moških 0,01 
%, v letu 2019 pa je % BS pri ženskah narastel na 0,09 %, pri moških pa na 0,02 %. (GRAF 75) 
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Graf 75: Odstotek izgubljenih dni na zaposlenega (% BS) zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO 
zapestja in roke od 2015 do 2019 po spolu. 

 

V primerjavi z letom 2015 se je v letu 2019 število izgubljenih dni na zaposlenega (IO) pri ženskah 
povečalo za 0,08 dni (z 0,24 na 0,32 dni), pri moških pa le za 0,02 dni (z 0,05 na 0,07 dni). (GRAF 76) 

Graf 76: Število izgubljenih dni na zaposlenega (IO) zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO 
zapestja in roke v letih 2015 in 2019 v odvisnosti od spola. 

 

V opazovanem obdobju se je število primerov začasne nezmožnosti za delo na 100 zaposlenih (IF) pri 
ženskah povečalo za 0,11 primera (z 0,52 primera na 0,63 primera), pri moških pa le za 0,02 primera (z 
0,14 primera na 0,16 primera). (GRAF 77) 
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Graf 77: Število primerov začasne nezmožnosti za delo na 100 zaposlenih (IF) zaradi najpogostejših z 
delom povezanih KMO zapestja in roke v letih 2015 in 2019 v odvisnosti od spola. 

 

Na splošno je trajanje začasne nezmožnosti za delo (R) zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO 
zapestja in roke pri ženskah daljše kot pri moških. V primerjavi z letom 2015 se je v letu 2019 podaljšala 
začasna nezmožnost za delo zaradi navedenih zdravstvenih stanj pri ženskah za 5,7 dni (s 45,41 na 
51,11 dni), pri moških pa za 5,95 dni (s 37,36 na 43,31). (GRAF 78) 

Graf 78: Povprečno trajanje začasne nezmožnosti za delo (R) zaradi najpogostejših z delom povezanih 
KMO zapestja in roke v letih 2015 in 2019 v odvisnosti od spola. 

 

Največji % BS in IO zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO zapestja in roke beležimo v starostni 
skupini od 45 do 64,9 let. Prirastek % BS in IO v letu 2019 smo beležili pri zaposlenih, starih 65 let in 
več, ter v starostni skupini od 20 do 44,9 let; v starostni skupini od 45 do 64,9 let pa smo v letu 2019 
beležili upad % BS in IO. (GRAF 79) 
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Graf 79: Število izgubljenih dni na zaposlenega (IO) zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO 
zapestja in roke v letih 2015 in 2019 po starostnih skupinah. 

 

Od leta 2015 dalje beležimo tudi največje število primerov začasne nezmožnosti za delo zaradi 
najpogostejših z delom povezanih KMO zapestja in roke na 100 zaposlenih (IF) v starostni skupini od 
45 do 64,9 let, sledijo skupina zaposlenih starih od 20 do 44,9 let. V primerjavi z letom 2015 v letu 2019 
beležimo največji prirastek števila primerov pri zaposlenih, starih 65 let in več, ter v starostni skupini 
do 19,9 let. V starostni skupini od 45 do 64,9 let pa se je leta 2019, v primerjavi z letom 2015, število 
primerov celo zmanjšalo. (GRAF 80) 

Graf 80: Število primerov začasne nezmožnosti za delo na 100 zaposlenih (IF) zaradi najpogostejših z 
delom povezanih KMO zapestja in roke v letih 2015 in 2019 po starostnih skupinah. 
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Od leta 2015 dalje se trajanje začasne nezmožnosti za delo (R) zaradi najpogostejših z delom povezanih 
KMO zapestja in roke povečuje skoraj v vseh starostnih skupinah. V letu 2019  beležimo največji porast  
povprečnega trajanja začasne nezmožnosti za delo pri zaposlenih, starih 65 let in več. (GRAF 81) 

Graf 81: Povprečno trajanje začasne nezmožnosti za delo zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO 
zapestja in roke v letih 2015 in 2019 po starostnih skupinah. 

 

V primerjavi z letom 2015 se je v letu 2019 povečal odstotek in število izgubljenih dni na zaposlenega 
zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO zapestja in roke v večini dejavnosti po področjih SKD, 
upad % BS in IO smo beležili le v rudarstvu (B), v dejavnosti oskrbe z vodo, ravnanja z odplakami in 
saniranja okolja (E) ter v dejavnosti poslovanja z nepremičninami (L). Največji prirastek % BS in IO pa 
smo registrirali v drugih dejavnostih (S) ter v prometu in skladiščenju (H). (GRAF 82) 

Graf 82: Odstotek izgubljenih dni na zaposlenega (% BS) zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO 
zapestja in roke po dejavnostih (SKD) v letih 2015 in 2019. 
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V letu 2019 beležimo največji porast števila primerov najpogostejših z delom povezanih KMO zapestja 
in roke v dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro (D), v gostinstvu (I), v razvedrilni in 
rekreacijski dejavnosti (R) ter v drugih dejavnostih (S). Upad števila primerov na 100 zaposlenih pa smo 
registrirali v  rudarstvu (B), v dejavnosti oskrbe z vodo, ravnanja z odplakami in saniranja okolja (E) ter 
v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (M). (GRAF 83) 

Graf 83: Število primerov začasne nezmožnosti za delo zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO 
zapestja in roke na 100 zaposlenih (IF) po dejavnostih (SKD) v letih 2015 in 2019. 

 

V letu 2019 smo beležili največji porast povprečnega trajanja začasne nezmožnosti zaradi navedenih 
zdravstvenih stanj v drugih dejavnostih (S), v prometu in skladiščenju (H), v izobraževanju (P) in v 
predelovalni dejavnosti (C). Največji upad začasne nezmožnosti za delo zaradi najpogostejših z delom 
povezanih KMO zapestja in roke pa je bil registriran v dejavnosti poslovanja z nepremičninami (L), v 
dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro (D), v dejavnosti oskrbe z vodo, ravnanja z 
odplakami in saniranja okolja (E) ter v kmetijstvu in lovu, gozdarstvu in ribištvu (A). (GRAF 84) 
 
Graf 84: Povprečno trajanje začasne nezmožnosti za delo (R) zaradi najpogostejših z delom povezanih 
KMO zapestja in roke po dejavnostih (SKD) v letih 2015 in 2019. 
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Od leta 2015 dalje opažamo tudi rastoč trend odstotka (% BS) in števila (IO) izgubljenih dni na 
zaposlenega zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO zapestja in roke v dejavnosti gradnje stavb, 
v policiji, v dejavnosti strežbe jedi in pijač ter pri skladiščenju in spremljajočih prometnih dejavnostih. 
V letu 2019 pa smo registrirali upad % BS in IO v dejavnosti zbiranja in odvoza odpadkov, v proizvodnji 
kovin ter v zdravstvu. (GRAF 85) 

Graf 85: Število izgubljenih dni na zaposlenega (IO) zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO 
zapestja in roke v letih 2015 in 2019 v izbranih dejavnostih. 

 

Analiza trenda gibanja zdravstvenega absentizma v izbranih dejavnostih je tudi prikazala porast števila 
primerov najpogostejših z delom povezanih KMO zapestja in roke na 100 zaposlenih (IF) skoraj v vseh 
izbranih dejavnostih, zmanjšanje IF beležimo le v dejavnosti zbiranja in odvoza odpadkov. V primerjavi 
z letom 2015 smo v letu 2019 zabeležili največji prirastek primerov v policiji, splošni javni upravi ter v 
skladiščenju in spremljajočih prometnih dejavnostih. (GRAF 86) 
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Graf 86: Število primerov najpogostejših z delom povezanih KMO zapestja in roke na 100 zaposlenih 
(IF) v letih 2015 in 2019 v izbranih dejavnostih. 

 

V primerjavi z letom 2015 smo v letu 2019 registrirali podaljšanje trajanja začasne nezmožnosti za delo 
zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO zapestja in roke le v dejavnosti gradnje stavb in v policiji, 
v ostalih izbranih dejavnostih pa smo v letu 2019 zaznali upad trajanja začasne nezmožnosti za delo. 
(GRAF 87) 

Graf 87: Povprečno trajanje začasne nezmožnosti za delo (R) zaradi najpogostejših z delom povezanih 
KMO zapestja in roke v letih 2015 in 2019 v izbranih dejavnostih. 
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NAJPOGOSTEJŠA Z DELOM POVEZANA KOSTNO-MIŠIČNA 
OBOLENJA SPODNJEGA DELA HRBTA 

Med najpogostejša z delom povezana KMO spodnjega dela hrbta uvrščamo okvare medvretenčne 
ploščice ledvene hrbtenice, išias, bolečino v križu z išiasom (lumboishilgijo) ter bolečino v križu 
(lumbalgijo). 

Z delom povezana KMO spodnjega dela hrbta predstavljajo od 56 do 57 % vseh najpogostejših z delom 
povezanih KMO. Statistične analiza zadnjega petletnega obdobja (od 2015 do 2019) je pokazala, da je 
frekvenca začasne nezmožnosti za delo (IF) zaradi najpogostejših KMO spodnjega dela hrbta približno 
4,5 primera na 100 zaposlenih (45 primerov/1000 zaposlenih), povprečno trajanje bolniškega staleža 
pa se giblje od 31 do 32 dni. 

Pojavnost najpogostejših z delom povezanih KMO spodnjega dela hrbta je pri ženskah nekoliko večja 
kot pri moških (za približno 20 do 25 %), tudi povprečno trajanje začasne nezmožnosti za delo je pri 
ženskah nekoliko daljše. V primerjavi z moško populacijo se v zadnjih letih zdravstveni absentizem 
zaradi navedenih obolenj v ženski populaciji še dodatno podaljšuje. (TABELA 13) 

Tabela 13: Kazalniki BS zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO spodnjega dela hrbta (povprečje 
2015–2019) po spolu. 

 % BS IO IF R 
Moški 0,34 % 1,25 4,07 30,67 
Ženske 0,42 % 1,53 4,79 31,71 
Skupaj 0,38 % 1,38 4,39 31,18 

Pojavnost najpogostejših z delom povezanih KMO spodnjega dela hrbta se razlikuje tudi po starostnih 
skupinah. V povprečju beležimo največji odstotek (% BS) in število (IO) izgubljenih dni na zaposlenega  
v starostni skupini od 45 do 64,9 let ter v starostni skupini od 20 do 44,9 let, bistveno manjši % BS in 
IO beležimo pa pri zaposlenih, starih 65 let in več, najnižji pa v starosti do 19,9 let. (GRAF 88) 

Graf 88: Povprečno število izgubljenih dni na zaposlenega (IO) zaradi najpogostejših z delom povezanih 
KMO spodnjega dela hrbta po starostnih skupinah. 
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Prav tako je število primerov na 100 zaposlenih najvišje v starostni skupini od 45 do 64,9 let in od 20 
do 44,9 let, najnižji IF pa ugotavljamo pri starih 65 let in več. (GRAF 89) 

Graf 89: Povprečno število primerov na 100 zaposlenih (IF) zaradi najpogostejših z delom povezanih 
KMO spodnjega dela hrbta po starostnih skupinah. 

 

S staranjem se povečuje povprečno trajanje začasne nezmožnosti za delo zaradi najpogostejših z delom 
povezanih KMO spodnjega dela hrbta. Najdaljše povprečno trajanje začasne nezmožnosti za delo 
beležimo v starostni skupini 65 let in več. V starostnih skupinah do 45 let je trajanje začasne 
nezmožnosti za delo nekoliko daljše pri ženskah, v starostnih skupinah nad 45 let pa je povprečno 
trajanje bolniškega staleža daljše v moški populaciji. (GRAF 90) 

Graf 90: Povprečno trajanje začasne nezmožnosti za delo (R) zaradi najpogostejših z delom povezanih 
KMO spodnjega dela hrbta po starostnih skupinah. 
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Pojavnost najpogostejših z delom povezanih KMO spodnjega dela hrbta se močno razlikuje tudi po 
dejavnostih (področja SKD – 1. raven). Največji odstotek in število izgubljenih dni na zaposlenega 
beležimo v rudarstvu (B), sledijo dejavnosti oskrbe z vodo, ravnanja z odplakami in saniranja okolja (E), 
zdravstvenega in socialnega varstva (Q), javne uprave in obrambe ter obvezne socialne varnosti (O) ter 
predelovalne dejavnosti (C). (GRAF 91) 

Graf 91: Povprečno število izgubljenih dni na zaposlenega (IO) zaradi najpogostejših z delom povezanih 
KMO spodnjega dela hrbta po dejavnostih (SKD področja). 

 

Prav tako se po posameznih področjih gospodarskih dejavnostih močno razlikuje frekvenca 
najpogostejših  z delom povezanih KMO spodnjega dela hrbta. Med dejavnosti z največjim številom 
primerov navedenih bolezni na 100 zaposlenih prištevamo rudarstvo (B), dejavnost javne uprave in 
obrambe ter obvezne socialne varnosti (O), dejavnost oskrbe z vodo, ravnanja z odplakami in saniranja 
okolja (E), zdravstveno in socialno varstvo (Q) ter predelovalne dejavnosti (C). (GRAF 92) 

Graf 92: Povprečno število primerov na 100 zaposlenih (IF) najpogostejših z delom povezanih KMO 
spodnjega dela hrbta po dejavnostih (SKD področja). 
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Največje povprečno trajanje začasne nezmožnosti za delo zaradi najpogostejših z delom povezanih 
KMO spodnjega dela hrbta pa beležimo v kmetijstvu in lovu, gozdarstvu in ribištvu (A), v drugih 
dejavnostih (S), v gradbeništvu (F), v gostinstvu (I) ter v rudarstvu (B). (GRAF 93) 

Graf 93: Povprečno trajanje začasne nezmožnosti za delo zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO 
spodnjega dela hrbta po gospodarskih dejavnostih (SKD področja). 

 

Še večje razlike v pojavnosti najpogostejših z delom povezanih KMO spodnjega dela hrbta beležimo 
med različnimi oddelki posameznih gospodarskih dejavnosti, opredeljenih po standardni klasifikaciji 
dejavnosti (SKD – 2. raven). 

Od leta 2015 do leta 2019 ugotavljamo v povprečju najvišji odstotek in število izgubljenih dni na 
zaposlenega zaradi navedenih KMO v dejavnosti pridobivanja premoga (B05), v socialnem varstvu z 
nastanitvijo (Q87), v dejavnosti pridobivanja rudnin in kamnin (B08), v dejavnosti oskrbe stavb in 
okolice (N81), v poštni in kurirski dejavnosti (H53), v proizvodnji nekovinskih mineralnih izdelkov (C23), 
v pisarniških in spremljajočih poslovnih storitvenih dejavnostih (N82), v gozdarstvu (A02), v proizvodnji 
električnih naprav (C27) ter v proizvodnji tekstilij (C13). (GRAF 94) 

Največje število primerov navedenih obolenj na 100 zaposlenih smo registrirali v proizvodnji usnja, 
usnjenih in sorodnih izdelkov (C15), v dejavnosti pridobivanja premoga (B05), v poštni in kurirski 
dejavnosti (H53), v socialnem varstvu z nastanitvijo (Q87), v proizvodnji papirja in izdelkov iz papirja 
(C17), v proizvodnji kovin (C24), v dejavnosti javne uprave in obrambe in obvezne socialne varnosti 
(O84), v proizvodnji nekovinskih mineralnih izdelkov (C23), v zaposlovalnih dejavnostih (N78) ter v 
storitvah za rudarstvo (B09). (GRAF 95) 

V povprečju pa je bilo trajanje začasne nezmožnosti za delo zaradi najpogostejših z delom povezanih 
KMO spodnjega dela hrbta najdaljše v kmetijski proizvodnji in lovu ter z njima povezanimi storitvami 
(A01), v drugih storitvenih dejavnostih (S96), v gozdarstvu (A02), v pravni in računovodski dejavnosti 
(N69), v dejavnosti pridobivanja rudnin in kamnin (B08), v kulturni in razvedrilni dejavnosti (R90), v 
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pisarniških in spremljajočih poslovnih storitvenih dejavnostih (N82), v specializiranih gradbenih delih 
(F43), v dejavnosti oskrbe stavb in okolice (N81) ter v dejavnosti strežbe jedi in pijač (I56). (GRAF 96) 

Graf 94: Oddelki posameznih področij gospodarskih dejavnosti (SKD – 2. raven) z največjim 
povprečnim % BS zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO spodnjega dela hrbta. 
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Graf 95: Oddelki posameznih področij gospodarskih dejavnosti po SKD z največjim povprečnim IF zaradi 
najpogostejših z delom povezanih KMO spodnjega dela hrbta. 
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Graf 96: Oddelki posameznih področij gospodarskih dejavnosti po SKD z največjim povprečnim R zaradi 
najpogostejših z delom povezanih KMO spodnjega dela hrbta. 

 

Dodatno smo analizirali pojavnost najpogostejših z delom povezanih KMO spodnjega dela hrbta v 
izbranih dejavnostih. V povprečju je bil registriran najvišji odstotek (% BS) in število (IO) izgubljenih na 
zaposlenega pri delavcih v proizvodnji električnih naprav, v proizvodnji kovin ter v dejavnosti zbiranja 
in odvoza odpadkov ter ravnanja z njimi. Največjo frekvenco KMO spodnjega dela hrbta smo beležili v 
proizvodnji kovin, v policiji, v dejavnosti zbiranja in odvoza odpadkov ter ravnanja z njimi ter proizvodnji 
električnih naprav. Najdaljše trajanje (R) začasne nezmožnosti za delo zaradi najpogostejših z delom 
povezanih KMO spodnjega dela hrbta pa smo ugotavljali v dejavnosti strežbe jedi in pijač, v proizvodnji 
električnih naprav ter v dejavnosti gradnje stavb. (TABELA 14) 
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Tabela 14: Kazalniki bolniškega staleža (petletno povprečje od 2015 do 2019) zaradi najpogostejših z 
delom povezanih KMO spodnjega dela hrbta v izbranih dejavnostih. 

 % BS IO IF R 
Proizvodnja kovin 0,56 % 2,05 7,33 28,1 
Proizvodnja električnih naprav 0,63 % 2,30 5,59 41,1 
Zbiranje in odvoz odpadkov ter ravnanje z njimi 0,51 % 1,85 6,06 30,7 
Gradnja stavb 0,40 % 1,46 3,82 38,4 
Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti 0,37 % 1,36 5,38 25,2 
Dejavnost strežbe jedi in pijač 0,28 % 1,02 2,31 43,8 
Zdravstvo 0,42 % 1,54 5,24 29,5 
Policija 0,39 % 1,42 6,70 21,1 
Splošna javna uprava 0,31 % 1,15 6,04 18,9 
Povprečje 0,38 % 1,38 4,40 31,2 

 

Primerjalna analiza začasne nezmožnosti za delo zaradi 
najpogostejših z delom povezanih KMO spodnjega dela hrbta v letih 
2015 in 2019 

Od leta 2015 dalje beležimo relativen porast odstotka in števila izgubljenih delovnih dni na 
zaposlenega, števila primerov in trajanja začasne nezmožnosti za delo zaradi najpogostejših z delom 
povezanih KMO spodnjega dela hrbta. V primerjavi s celokupnim absentizmom je trend rasti bolniškega 
staleža zaradi KMO spodnjega dela hrbta nekoliko višji. V opazovanem obdobju se je % BS za vse vzroke 
začasne nezmožnosti za delo skupaj povečal za 18,5 % (s 4,1 na 4,86 %), % BS zaradi KMO spodnjega 
dela hrbta pa za 26,5 % (z 0,34 na 0,43 %). Trend rasti % BS zaradi najpogostejših KMO spodnjega dela 
hrbta pa je nekoliko nižji od trenda rasti % BS zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO skupaj, ki 
se je v opazovanem obdobju povečal za 41 % (z 0,61 na 0,86 %). (TABELA 15) 

Tabela 15: Kazalniki BS zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO spodnjega dela hrbta od 2015 
do 2019. 

 % BS IO IF R 

2015 0,34 % 1,22 4,28 28,61 
2016 0,34 % 1,25 4,23 29,49 
2017 0,37 % 1,36 4,25 31,64 
2018 0,41 % 1,48 4,54 32,66 
2019 0,43 % 1,57 4,67 33,53 

Porast začasne nezmožnosti za delo zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO spodnjega dela 
hrbta ugotavljamo predvsem v ženski populaciji. V letu 2015 je znašal odstotek izgubljenih dni na 
zaposlenega (% BS) zaradi z delom povezanih KMO spodnjega dela hrbta pri ženskah 0,35 %, pri moških 
0,32 %, v letu 2019 pa je % BS pri ženskah narastel na 0,49 %, pri moških pa na 0,39 %. (GRAF 97) 
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Graf 97: Odstotek izgubljenih dni na zaposlenega (% BS) zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO 
spodnjega dela hrbta od 2015 do 2019 po spolu. 

 

V primerjavi z letom 2015 se je v letu 2019 število izgubljenih dni na zaposlenega (IO) pri ženskah 
povečalo za 37,2 % (z 1,29 na 1,77 dni), pri moških pa le za 19,7 % (z 1,17 na 1,40 dni). (GRAF 98) 

Graf 98: Število izgubljenih dni na zaposlenega (IO) zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO 
spodnjega dela hrbta v letih 2015 in 2019 v odvisnosti od spola. 

 

V opazovanem obdobju se je število primerov začasne nezmožnosti za delo na 100 zaposlenih (IF) pri 
ženskih povečalo za 0,48 primera (s 4,62 primera na 5,10 primera), pri moških pa le za 0,32 primera (s 
4,0 primerov na 4,32 primera). (GRAF 99) 
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Graf 99: Število primerov začasne nezmožnosti za delo na 100 zaposlenih (IF) zaradi najpogostejših z 
delom povezanih KMO spodnjega dela hrbta v letih 2015 in 2019 v odvisnosti od spola. 

 

V zadnjih letih opažamo, da se začasna nezmožnost za delo zaradi najpogostejših z delom povezanih 
KMO spodnjega dela hrbta podaljšuje predvsem v ženski populaciji. V primerjavi z letom 2015 se je v 
letu 2019 povprečno trajanje začasne nezmožnosti za delo pri moških podaljšalo za 2,99 dni (z 29,34 
na 32,33 dni), pri ženskah pa za 6,96 dni (s 27,83 na 34,79 dni). (GRAF 100) 

Graf 100: Povprečno trajanje začasne nezmožnosti za delo (R) zaradi najpogostejših z delom povezanih 
KMO spodnjega dela hrbta v letih 2015 in 2019 v odvisnosti od spola. 

 

Največji % BS in IO zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO spodnjega dela hrbta beležimo v 
starostni skupini od 45 do 64,9 let, največji prirastek % BS in IO v letu 2019 pa beležimo pri zaposlenih, 
starih 65 let in več, ter v starostni skupini od 20 do 44,9 let. V starostni skupini od 45 do 64,9 let pa 
smo v letu 2019 beležili znižanje % BS in IO. (GRAF 101) 
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Graf 101: Število izgubljenih dni na zaposlenega (IO) zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO 
spodnjega dela hrbta v letih 2015 in 2019 po starostnih skupinah. 

 

Od leta 2015 dalje beležimo največje število primerov začasne nezmožnosti za delo zaradi 
najpogostejših z delom povezanih KMO spodnjega dela hrbta na 100 zaposlenih (IF) v starostni skupini 
od 45 do 64,9 let, sledijo skupina zaposlenih, starih od 20 do 44,9 let. V primerjavi z letom 2015 
beležimo v letu 2019 največji prirastek števila primerov pri zaposlenih, starih 65 let in več. V starostni 
skupini od 45 do 64,9 let pa se je v letu 2019 število primerov celo zmanjšalo. (GRAF 102) 

Graf 102: Število primerov začasne nezmožnosti za delo na 100 zaposlenih (IF) zaradi najpogostejših z 
delom povezanih KMO spodnjega dela hrbta v letih 2015 in 2019 po starostnih skupinah. 

 

Od leta 2015 dalje se trajanje začasne nezmožnosti za delo (R) zaradi najpogostejših z delom povezanih 
KMO spodnjega dela hrbta povečuje v vseh starostnih skupinah. V letu 2019 beležimo največji porast  
povprečnega trajanja začasne nezmožnosti za delo v starostni skupini 65 let in več ter v skupini od 20 
do 44,9 let. (GRAF 103) 
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Graf 103: Povprečno trajanje začasne nezmožnosti za delo zaradi najpogostejših z delom povezanih 
KMO spodnjega dela hrbta v letih 2015 in 2019 po starostnih skupinah. 

 

V primerjavi z letom 2015 se je v letu 2019 povečal odstotek in število izgubljenih dni na zaposlenega 
zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO spodnjega dela hrbta v večini dejavnosti po področjih 
SKD, upad % BS in IO smo beležili le v rudarstvu (B), v gradbeništvu (F) ter v kulturni, razvedrilni in 
rekreacijski dejavnosti (R). Največji porast % BS in IO zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO 
spodnjega dela hrbta v letu 2019 pa je bil zabeležen v kmetijstvu in lovu, gozdarstvu in ribištvu (A), v 
trgovini, vzdrževanju in popravilu motornih vozil (G), v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (N), 
v dejavnosti javne uprave in obrambe ter obvezne socialne varnosti (O) ter v predelovalnih dejavnostih 
(C). (GRAF 104) 

Graf 104: Odstotek izgubljenih dni na zaposlenega (% BS) zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO 
spodnjega dela hrbta po dejavnostih (SKD) v letih 2015 in 2019. 
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V letu 2019 beležimo največji porast števila primerov najpogostejših z delom povezanih KMO 
spodnjega dela hrbta v rudarstvu (B), v dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro (D), v 
dejavnosti poslovanja z nepremičninami (L), v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (N) ter v 
dejavnosti javne uprave, obrambe in obvezne socialne varnosti (O). Upad števila primerov na 100 
zaposlenih pa smo registrirali v gradbeništvu (F) ter v drugih dejavnostih (S). (GRAF 105) 

Graf 105: Število primerov začasne nezmožnosti za delo zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO 
spodnjega dela hrbta na 100 zaposlenih (IF) po dejavnostih (SKD) v letih 2015 in 2019. 

 

V letu 2019 smo beležili največji porast trajanja začasne nezmožnosti za delo zaradi navedenih 
zdravstvenih stanj v kmetijstvu in lovu, gozdarstvu in ribištvu (A), v trgovini, vzdrževanju in popravilu 
motornih vozil (G), v prometu in skladiščenju (H), v strokovni, znanstveni in tehnični dejavnosti (M) ter 
v gostinstvu (I). Upad trajanja začasne nezmožnosti za delo pa je bil registriran v rudarstvu (B), v 
informacijski in komunikacijski dejavnosti (J), v poslovanju z nepremičninami (L) ter v kulturni, 
razvedrilni in rekreacijski dejavnosti (R). (GRAF 106) 
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Graf 106: Povprečno trajanje začasne nezmožnosti za delo (R) zaradi najpogostejših z delom povezanih 
KMO spodnjega dela hrbta po dejavnostih (SKD) v letih 2015 in 2019. 

 

 

Od leta 2015 dalje opažamo tudi rastoč trend odstotka (% BS) in števila (IO) izgubljenih dni na 
zaposlenega zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO spodnjega dela hrbta v vseh izbranih 
dejavnosti. Največji prirastek % BS in IO v letu 2019 smo registrirali v dejavnosti proizvodnje kovin, v 
proizvodnji električnih naprav, v dejavnosti strežbe jedi in pijač ter v policiji. (GRAF 107) 

Graf 107: Število izgubljenih dni na zaposlenega (IO) zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO 
spodnjega dela hrbta v letih 2015 in 2019 v izbranih dejavnostih. 

 

Analiza trenda gibanja zdravstvenega absentizma v izbranih dejavnostih je tudi prikazala porast števila 
primerov najpogostejših z delom povezanih KMO spodnjega dela hrbta na 100 zaposlenih (IF) skoraj v 
vseh izbranih dejavnostih, zmanjšanje IF beležimo le v dejavnosti gradnje stavb ter zbiranja in odvoza 
odpadkov. V primerjavi z letom 2015 smo v letu 2019 beležili največji prirastek števila primerov začasne 

0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0

100.0

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S VSI

R

2015

2019

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00

Proizvodnja kovin

Proizvodnja električnih naprav

Zbiranje in odvoz odpadkov

Gradnja stavb

Skladiščenje in spremljajoče prometne…

Dejavnost strežbe jedi in pijač

Zdravstvo

Policija

Splošna javna uprava

IO

2019

2015



80 
 

nezmožnosti za delo zaradi najpogostejših KMO spodnjega dela hrbta v dejavnosti proizvodnje kovin 
in v policiji. (GRAF 108) 

Graf 108: Število primerov najpogostejših z delom povezanih KMO spodnjega dela hrbta na 100 
zaposlenih (IF) v letih 2015 in 2019 v izbranih dejavnostih. 

 

V primerjavi z letom 2015 smo v letu 2019 registrirali podaljšanje trajanja (R) začasne nezmožnosti za 
delo zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO spodnjega dela hrbta v dejavnosti strežbe jedi in 
pijač, gradnje stavb ter v proizvodnji kovin in električnih naprav. Upad trajanja bolniškega staleža pa 
smo ugotavljali v skladiščenju in spremljajočih prometnih dejavnostih. (GRAF 109) 

Graf 109: Povprečno trajanje začasne nezmožnosti za delo (R) zaradi najpogostejših z delom povezanih 
KMO spodnjega dela hrbta v letih 2015 in 2019 v izbranih dejavnostih. 
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NAJPOGOSTEJŠA Z DELOM POVEZANA KOSTNO-MIŠIČNA 
OBOLENJA KOLKA 

Med najpogostejša z delom povezana KMO kolka uvrščamo artrozo kolka ter motnje sklepnega 
hrustanca medeničnega predela in stegna.  

Z delom povezana KMO kolka predstavljajo od 4 do 5 % vseh najpogostejših z delom povezanih KMO. 
Statistična analiza zadnjega petletnega obdobja (od 2015 do 2019) je pokazala, da je frekvenca začasne 
nezmožnosti za delo (IF) zaradi najpogostejših KMO kolka približno 0,14 primera na 100 zaposlenih (1,4 
primera/1000 zaposlenih), povprečno trajanje bolniškega staleža pa se giblje od 91 do 92 dni. 

Pojavnost najpogostejših z delom povezanih KMO kolka je pri ženskah nekoliko večja kot pri moških 
(približno za 15 do 30 %), povprečno trajanje začasne nezmožnosti za delo pa je pri moških bistveno 
daljše. V primerjavi z žensko populacijo se v zadnjih letih zdravstveni absentizem zaradi najpogostejših 
z delom povezanih KMO kolka pri moških še dodatno podaljšuje. (TABELA 16) 

Tabela 16: Kazalniki BS zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO kolka (povprečje 2015–2019) po 
spolu. 

 % BS IO IF R 
Moški 0,04 % 0,13 0,12 113,8 
Ženske 0,03 % 0,15 0,16 70,1 
Skupaj 0,03 % 0,14 0,14 91,4 

Pojavnost najpogostejših z delom povezanih KMO kolka se razlikuje tudi po starostnih skupinah. V 
povprečju beležimo največji odstotek (% BS) in število (IO) izgubljenih dni na zaposlenega v starostni 
skupini od 45 do 64,9 let ter pri zaposlenih, starih 65 let in več. Pričakovano je % BS in IO bistveno nižji 
v starostni skupini od 20 do 44,9 let, najnižji pa v starosti do 19,9 let. (GRAF 110) 
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Graf 110: Povprečno število izgubljenih dni na zaposlenega (IO) zaradi najpogostejših z delom 
povezanih KMO kolka po starostnih skupinah. 

 

Prav tako je število primerov na 100 zaposlenih najvišje v starostni skupini od 45 do 64,9 ter pri 
zaposlenih, starih od 20 do 44,9 let. (GRAF 111) 

Graf 111: Povprečno število primerov na 100 zaposlenih (IF) zaradi najpogostejših z delom povezanih 
KMO kolka po starostnih skupinah. 

 

S staranjem se povečuje povprečno trajanje začasne nezmožnosti za delo zaradi najpogostejših z delom 
povezanih KMO kolka. Najdaljše povprečno trajanje začasne nezmožnosti za delo beležimo v starostni 
skupini 65 let in več. V starostnih skupinah do 64,9 let je trajanje začasne nezmožnosti za delo bistveno  
daljše pri moških, v starostni skupini 65 let in več pa je povprečno trajanje bolniškega staleža nekoliko 
daljše pri ženskah. (GRAF 112) 
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Graf 112: Povprečno trajanje začasne nezmožnosti za delo (R) zaradi najpogostejših z delom povezanih 
KMO kolka po starostnih skupinah. 

 

Pojavnost najpogostejših z delom povezanih KMO kolka se močno razlikuje tudi po dejavnostih 
(področja SKD – 1. raven). Največji odstotek in število izgubljenih dni na zaposlenega beležimo v 
rudarstvu (B), sledijo kmetijstvo in lov, gozdarstvo in ribištvo (A), dejavnost oskrbe z vodo, ravnanja z 
odplakami in saniranja okolja (E), javna uprava in obramba ter obvezna socialna varnost (O) ter 
gradbeništvo (F). (GRAF 113) 

Graf 113: Povprečno število izgubljenih dni na zaposlenega (IO) zaradi najpogostejših z delom 
povezanih KMO kolka po dejavnostih (SKD področja). 

 

Prav tako se po posameznih področjih gospodarskih dejavnostih močno razlikuje frekvenca 
najpogostejših z delom povezanih KMO kolka. Med dejavnosti z največjim številom primerov 
navedenih bolezni na 100 zaposlenih prištevamo rudarstvo (B), dejavnost javne uprave in obrambe ter 
obvezne socialne varnosti (O), dejavnost oskrbe z električno energijo, plinom in paro (D), dejavnost 
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oskrbe z vodo, ravnanja z odplakami in saniranja okolja (E) ter zdravstveno in socialno varstvo (Q). 
(GRAF 114) 

Graf 114: Povprečno število primerov na 100 zaposlenih (IF) najpogostejših z delom povezanih KMO 
kolka po dejavnostih (SKD področja). 

 

Največje povprečno trajanje začasne nezmožnosti za delo zaradi najpogostejših z delom povezanih 
KMO kolka pa beležimo v gradbeništvu (F), v kmetijstvu in lovu, gozdarstvu in ribištvu (A), v drugih 
dejavnostih (S), v dejavnosti oskrbe z vodo, ravnanja z odplakami in saniranja okolja (E) ter v gostinstvu 
(I). (GRAF 115) 

Graf 115: Povprečno trajanje začasne nezmožnosti za delo zaradi najpogostejših z delom povezanih 
KMO kolka po gospodarskih dejavnostih (SKD področja). 
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Še večje razlike v pojavnosti najpogostejših z delom povezanih KMO kolka beležimo med različnimi 
oddelki posameznih gospodarskih dejavnosti, opredeljenih po standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD 
– 2. raven). 

Od leta 2015 do leta 2019 ugotavljamo v povprečju najvišji % BS in IO zaradi navedenih KMO v 
dejavnosti pridobivanja rudnin in kamnin (B08), v kmetijski proizvodnji in lovu ter z njima povezanimi 
storitvami (A01), v dejavnosti zbiranja in odvoza odpadkov ter ravnanja z njimi (E38), v dejavnosti 
proizvodnje pijač (C11), v dejavnosti gradnje stavb (F41), v pisarniških in spremljajočih poslovnih 
storitvenih dejavnostih (N82), v proizvodnji oblačil (C14), v dejavnosti obdelave in predelave lesa ter 
proizvodnje izdelkov iz lesa, plute in slame (C16), v proizvodnji nekovinskih mineralnih izdelkov (C23) 
ter pri ravnanju z odplakami (E37). (GRAF 116) 

Največje število primerov navedenih obolenj na 100 zaposlenih smo registrirali v dejavnosti 
pridobivanja premoga (B05), v vodnem prometu (H50), v dejavnosti proizvodnje pijač (C11), v 
proizvodnji usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov (C15), v dejavnosti pridobivanja rudnin in kamnin 
(B08), v proizvodnji kovin (C24), v socialnem varstvu brez nastanitve (Q88), v poštni in kurirski 
dejavnosti (H53), v  gozdarstvu (A02) ter v proizvodnji tekstilij (C13). (GRAF 117) 

V povprečju pa je bilo trajanje začasne nezmožnosti za delo zaradi najpogostejših z delom povezanih 
KMO kolka najdaljše v dejavnosti popravila računalnikov in izdelkov za široko rabo (S95), v dejavnosti 
gradnje stavb (F41), v kmetijski proizvodnji in lovu ter z njima povezanimi storitvami (A01), v pisarniških 
in spremljajočih poslovnih storitvenih dejavnostih (N82), v proizvodnji nekovinskih mineralnih izdelkov 
(C23), v specializiranih gradbenih delih (F43), v veterinarstvu (M75), v dejavnosti zbiranja in odvoza 
odpadkov ter ravnanja z njimi (E38), v dejavnosti proizvodnje oblačil (C14) ter v kulturnih in razvedrilnih 
dejavnostih (R90). (GRAF 118) 
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Graf 116: Oddelki posameznih področji gospodarskih dejavnosti (SKD – 2. raven) z največjim 
povprečnim % BS zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO kolka. 
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Graf 117: Oddelki posameznih področji gospodarskih dejavnosti po SKD z največjim povprečnim IF 
zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO kolka. 
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Graf 118: Oddelki posameznih področji gospodarskih dejavnosti po SKD z največjim povprečnim R 
zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO kolka. 

 

Dodatno smo analizirali pojavnost najpogostejših z delom povezanih KMO kolka v izbranih dejavnostih. 
V povprečju je bil registriran najvišji odstotek (% BS) in število (IO) izgubljenih na zaposlenega pri 
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trajanje (R) začasne nezmožnosti za delo zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO kolka pa smo 
ugotavljali v dejavnosti gradnje stavb v dejavnosti zbiranja in odvoza odpadkov ter ravnanja z njimi ter 
v dejavnosti strežbe jedi in pijač. (TABELA 17) 
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Tabela 17: Kazalniki bolniškega staleža (petletno povprečje od 2015 do 2019) zaradi najpogostejših z 
delom povezanih KMO kolka v izbranih dejavnostih. 

 % BS IO IF R 
Proizvodnja kovin 0,05 % 0,20 0,28 72,0 
Proizvodnja električnih naprav 0,05 % 0,15 0,18 83,9 
Zbiranje in odvoz odpadkov ter ravnanje z njimi 0,09 % 0,31 0,22 158,4 
Gradnja stavb 0,08 % 0,31 0,12 251,5 
Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti 0,04 % 0,15 0,15 98,6 
Dejavnost strežbe jedi in pijač 0,02 % 0,08 0,06 137,2 
Zdravstvo 0,03 % 0,12 0,17 57,5 
Policija 0,04 % 0,19 0,13 52,1 
Splošna javna uprava 0,05 % 0,15 0,25 88,2 
Povprečje 0,03 % 0,13 0,14 91,5 

 

Primerjalna analiza začasne nezmožnosti za delo zaradi 
najpogostejših z delom povezanih KMO kolka v letih 2015 in 2019 

Od leta 2015 dalje beležimo porast odstotka in števila izgubljenih delovnih dni na zaposlenega, števila 
primerov in trajanja začasne nezmožnosti za delo zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO kolka. 
V primerjavi s celokupnim absentizmom je trend rasti bolniškega staleža zaradi KMO kolka nekoliko 
višji. V opazovanem obdobju se je % BS za vse vzroke začasne nezmožnosti za delo skupaj povečal za 
18,5 % (s 4,1 na 4,86 %), % BS zaradi KMO kolka pa za 33,3 % (z 0,03 na 0,04 %). Trend rasti % BS zaradi 
najpogostejših KMO kolka pa je nekoliko nižji od trenda rasti % BS zaradi najpogostejših z delom 
povezanih KMO skupaj, ki se je v opazovanem obdobju povečal za 41 % (z 0,61 na 0,86 %). (TABELA 18) 

Tabela 18: Kazalniki BS zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO kolka od 2015 do 2019. 

 % BS IO IF R 
2015 0,03 % 0,12 0,12 87,31 
2016 0,03 % 0,13 0,13 77,79 
2017 0,03 % 0,13 0,13 92,18 
2018 0,04 % 0,14 0,15 100,12 
2019 0,04 % 0,16 0,16 99,86 

V zadnjih letih beležimo sorazmerno enako velik porast začasne nezmožnosti za delo zaradi 
najpogostejših z delom povezanih KMO kolka pri moških kot pri ženskah. V letu 2015 je znašal odstotek 
izgubljenih dni na zaposlenega (% BS) zaradi z delom povezanih KMO spodnjega dela hrbta pri ženskah 
0,02 %, pri moških 0,03 %, v letu 2019 pa je % BS pri ženskah narastel na 0,04 %, pri moških pa na 0,05 
%. (GRAF 119) 
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Graf 119: Odstotek izgubljenih dni na zaposlenega (% BS) zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO 
kolka od 2015 do 2019 po spolu. 

 

V nasprotju z drugimi KMO obolenji beležimo pri najpogostejših KMO kolka večji porast števila 
izgubljenih dni v moški populaciji. V primerjavi z letom 2015 se je v letu 2019 število izgubljenih dni na 
zaposlenega (IO) pri ženskah povečalo za 7 % (z 0,14 na 0,15 dni), pri moških pa za 54,5 % (z 0,11 dni 
na 0,17 dni). (GRAF 120) 

Graf 120: Število izgubljenih dni na zaposlenega (IO) zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO 
kolka v letih 2015 in 2019 v odvisnosti od spola. 

 

V opazovanem obdobju pa se je število primerov začasne nezmožnosti za delo na 100 zaposlenih (IF) 
povečalo predvsem v ženski populaciji. V primerjavi z letom 2015 se je v letu 2019 IF pri ženskih povečal 
za 0,05 primera (z 0,14 na 0,19 primera), pri moških pa le za 0,03 primera (z 0,11 primera na 0,14 
primera). (GRAF 121) 
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Graf 121: Število primerov začasne nezmožnosti za delo na 100 zaposlenih (IF) zaradi najpogostejših z 
delom povezanih KMO kolka v letih 2015 in 2019 v odvisnosti od spola. 

 

V zadnjih letih opažamo, da  je povprečno trajanje začasne nezmožnosti za delo zaradi najpogostejših 
z delom povezanih KMO kolka daljše pri moških, se pa trajanje bolniškega staleža zaradi navedenih 
obolenj v ženski populaciji podaljšuje. V primerjavi z letom 2015 se je v letu 2019 povprečno trajanje 
začasne nezmožnosti za delo pri moških podaljšalo za 10,91 dni (s 109,65 na 120,56 dni), pri ženskah 
pa za 15,39 dni (s 65,08 na 80,47 dni). (GRAF 122) 

Graf 122: Povprečno trajanje začasne nezmožnosti za delo (R) zaradi najpogostejših z delom povezanih 
KMO kolka v letih 2015 in 2019 v odvisnosti od spola. 

 

V povprečju je največji % BS in IO zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO kolka v starostni 
skupini od 45 do 64,9 let. V opazovanem obdobju se je % BS in IO povečal predvsem pri zaposlenih, ki 
so bili stari več kot 45 let, največji prirastek % BS in IO v letu 2019 pa smo zabeležili pri zaposlenih v 
starostni skupini 65 let in več. (GRAF 123) 
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Graf 123: Število izgubljenih dni na zaposlenega (IO) zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO 
kolka v letih 2015 in 2019 po starostnih skupinah. 

 

Od leta 2015 dalje beležimo največje število primerov začasne nezmožnosti za delo zaradi 
najpogostejših z delom povezanih KMO spodnjega dela hrbta na 100 zaposlenih (IF) v starostni skupini 
od 45 do 64,9 let.  V primerjavi z letom 2015 pa smo v letu 2019 ugotavljali tudi največji prirastek števila 
primerov najpogostejših z delom povezanih KMO kolka pri zaposlenih, starih 65 let in več. (GRAF 124) 

Graf 124: Število primerov začasne nezmožnosti za delo na 100 zaposlenih (IF) zaradi najpogostejših z 
delom povezanih KMO kolka v letih 2015 in 2019 po starostnih skupinah. 

 

Od leta 2015 dalje se trajanje začasne nezmožnosti za delo (R) zaradi najpogostejših z delom povezanih 
KMO kolka povečuje skoraj v vseh starostnih skupinah. V letu 2019 beležimo največji porast  
povprečnega trajanja začasne nezmožnosti za delo v starostni skupini od 45 do 64,9 let. Pri zaposlenih, 
starih 65 let in več, pa smo v letu 2019 beležili pomemben upad trajanja bolniškega staleža. (GRAF 125) 
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Graf 125: Povprečno trajanje začasne nezmožnosti za delo zaradi najpogostejših z delom povezanih 
KMO kolka v letih 2015 in 2019 po starostnih skupinah. 

 

V primerjavi z letom 2015 se je v letu 2019 povečal odstotek in število izgubljenih dni na zaposlenega 
zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO kolka v večini dejavnostih po področjih SKD, upad % BS 
in IO smo beležili le v dejavnosti oskrbe z vodo, ravnanja z odplakami in saniranja okolja (E), v gostinstvu 
(I) ter v poslovanju z nepremičninami (L). Največji porast % BS in IO zaradi najpogostejših z delom 
povezanih KMO kolka v letu 2019 pa je bil zabeležen v rudarstvu (B), v prometu in skladiščenju (H) ter 
v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (N). (GRAF 126) 

Graf 126: Odstotek izgubljenih dni na zaposlenega (% BS) zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO 
kolka po dejavnostih (SKD) v letih 2015 in 2019. 

 

V letu 2019 beležimo največji porast števila primerov najpogostejših z delom povezanih KMO kolka v 
drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (N), v dejavnosti javne uprave, obrambe in obvezne socialne 
varnosti (O), v kmetijstvu in lovu, gozdarstvu in ribištvu (A), v kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih 
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dejavnostih (R) ter v izobraževanju (P). Upad števila primerov na 100 zaposlenih pa smo registrirali v 
dejavnosti oskrbe z vodo, ravnanja z odplakami in saniranja okolja (E) ter v drugih dejavnostih (S). 
(GRAF 127) 

Graf 127: Število primerov začasne nezmožnosti za delo zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO 
kolka na 100 zaposlenih (IF) po dejavnostih (SKD) v letih 2015 in 2019. 

 

V letu 2019 smo beležili največji porast trajanja začasne nezmožnosti za delo zaradi navedenih 
zdravstvenih stanj v rudarstvu (B), v dejavnosti oskrbe z vodo, ravnanja z odplakami in saniranja okolja 
(E), v gradbeništvu (F) ter v prometu in skladiščenju (H). Upad trajanja začasne nezmožnosti za delo pa 
je bil registriran v kmetijstvu in lovu, gozdarstvu in ribištvu (A), v gostinstvu (I), v poslovanju z 
nepremičninami (L), v strokovni, znanstveni in tehnični dejavnosti (M) ter v dejavnosti javne uprave, 
obrambe in obvezne socialne varnosti (O). (GRAF 128) 

Graf 128: Povprečno trajanje začasne nezmožnosti za delo (R) zaradi najpogostejših z delom povezanih 
KMO kolka po dejavnostih (SKD) v letih 2015 in 2019. 
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Od leta 2015 dalje opažamo tudi rastoč trend odstotka (% BS) in števila (IO) izgubljenih dni na 
zaposlenega zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO kolka skoraj v vseh izbranih dejavnosti. 
Upad % BS in IO smo beležili le v dejavnosti strežbe jedi in pijač ter zbiranja in odvoza odpadkov. 
Največji prirastek % BS in IO v letu 2019 smo registrirali v dejavnosti gradnje stavb, proizvodnje kovin 
ter v zdravstvu. (GRAF 129) 

Graf 129: Število izgubljenih dni na zaposlenega (IO) zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO 
kolka v letih 2015 in 2019 v izbranih dejavnostih. 

 

Analiza trenda gibanja zdravstvenega absentizma v izbranih dejavnostih je tudi prikazala porast števila 
primerov najpogostejših z delom povezanih KMO kolka na 100 zaposlenih (IF) skoraj v vseh izbranih 
dejavnostih, zmanjšanje IF beležimo le v dejavnosti zbiranja in odvoza odpadkov, v proizvodnji kovin in 
v dejavnosti strežbe jedi in pijač. V primerjavi z letom 2015 smo v letu 2019 beležili največji prirastek 
števila primerov začasne nezmožnosti za delo zaradi najpogostejših KMO kolka v splošni javni upravi, 
v skladiščenju in spremljajočih prometnih dejavnostih ter v zdravstvu. (GRAF 130) 
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Graf 130: Število primerov najpogostejših z delom povezanih KMO kolka na 100 zaposlenih (IF) v letih 
2015 in 2019 v izbranih dejavnostih. 

 

V primerjavi z letom 2015 smo v letu 2019 registrirali največje podaljšanje trajanja začasne 
nezmožnosti za delo zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO kolka v dejavnosti gradnje stavb, 
zbiranja in odvoza odpadkov ter v proizvodnji kovin. Upad trajanja bolniškega staleža pa smo beležili v 
dejavnosti strežbe jedi in pijač, v javni upravi in policiji. (GRAF 131) 

Graf 131: Povprečno trajanje začasne nezmožnosti za delo (R) zaradi najpogostejših z delom povezanih 
KMO kolka v letih 2015 in 2019 v izbranih dejavnostih. 
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NAJPOGOSTEJŠA Z DELOM POVEZANA KOSTNO-MIŠIČNA 
OBOLENJA KOLENSKEGA SKLEPA 

Med najpogostejša z delom povezana KMO kolenskega sklepa uvrščamo artrozo kolena, druge 
notranje motnje kolenskega sklepa, peripatelarni burzitis in druge vrste burzitisa kolenskega sklepa ter 
sinovijsko cisto poplitealne kotanje (Bakerjeva cista).  

Z delom povezana KMO kolenskega sklepa predstavljajo približno 9 % vseh najpogostejših z delom 
povezanih KMO. Statistična analiza zadnjega petletnega obdobja (od 2015 do 2019) je pokazala, da je 
frekvenca začasne nezmožnosti za delo (IF) zaradi najpogostejših KMO kolenskega sklepa približno 0,44 
primera na 100 zaposlenih (4,4 primera/1000 zaposlenih), povprečno trajanje bolniškega staleža pa se 
giblje od 52 do 53 dni. 

Pojavnost najpogostejših z delom povezanih KMO kolenskega sklepa je pri ženskah nekoliko večja kot 
pri moških (približno za 15 %), prav tako je povprečno trajanje začasne nezmožnosti za delo pri ženskah 
nekoliko daljše kot pri moških. V primerjavi z moško populacijo se v zadnjih letih zdravstveni 
absentizem zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO kolenskega sklepa pri ženskah še dodatno 
podaljšuje. (TABELA 19) 

Tabela 19: Kazalniki BS zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO kolenskega sklepa (povprečje 
2015–2019) po spolu. 

 % BS IO IF R 
Moški 0,06 % 0,22 0,42 51,9 
Ženske 0,07 % 0,25 0,46 52,7 
Skupaj 0,06 % 0,23 0,44 52,3 

Pojavnost najpogostejših z delom povezanih KMO kolenskega sklepa se razlikuje tudi po starostnih 
skupinah. V povprečju beležimo največji odstotek (% BS) in število (IO) izgubljenih dni na zaposlenega  
v starostni skupini od 45 do 64,9 let ter pri zaposlenih, starih 65 let in več, najnižji pa v starosti do 19,9 
let. (GRAF 132) 
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Graf 132: Povprečno število izgubljenih dni na zaposlenega (IO) zaradi najpogostejših z delom 
povezanih KMO kolenskega sklepa po starostnih skupinah. 

 

Prav tako je število primerov na 100 zaposlenih najvišje v starostni skupini od 45 do 64,9 ter pri 
zaposlenih, starih 65 let in več. (GRAF 133) 

Graf 133: Povprečno število primerov na 100 zaposlenih (IF) zaradi najpogostejših z delom povezanih 
KMO kolenskega sklepa po starostnih skupinah. 
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S staranjem se povečuje povprečno trajanje začasne nezmožnosti za delo zaradi najpogostejših z delom 
povezanih KMO kolenskega sklepa. Najdaljše povprečno trajanje začasne nezmožnosti za delo 
beležimo pri zaposlenih, starih 65 let in več. (GRAF 134) 

Graf 134: Povprečno  trajanje začasne nezmožnosti za delo (R) zaradi najpogostejših z delom povezanih 
KMO kolenskega sklepa po starostnih skupinah. 

 

Pojavnost najpogostejših z delom povezanih KMO kolenskega sklepa se močno razlikuje tudi po 
dejavnostih (področja SKD – 1. raven). Največji odstotek in število izgubljenih dni na zaposlenega 
beležimo v rudarstvu (B), sledijo kmetijstvo in lov, gozdarstvo in ribištvo (A), dejavnost oskrbe z vodo, 
ravnanja z odplakami in saniranja okolja (E), dejavnost oskrbe z električno energijo, plinom in paro (D), 
predelovalna dejavnost (C) ter druge raznovrstne poslovne dejavnosti (N). (GRAF 135) 

Graf 135: Povprečno število izgubljenih dni na zaposlenega (IO) zaradi najpogostejših z delom 
povezanih KMO kolenskega sklepa po dejavnostih (SKD področja). 
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Prav tako se po posameznih področjih gospodarskih dejavnosti močno razlikuje frekvenca 
najpogostejših  z delom povezanih KMO kolenskega sklepa. Med dejavnosti z največjim številom 
primerov navedenih bolezni na 100 zaposlenih prištevamo dejavnost javne uprave in obrambe ter 
obvezne socialne varnosti (O), dejavnost oskrbe z električno energijo, plinom in paro (D), dejavnost 
oskrbe z vodo, ravnanja z odplakami in saniranja okolja (E), rudarstvo (B) ter predelovalna dejavnost 
(C). (GRAF 136) 

Graf 136: Povprečno število primerov na 100 zaposlenih (IF) najpogostejših z delom povezanih KMO 
kolenskega sklepa po dejavnostih (SKD področja). 

 

Največje povprečno trajanje začasne nezmožnosti za delo zaradi najpogostejših z delom povezanih 
KMO kolenskega sklepa pa beležimo v kmetijstvu in lovu, gozdarstvu in ribištvu (A), v rudarstvu (B), v 
gostinstvu (I), v drugih dejavnostih (S) ter v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (N). (GRAF 137) 

Graf 137: Povprečno trajanje začasne nezmožnosti za delo zaradi najpogostejših z delom povezanih 
KMO kolenskega sklepa po gospodarskih dejavnostih (SKD področja). 
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Še večje razlike v pojavnosti najpogostejših z delom povezanih KMO kolenskega sklepa beležimo med 
različnimi oddelki posameznih gospodarskih dejavnosti, opredeljenih po standardni klasifikaciji 
dejavnosti (SKD – 2. raven). 

Od leta 2015 do leta 2019 ugotavljamo v povprečju najvišji odstotek in število izgubljenih dni na 
zaposlenega zaradi navedenih KMO v storitvah za rudarstvo (B09), v ribištvu in gojenju vodnih 
organizmov (A03), v dejavnosti pridobivanja premoga (B05), v dejavnosti oskrbe stavb in okolice (N81), 
v dejavnosti ravnanja z odplakami (E37), v proizvodnji papirja in izdelkov iz papirja (C17), v pisarniških 
in spremljajočih poslovnih storitvenih dejavnostih (N82), v kmetijski proizvodnji in lovu ter z njima 
povezanimi storitvami (A01), v proizvodnji pohištva (C31) ter v dejavnosti zbiranja in odvoza odpadkov 
ter ravnanja z njimi (E38). (GRAF 138) 

Največje število primerov navedenih obolenj na 100 zaposlenih smo registrirali v proizvodnji usnja, 
usnjenih in sorodnih izdelkov (C15), v dejavnosti proizvodnje pijač (C11), v storitvah za rudarstvo (B09), 
v dejavnosti saniranja okolja in drugega ravnanja z odpadki (E39), v proizvodnji papirja in izdelkov iz 
papirja (C17), v dejavnosti javne uprave, obrambe in obvezne socialne varnosti (O84), v dejavnosti 
pridobivanja premoga (B05), v poštni in kurirski dejavnosti (H53), v dejavnosti zbiranja in odvoza 
odpadkov ter ravnanja z njimi (E38) ter v  proizvodnji kovin (C24). (GRAF 139) 

V povprečju pa je bilo trajanje začasne nezmožnosti za delo zaradi najpogostejših z delom povezanih 
KMO kolenskega sklepa najdaljše v veterinarstvu (M75), v storitvah za rudarstvo (B09), v kmetijski 
proizvodnji in lovu ter z njima povezanimi storitvami (A01), v pisarniških in spremljajočih poslovnih 
storitvenih dejavnostih (N82), v vodnem prometu (H50), v športnih in drugih dejavnostih za prosti čas 
(R93), v dejavnosti pridobivanja premoga (B05), v drugih storitvenih dejavnostih (S96), v ribištvu in 
gojenju vodnih organizmov (A03) ter v dejavnosti strežbe jedi in pijač (I56). (GRAF 140) 
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Graf 138: Oddelki posameznih področij gospodarskih dejavnosti (SKD – 2. raven) z največjim 
povprečnim % BS zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO kolenskega sklepa. 
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Graf 139: Oddelki posameznih področij gospodarskih dejavnosti po SKD z največjim povprečnim IF 
zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO kolenskega sklepa. 
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Graf 140: Oddelki posameznih področij gospodarskih dejavnosti po SKD z največjim povprečnim R 
zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO kolenskega sklepa. 

 

Dodatno smo analizirali pojavnost najpogostejših z delom povezanih KMO kolenskega sklepa v izbranih 
dejavnostih. V povprečju je bil registriran najvišji odstotek (% BS) in število (IO) izgubljenih na 
zaposlenega pri delavcih v dejavnosti zbiranja in odvoza odpadkov ter ravnanja z njimi, v proizvodnji 
kovin in električnih naprav. Največjo frekvenco (IF) najpogostejših z delom povezanih KMO kolenskega 
sklepa smo beležili v dejavnosti zbiranja in odvoza odpadkov ter ravnanja z njimi, v proizvodnji kovin 
ter v splošni javni upravi. Najdaljše trajanje (R) začasne nezmožnosti za delo zaradi najpogostejših z 
delom povezanih KMO kolenskega sklepa pa smo ugotavljali v dejavnosti strežbe jedi in pijač, v 
proizvodnji električnih naprav ter v dejavnosti gradnje stavb. (TABELA 20) 
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Tabela 20: Kazalniki bolniškega staleža (petletno povprečje od 2015 do 2019) zaradi najpogostejših z 
delom povezanih KMO kolenskega sklepa v izbranih dejavnostih. 

 % BS IO IF R 
Proizvodnja kovin 0,12 % 0,45 0,72 60,3 
Proizvodnja električnih naprav 0,11 % 0,39 0,59 65,5 
Zbiranje in odvoz odpadkov ter ravnanje z njimi 0,13 % 0,49 0,74 64,3 
Gradnja stavb 0,07 % 0,24 0,37 64,8 
Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti 0,06 % 0,23 0,54 43,9 
Dejavnost strežbe jedi in pijač 0,05 % 0,18 0,24 75,9 
Zdravstvo 0,06 % 0,22 0,45 48,7 
Policija 0,06 % 0,23 0,70 34,1 
Splošna javna uprava 0,04 % 0,15 0,72 20,3 
Povprečje 0,06 % 0,23 0,44 52,3 

 

Primerjalna analiza začasne nezmožnosti za delo zaradi 
najpogostejših z delom povezanih KMO kolenskega sklepa v letih 
2015 in 2019 

Od leta 2015 dalje beležimo  porast odstotka in števila izgubljenih delovnih dni na zaposlenega, števila 
primerov in trajanja začasne nezmožnosti za delo zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO 
kolenskega sklepa. V primerjavi s celokupnim absentizmom je trend rasti bolniškega staleža zaradi 
KMO kolka bistveno višji. V opazovanem obdobju se je % BS za vse vzroke začasne nezmožnosti za delo 
skupaj povečal za 18,5 % (s 4,1 na 4,86 %), % BS zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO skupaj 
za 41 % (z 0,61 na 0,86 %), zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO kolenskega sklepa pa kar za 
80 % (z 0,05 na 0,09 %). (TABELA 21) 

Tabela 21: Kazalniki BS zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO kolenskega sklepa od 2015 do 
2019. 

 % BS IO IF R 
2015 0,05 % 0,17 0,39 43,66 
2016 0,05 % 0,18 0,38 48,08 
2017 0,07 % 0,24 0,44 54,15 
2018 0,07 % 0,26 0,47 55,20 
2019 0,09 % 0,31 0,52 60,49 

Porast začasne nezmožnosti za delo zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO kolenskega sklepa 
ugotavljamo predvsem v ženski populaciji. V letu 2015 je znašal odstotek izgubljenih dni na 
zaposlenega (% BS) zaradi z delom povezanih KMO kolenskega sklepa tako pri ženskah, kot pri moških 
0,05 %, v letu 2019 pa je % BS pri ženskah narastel na 0,10 %, pri moških pa na 0,08 %. (GRAF 141) 
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Graf 141: Odstotek izgubljenih dni na zaposlenega (% BS) zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO 
kolenskega sklepa od 2015 do 2019 po spolu. 

 

V primerjavi z letom 2015 se je v letu 2019 število izgubljenih dni na zaposlenega (IO) pri ženskah 
povečalo za 118 % (z 0,17 na 0,36 dni), pri moških pa le za 64,7 % (z 0,17 na 0,28 dni). (GRAF 142) 

Graf 142: Število izgubljenih dni na zaposlenega (IO) zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO 
kolenskega sklepa v letih 2015 in 2019 v odvisnosti od spola. 

 

V opazovanem obdobju se je število primerov začasne nezmožnosti za delo na 100 zaposlenih (IF) pri 
ženskah povečalo za 0,18 primera (z 0,39 na 0,57 primera), pri moških pa le za 0,09 primera (z 0,39 na 
0,48 primera). (GRAF 143) 
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Graf 143: Število primerov začasne nezmožnosti za delo na 100 zaposlenih (IF) zaradi najpogostejših z 
delom povezanih KMO kolenskega sklepa v letih 2015 in 2019 v odvisnosti od spola. 

 

V zadnjih letih opažamo, da je povprečno trajanje začasne nezmožnost za delo zaradi najpogostejših z 
delom povezanih KMO kolenskega sklepa daljše pri ženskah in se v primerjavi z moško populacijo še 
dodatno podaljšuje. V primerjavi z letom 2015 se je v letu 2019 povprečno trajanje začasne 
nezmožnosti za delo pri moških podaljšalo za 15,69 dni (z 42,69 na 58,38 dni), pri ženskah pa za 17,8 
dni (s 44,87 na 62,67 dni). (GRAF 144) 

Graf 144: Povprečno trajanje začasne nezmožnosti za delo (R) zaradi najpogostejših z delom povezanih 
KMO kolenskega sklepa v letih 2015 in 2019 v odvisnosti od spola. 

 

V povprečju je največji % BS in IO zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO kolka v starostni 
skupini od 45 do 64,9 let. Največji prirastek % BS in IO v letu 2019 smo zabeležili pri zaposlenih v 
starostni skupini 65 let in več. (GRAF 145) 
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Graf 145: Število izgubljenih dni na zaposlenega (IO) zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO 
kolenskega sklepa v letih 2015 in 2019 po starostnih skupinah. 

 

Od leta 2015 dalje beležimo največje število primerov začasne nezmožnosti za delo zaradi 
najpogostejših z delom povezanih KMO kolenskega sklepa na 100 zaposlenih (IF) v starostni skupini od 
45 do 64,9 let. V primerjavi z letom 2015 pa smo v letu 2019 ugotavljali največji prirastek števila 
primerov najpogostejših z delom povezanih KMO kolka pri zaposlenih, starih 65 let in več, blag upad 
števila primerov pa smo registrirali v starostni skupini od 45 do 64,9 let. (GRAF 146) 

Graf 146: Število primerov začasne nezmožnosti za delo na 100 zaposlenih (IF) zaradi najpogostejših z 
delom povezanih KMO kolenskega sklepa v letih 2015 in 2019 po starostnih skupinah. 

 

Od leta 2015 dalje se trajanje začasne nezmožnosti za delo (R) zaradi najpogostejših z delom povezanih 
KMO kolenskega sklepa povečuje v vseh starostnih skupinah. V letu 2019 beležimo največji porast  
povprečnega trajanja začasne nezmožnosti za delo pri zaposlenih, starih 65 let in več ter v starostni 
skupini od 45 do 64,9 let. (GRAF 147) 
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Graf 147: Povprečno trajanje začasne nezmožnosti za delo zaradi najpogostejših z delom povezanih 
KMO kolenskega sklepa v letih 2015 in 2019 po starostnih skupinah. 

 

V primerjavi z letom 2015 se je v letu 2019 povečal % BS in IO zaradi najpogostejših z delom povezanih 
KMO kolenskega sklepa v večini dejavnostih po področjih SKD, upad % BS in IO smo beležili le v 
rudarstvu (B). Največji porast % BS in IO zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO kolenskega 
sklepa v letu 2019 pa je bil zabeležen v kmetijstvu in lovu, gozdarstvu in ribištvu (A), v dejavnosti oskrbe 
z vodo, ravnanja z odplakami in saniranja okolja (E), v poslovanju z nepremičninami (L), v predelovalni 
dejavnosti (C) ter v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (N). (GRAF 148) 

Graf 148: Odstotek izgubljenih dni na zaposlenega (% BS) zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO 
kolenskega sklepa po dejavnostih (SKD) v letih 2015 in 2019. 

 

V letu 2019 beležimo največji porast števila primerov (IF) najpogostejših z delom povezanih KMO 
kolenskega sklepa v dejavnosti javne uprave, obrambe in obvezne socialne varnosti (O), v poslovanju 
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z nepremičninami (L), v zdravstvenem in socialnem varstvu (Q), v drugih raznovrstnih poslovnih 
dejavnostih (N) ter v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (K). (GRAF 149) 

Graf 149: Število primerov začasne nezmožnosti za delo zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO 
kolenskega sklepa na 100 zaposlenih (IF) po dejavnostih (SKD) v letih 2015 in 2019. 

 

V letu 2019 smo beležili največji porast trajanja začasne nezmožnosti za delo zaradi navedenih 
zdravstvenih stanj v kmetijstvu in lovu, gozdarstvu in ribištvu (A), v kulturni, razvedrilni in rekreacijski 
dejavnosti (R), v dejavnosti oskrbe z vodo, ravnanja z odplakami in saniranja okolja (E), v gradbeništvu 
(F), v gostinstvu (I) ter v dejavnosti poslovanja z nepremičninami (L). Upad trajanja začasne 
nezmožnosti za delo pa je bil registriran le v rudarstvu (B) ter v informacijski in komunikacijski 
dejavnosti (J). (GRAF 150) 

Graf 150: Povprečno trajanje začasne nezmožnosti za delo (R) zaradi najpogostejših z delom povezanih 
KMO kolenskega sklepa po dejavnostih (SKD) v letih 2015 in 2019. 
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Od leta 2015 dalje opažamo tudi rastoč trend odstotka (% BS) in števila (IO) izgubljenih dni na 
zaposlenega zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO kolenskega sklepa v vseh izbranih 
dejavnostih. Največji prirastek % BS in IO v letu 2019 smo registrirali v dejavnosti proizvodnje 
električnih naprav, zbiranja in odvoza odpadkov ter proizvodnje kovin. (GRAF 151) 

Graf 151: Število izgubljenih dni na zaposlenega (IO) zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO 
kolenskega sklepa v letih 2015 in 2019 v izbranih dejavnostih. 

 

Analiza trenda gibanja zdravstvenega absentizma v izbranih dejavnostih je tudi prikazala porast števila 
primerov najpogostejših z delom povezanih KMO kolenskega sklepa na 100 zaposlenih (IF) skoraj v 
vseh izbranih dejavnostih, zmanjšanje IF beležimo le v dejavnosti zbiranja in odvoza odpadkov. V 
primerjavi z letom 2015 smo v letu 2019 beležili največji prirastek števila primerov začasne 
nezmožnosti za delo zaradi najpogostejših KMO kolenskega sklepa v splošni javni upravi, v skladiščenju 
in spremljajočih prometnih dejavnostih ter v zdravstvu. (GRAF 152) 
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Graf 152: Število primerov najpogostejših z delom povezanih KMO kolenskega sklepa na 100 zaposlenih 
(IF) v letih 2015 in 2019 v izbranih dejavnostih. 

 

V primerjavi z letom 2015 smo v letu 2019 registrirali največje podaljšanje trajanja začasne 
nezmožnosti za delo zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO kolenskega sklepa v dejavnosti 
proizvodnje električnih naprav, gradnje stavb ter zbiranja in odvoza odpadkov. Upad trajanja 
bolniškega staleža pa smo beležili le v zdravstvu. (GRAF 153) 

Graf 153: Povprečno trajanje začasne nezmožnosti za delo (R) zaradi najpogostejših z delom povezanih 
KMO kolenskega sklepa v letih 2015 in 2019 v izbranih dejavnostih. 
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NAJPOGOSTEJŠA Z DELOM POVEZANA KOSTNO-MIŠIČNA 
OBOLENJA GLEŽNJA 

Med najpogostejša z delom povezana KMO gležnja uvrščamo primarne, sekundarne in druge artroze 
gležnja. 

Z delom povezana KMO gležnja predstavljajo približno 1,5 % vseh najpogostejših z delom povezanih 
KMO. Statistična analiza zadnjega petletnega obdobja (od 2015 do 2019) je pokazala, da je frekvenca 
začasne nezmožnosti za delo (IF) zaradi najpogostejših KMO gležnja približno 0,11 primera na 100 
zaposlenih (1,1 primera/1000 zaposlenih), povprečno trajanje bolniškega staleža pa se giblje od 60 do 
63 dni. 

Pojavnost najpogostejših z delom povezanih KMO gležnja je pri ženskah nekoliko večja kot pri moških 
(približno za 20 %), povprečno trajanje začasne nezmožnosti za delo pa je pri moških nekoliko daljše 
kot pri ženskah. V primerjavi z moško populacijo se v zadnjih letih zdravstveni absentizem zaradi 
najpogostejših z delom povezanih KMO gležnja podaljšuje predvsem pri ženskah. (TABELA 22) 

Tabela 22: Kazalniki BS zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO gležnja (povprečje 2015–2019) 
po spolu. 

 % BS IO IF R 
Moški 0,01 % 0,02 0,10 62,8 
Ženske 0,01 % 0,03 0,12 58,5 
Skupaj 0,01 % 0,03 0,11 60,3 

Pojavnost najpogostejših z delom povezanih KMO gležnja se razlikuje tudi po starostnih skupinah. V 
povprečju beležimo največji odstotek (% BS) in število (IO) izgubljenih dni na zaposlenega v starostni 
skupini od 45 do 64,9 let, sledi starostna skupina od 20 do 44,9 let ter pri zaposlenih, starih 65 let in 
več. Pričakovano je % BS in IO najnižji v starosti do 19,9 let. (GRAF 154) 
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Graf 154: Povprečno število izgubljenih dni na zaposlenega (IO) zaradi najpogostejših z delom 
povezanih KMO gležnja po starostnih skupinah. 

 

Prav tako je število primerov na 100 zaposlenih najvišje v starostni skupini od 45 do 64,9 ter pri 
zaposlenih, starih od 20 do 44,9 let. (GRAF 155) 

Graf 155: Povprečno število primerov na 100 zaposlenih (IF) zaradi najpogostejših z delom povezanih 
KMO gležnja po starostnih skupinah. 

 

S staranjem se povečuje povprečno trajanje začasne nezmožnosti za delo zaradi najpogostejših z delom 
povezanih KMO gležnja. Najdaljše povprečno trajanje začasne nezmožnosti za delo beležimo v 
starostni skupini od 45 do 64,9 let, sledi starostna skupina 65 let in več. V starostni skupini od 45 do 
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64,9 let je trajanje začasne nezmožnosti za delo bistveno daljše pri moških, v starostni skupini 65 let in 
več pa je povprečno trajanje bolniškega staleža daljše pri ženskah. (GRAF 156) 

Graf 156: Povprečno  trajanje začasne nezmožnosti za delo (R) zaradi najpogostejših z delom povezanih 
KMO gležnja po starostnih skupinah. 

 

Pojavnost najpogostejših z delom povezanih KMO gležnja se močno razlikuje tudi po dejavnostih 
(področja SKD – 1. raven). Največji delež in število izgubljenih dni na zaposlenega beležimo v kmetijstvu 
in lovu, gozdarstvu in ribištvu (A), v predelovalni dejavnosti (C), v dejavnosti oskrbe z električno 
energijo, plinom in paro (D) ter v zdravstvenem in socialnem varstvu (Q). (GRAF 157) 

Graf 157: Povprečno število izgubljenih dni na zaposlenega (IO) zaradi najpogostejših z delom 
povezanih KMO gležnja po dejavnostih (SKD področja). 
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Prav tako se po posameznih področjih gospodarskih dejavnostih močno razlikuje frekvenca 
najpogostejših z delom povezanih KMO gležnja. Med dejavnosti z največjim številom primerov 
navedenih bolezni na 100 zaposlenih prištevamo dejavnost javne uprave in obrambe ter obvezne 
socialne varnosti (O), finančne in zavarovalniške dejavnosti (K), zdravstveno in socialno varstvo (Q), 
predelovalne dejavnosti (C) ter dejavnost oskrbe z električno energijo, plinom in paro (D). (GRAF 158) 

Graf 158: Povprečno število primerov na 100 zaposlenih (IF) najpogostejših z delom povezanih KMO 
kolka po dejavnostih (SKD področja). 

 

Največje povprečno trajanje začasne nezmožnosti za delo zaradi najpogostejših z delom povezanih 
KMO kolka pa beležimo v kmetijstvu in lovu, gozdarstvu in ribištvu (A), v drugih dejavnostih (S), v 
gradbeništvu (F), v trgovini, vzdrževanju in popravilu motornih vozil (G), v gostinstvu (I) ter v rudarstvu 
(B). (GRAF 159) 

Graf 159: Povprečno trajanje začasne nezmožnosti za delo zaradi najpogostejših z delom povezanih 
KMO gležnja po gospodarskih dejavnostih (SKD področja). 
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Še večje razlike v pojavnosti najpogostejših z delom povezanih KMO gležnja beležimo med različnimi 
oddelki posameznih gospodarskih dejavnosti, opredeljenih po standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD 
– 2. raven). 

Od leta 2015 do leta 2019 ugotavljamo v povprečju najvišji delež in število izgubljenih dni na 
zaposlenega zaradi navedenih KMO v zračnem prometu (H51), v proizvodnji drugih vozil in plovil (C30), 
v dejavnosti obdelave in predelave lesa, proizvodnje izdelkov iz lesa, plute in slame (C16), v vodnem 
prometu (H50), v gozdarstvu (A02), v založništvu (J58), v proizvodnji usnja, usnjenih in sorodnih 
izdelkov (C15), v proizvodnji kovin (C24), v poslovanju z nepremičninami (L68) ter v proizvodnji živil 
(C10). (GRAF 160) 

Največje število primerov navedenih obolenj na 100 zaposlenih smo registrirali v zračnem prometu 
(H51), v  proizvodnji kovin (C24), v proizvodnji nekovinskih mineralnih izdelkov (C23), v poštni in kurirski 
dejavnosti (H53), v proizvodnji usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov (C15), v proizvodnji električnih 
naprav (C27), v proizvodnji drugih vozil in plovil (C30), v proizvodnji pohištva (C31), v vodnem prometu 
(H50) ter v dejavnosti javne uprave, obrambe in obvezne socialne varnosti (O84). (GRAF 161) 

V povprečju pa je bilo trajanje začasne nezmožnosti za delo zaradi najpogostejših z delom povezanih 
KMO gležnja najdaljše v športnih in drugih dejavnostih za prosti čas (S93), v gozdarstvu (A02), v 
poslovanju z nepremičninami (L68), v zaposlovalnih dejavnostih (N78), v drugih storitvenih dejavnostih 
(S96), v kmetijski proizvodnji in lovu ter z njima povezanimi storitvami (A01), v proizvodnji drugih vozil 
in plovil (C30), v zračnem prometu (H51), v vodnem prometu (H50) ter v dejavnosti gradnje stavb (F41). 
(GRAF 162) 
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Graf 160: Oddelki posameznih področij gospodarskih dejavnosti (SKD – 2. raven) z največjim 
povprečnim % BS zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO gležnja. 
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Graf 161: Oddelki posameznih področij gospodarskih dejavnosti po SKD z največjim povprečnim IF 
zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO gležnja. 
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Graf 162: Oddelki posameznih področij gospodarskih dejavnosti po SKD z največjim povprečnim R 
zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO gležnja. 

 

Dodatno smo analizirali pojavnost najpogostejših z delom povezanih KMO gležnja v izbranih 
dejavnostih. V povprečju je bil registriran najvišji odstotek (% BS) in število (IO) izgubljenih na 
zaposlenega pri delavcih v proizvodnji kovin, v dejavnosti zbiranja in odvoza odpadkov ter ravnanja z 
njimi ter v policiji. Največjo frekvenco (IF) najpogostejših z delom povezanih KMO gležnja smo beležili 
v policiji, v proizvodnji kovin, v zdravstvu ter v proizvodnji električnih naprav. Najdaljše trajanje (R) 
začasne nezmožnosti za delo zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO gležnja pa smo ugotavljali 
v dejavnosti gradnje stavb, v dejavnosti zbiranja in odvoza odpadkov ter ravnanja z njimi ter v 
skladiščenju in spremljajočih prometnih dejavnostih. (TABELA 23) 
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Tabela 23: Kazalniki bolniškega staleža (petletno povprečje od 2015 do 2019) zaradi najpogostejših z 
delom povezanih KMO gležnja v izbranih dejavnostih. 

 % BS IO IF R 
Proizvodnja kovin 0,02 % 0,06 0,18 64,8 
Proizvodnja električnih naprav 0,01 % 0,04 0,14 50,8 
Zbiranje in odvoz odpadkov ter ravnanje z njimi 0,01 % 0,05 0,10 98,9 
Gradnja stavb 0,00 % 0,01 0,07 112,8 
Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti 0,01 % 0,03 0,10 79,1 
Dejavnost strežbe jedi in pijač 0,01 % 0,03 0,09 74,0 
Zdravstvo 0,01 % 0,04 0,14 54,7 
Policija 0,01 % 0,05 0,19 36,8 
Splošna javna uprava 0,00 % 0,01 0,12 13,9 
Povprečje 0,01 % 0,03 0,11 60,3 

 

Primerjalna analiza začasne nezmožnosti za delo zaradi 
najpogostejših z delom povezanih KMO gležnja v letih 2015 in 2019 

Od leta 2015 dalje beležimo le manjši porast odstotka in števila izgubljenih delovnih dni na zaposlenega 
ter števila primerov najpogostejših z delom povezanih KMO gležnja, povečan trend rasti smo zasledili 
le v povprečnem trajanju začasne nezmožnosti za delo zaradi navedenih obolenj. V primerjavi s 
celokupnim absentizmom, kjer se je % BS povečal za 18,5 % (z 4,1 na 4,86 %), v opazovanem obdobju 
pa nismo beležili rasti % BS zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO gležnja, ki je od leta 2015 
dalje nespremenjen in znaša 0,01 %. (TABELA 24) 

Tabela 24: Kazalniki BS zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO gležnja od 2015 do 2019. 

 % BS IO IF R 

2015 0,01 % 0,12 0,10 43,78 
2016 0,01 % 0,13 0,10 45,50 
2017 0,01 % 0,13 0,11 53,54 
2018 0,01 % 0,14 0,11 62,90 
2019 0,01 % 0,16 0,12 96,50 

V zadnjih letih ne beležimo velike razlike v pojavnosti najpogostejših z delom povezanih KMO gležnja 
med spoloma. Od leta 2015 je znašal odstotek izgubljenih dni na zaposlenega (% BS) zaradi z delom 
povezanih KMO gležnja pri moških in pri ženskah 0,01 %, v letu 2019 pa je % BS pri ženskah narastel na 
0,02 %, pri moških pa je ostal nespremenjen. (GRAF 163) 
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Graf 163: Odstotek izgubljenih dni na zaposlenega (% BS) zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO 
gležnja od 2015 do 2019 po spolu. 

 

V primerjavi z letom 2015 se je v letu 2019 število izgubljenih dni na zaposlenega v moški populaciji 
povečalo za 0,01 dni (z 0,02 na 0,03 dni), pri ženskah pa za 0,04 dni (z 0,02 na 0,06 dni). (GRAF 164) 

Graf 164: Število izgubljenih dni na zaposlenega (IO) zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO 
gležnja v letih 2015 in 2019 v odvisnosti od spola. 

 

V opazovanem obdobju pa se število primerov začasne nezmožnosti za delo na 100 zaposlenih (IF) tako 
v ženski, kot v moški populaciji ni spremenilo. Od leta 2015 je IF pri ženskih 0,12, pri moških pa 0,10. 
(GRAF 165) 
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Graf 165: Število primerov začasne nezmožnosti za delo na 100 zaposlenih (IF) zaradi najpogostejših z 
delom povezanih KMO gležnja v letih 2015 in 2019 v odvisnosti od spola. 

 

V zadnjih letih pa narašča povprečno trajanje začasne nezmožnost za delo zaradi najpogostejših z 
delom povezanih KMO gležnja, večji trend rasti trajanja začasne nezmožnosti za delo opažamo 
predvsem pri ženskah. V primerjavi z letom 2015 se je v letu 2019 povprečno trajanje začasne 
nezmožnosti za delo pri moških podaljšalo za 44,74 dni (z 48,65 na 93,39 dni), pri ženskah pa za 58,94 
dni (s 40,05 na 98,99 dni). (GRAF 166) 

Graf 166: Povprečno trajanje začasne nezmožnosti za delo (R) zaradi najpogostejših z delom povezanih 
KMO gležnja v letih 2015 in 2019 v odvisnosti od spola. 
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V povprečju je največji % BS in IO zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO gležnja v starostni 
skupini od 45 do 64,9 let. Največji prirastek % BS in IO v letu 2019 smo zabeležili pri zaposlenih v 
starostni skupini 65 let in več. (GRAF 167) 

Graf 167: Število izgubljenih dni na zaposlenega (IO) zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO 
gležnja v letih 2015 in 2019 po starostnih skupinah. 

 

Od leta 2015 dalje beležimo največje število primerov začasne nezmožnosti za delo zaradi 
najpogostejših z delom povezanih KMO gležnja na 100 zaposlenih (IF) v starostni skupini od 45 do 64,9 
let. V primerjavi z letom 2015 pa smo v letu 2019 ugotavljali največji prirastek števila primerov 
najpogostejših  z delom povezanih KMO gležnja pri zaposlenih, starih 45 do 64,6 let ter v starosti od 20 
do 44,9 let. (GRAF 168) 

Graf 168: Število primerov začasne nezmožnosti za delo na 100 zaposlenih (IF) zaradi najpogostejših z 
delom povezanih KMO gležnja v letih 2015 in 2019 po starostnih skupinah. 
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Od leta 2015 dalje se trajanje začasne nezmožnosti za delo (R) zaradi najpogostejših z delom povezanih 
KMO gležnja povečuje v vseh starostnih skupinah. V letu 2019 beležimo največji porast povprečnega 
trajanja začasne nezmožnosti za delo pri zaposlenih, starih 65 let in več ter v starostni skupini od 45 do 
64,9 let. (GRAF 169) 

Graf 169: Povprečno trajanje začasne nezmožnosti za delo zaradi najpogostejših z delom povezanih 
KMO gležnja v letih 2015 in 2019 po starostnih skupinah. 

 

V primerjavi z letom 2015 se je v letu 2019 povečal % BS in IO zaradi najpogostejših z delom povezanih 
KMO gležnja v večini dejavnostih po področjih SKD, upad % BS in IO smo beležili v dejavnosti oskrbe z 
električno energijo, plinom in paro (D), v gostinstvu (I) ter v kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih 
dejavnostih (R). Največji porast % BS in IO zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO gležnja v letu 
2019 pa je bil zabeležen v kmetijstvu in lovu, gozdarstvu in ribištvu (A), v predelovalni dejavnosti (C), v 
trgovini, vzdrževanju in popravilu motornih vozil (G), v prometu in skladiščenju (H) ter v izobraževanju 
(P). (GRAF 170) 

Graf 170: Odstotek izgubljenih dni na zaposlenega (% BS) zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO 
gležnja po dejavnostih (SKD) v letih 2015 in 2019. 
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V letu 2019 beležimo največji porast števila primerov (IF) najpogostejših z delom povezanih KMO 
gležnja v kmetijstvu in lovu, gozdarstvu in ribištvu (A), v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (N) 
ter v dejavnosti javne uprave, obrambe in obvezne socialne varnosti (O). Največji upad števila primerov 
pa smo registrirali v dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro (D), v prometu in 
skladiščenju (H), v poslovanju z nepremičninami (L) ter v kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih 
dejavnostih (R). (GRAF 171) 

Graf 171: Število primerov začasne nezmožnosti za delo zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO 
gležnja na 100 zaposlenih (IF) po dejavnostih (SKD) v letih 2015 in 2019. 

 

V letu 2019 smo beležili največji porast trajanja začasne nezmožnosti za delo zaradi navedenih 
zdravstvenih stanj v kmetijstvu in lovu, gozdarstvu in ribištvu (A), v prometu in skladiščenju (H), v 
dejavnosti oskrbe z vodo, ravnanja z odplakami in saniranja okolja (E), v trgovini, vzdrževanju in 
popravilu motornih vozil (G) ter v izobraževanju (P). Upad trajanja začasne nezmožnosti za delo pa je 
bil registriran le v gostinstvu (I). (GRAF 172) 
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Graf 172: Povprečno trajanje začasne nezmožnosti za delo (R) zaradi najpogostejših z delom povezanih 
KMO gležnja po dejavnostih (SKD) v letih 2015 in 2019. 

 

Od leta 2015 dalje opažamo tudi rastoč trend odstotka (% BS) in števila (IO) izgubljenih dni na 
zaposlenega zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO gležnja skoraj v vseh izbranih dejavnosti. 
Največji prirastek % BS in IO v letu 2019 smo registrirali v dejavnosti zbiranja in odvoza odpadkov, 
skladiščenju in spremljajočih prometnih dejavnostih ter v proizvodnji električnih naprav. Upad % BS in 
IO pa smo registrirali v policiji, v dejavnosti strežbe jedi in pijač ter v zdravstvu. (GRAF 173) 

Graf 173: Število izgubljenih dni na zaposlenega (IO) zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO 
gležnja v letih 2015 in 2019 v izbranih dejavnostih. 

 

V primerjavi z letom 2015 smo v letu 2019 beležili prirastek števila primerov začasne nezmožnosti za 
delo na 100 zaposlenih zaradi najpogostejših KMO gležnja v proizvodnji električnih naprav, v dejavnosti 
zbiranja in odvoza odpadkov ter ravnanja z njimi, v dejavnosti gradnje stavb ter v splošni javni upravi. 
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Upad IF pa smo registrirali v proizvodnji kovin, v skladiščenju in spremljajočih prometni dejavnosti, v 
dejavnosti strežbe jedi in pijač, v zdravstvu in policiji. (GRAF 174) 

Graf 174: Število primerov najpogostejših z delom povezanih KMO gležnja na 100 zaposlenih (IF) v letih 
2015 in 2019 v izbranih dejavnostih. 

 

V primerjavi z letom 2015 smo v letu 2019 registrirali podaljšanje trajanja začasne nezmožnosti za delo 
zaradi najpogostejših z delom povezanih KMO gležnja v skladiščenju in spremljajočih prometnih 
dejavnosti, v dejavnosti zbiranja in odvoza odpadkov ter ravnanja z njimi, v proizvodnji kovin ter v 
proizvodnji električnih naprav, v dejavnosti gradnje stavb in splošni javni upravi. Upad trajanja 
bolniškega staleža pa smo beležili v dejavnosti strežbe jedi in pijač, v zdravstvu ter v policiji. (GRAF 175) 

Graf 175: Povprečno trajanje začasne nezmožnosti za delo (R) zaradi najpogostejših z delom povezanih 
KMO gležnja v letih 2015 in 2019 v izbranih dejavnostih. 
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