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POVZETEK 

Za knjižnico kot nepridobitno organizacijo, katere organizacijska oblika je javni zavod, 

je značilno, da deluje v javnem interesu in da je izrednega pomena kakovost njenih 

storitev, ki morajo ustrezati temu, kar od nje pričakujejo uporabniki. Danes so tudi 

knjižnice izpostavljene tržnim zakonitostim in morajo svojo vrednost, oziroma  

koristnost dokazovati na merljiv način. Zato je v nalogi opravljena raziskava med 

uporabniki knjižničnih storitev v Knjižnici Makse Samsa. Njihove pripombe in 

ugotovitve bodo pomembno vplivale na nadaljno razvojno politiko knjižnice, ki vodi k 

pridobitvi ISO standarda kakovosti. 
 

Ključne besede: knjižnice, storitve, kakovost storitev, uporabniki, management, 

merjenje kakovosti. 

SUMMARY 

Public library as a non-profit public institution is committed to follow public interest 

and it is of great importance that the quality of its services meets the user’s expectations. 

Nowadays the libraries are exposed to market rules and consequently the quality of 

services and their utility must be proved with quantitative methods. That is why the 

research, in which the users of the Makse Samsa library are included, is performed in 

this work. The results of the research, the user's comments and findings, will 

significantly affect the management and development of the library and contribute to the 

achievement of ISO standard of quality. 

Key words: public libraries, services, quality of services, library users, management, 

standards of quality. 
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1 UVOD 

Splošne knjižnice so danes informacijski center in predvsem »eden izmed številnih 

tekmecev na področju managementa informacij« (javna občila, online storitve, internet 

in drugi), med katerimi vsak išče svojo tržno nišo in konkurenčne prednosti (Snoj in 

Petermanec 1999). 

V glavnem so knjižnice dokazovale svojo uspešnost, kakovost in koristnost 

delovanja s preprosto kvantifikacijo svojih aktivnosti. Dejavnost se je merila in 

predstavljala le s pomočjo statističnih podatkov (ki jih morajo knjižnice še vedno enkrat 

letno dostavljati Državni matični službi), ki zajemajo velikost zbirke, število zaposlenih, 

izposojo, število uporabnikov, obisk, število obdelanih enot, število prireditev… Če so 

bili rezultati višji kot v preteklem letu (in to še danes kot merilo za delovno uspešnost 

direktorjev vrednoti Ministrstvo za kulturo), je bil to dokaz uspešnega delovanja. Pri 

tem se knjižnice niso spraševale o morebitnih željah uporabnikov po novih storitvah, 

oziroma, če storitve, ki jih nudijo tudi v resnici ustrezajo potrebam uporabnikov. Danes 

je temu drugače. Knjižničarji razmišljamo o kakovosti zelo intenzivno. Tako v tujem 

okolju, kjer lahko v zadnjih letih v strokovnih prispevkih zasledimo razmišljanja o 

kakovosti v knjižnici tudi v povezavi s standardom ISO 9001:2000, kot tudi v našem 

slovenskem okolju. 

Ko razmišljamo o kakovosti, imamo v mislih zaposlene, uporabnike, stavbe, 

prostore in knjižnično gradivo. Kakovost je v strokovnih razmišljanjih največkrat 

povezana s knjižničnimi storitvami, zadovoljstvom uporabnikov in uspešnostjo knjižnic. 

H kakovostnemu izvajanju knjižničarske dejavnosti nas seveda zavezuje zakon, 

normativi in standardi ter etični kodeks. 

Slovenski institut za kakovost in Mariborska knjižnica sta pri tem naredila velik 

korak naprej – uspešno sta izpeljala pilotski projekt uvajanja sistema vodenja kakovosti 

v poslovanje splošne knjižnice. In tako smo leta 2005 dobili prvo knjižnico, ki je 

pridobila certifikat ISO 9001:2000. Da se knjižnice zavedamo pomena standarda je 

dokaz tudi to, da je v času zaključevanja moje naloge pridobila ISO standard Matična 

knjižnica Kamnik. Preden pa stopi knjižnica na pot, ki vodi k pridobitvi standarda, je 

pomembno, da poznamo oziroma ugotovimo uspešnost delovanja naše knjižnice – z 

vidika uporabnikov seveda. 

Upam, da je pričujoča naloga prvi korak na novi poti … 
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1.1 Teoretična izhodišča in opis raziskovalnega problema 

V magistrskem delu se bomo ukvarjali predvsem s kakovostjo storitev srednje 

velike knjižnice. Avtorji, ki se ukvarjajo s kakovostjo storitev, kakovost storitev 

opredeljujejo zelo različno. Prvi jo dojemajo kot celovito kakovost, prepoznavajo jo tudi 

kot objektivno (racionalno) ali subjektivno (zaznano) kakovost, dalje kot pričakovano in 

dejansko doseženo, drugi, kot npr. Ishikawa, delijo kakovost na nazaj usmerjeno (angl. 

backward-looking quality, BLQ) in naprej usmerjeno (angl. forward-looking quality, 

FLQ). Prva pomeni kakovost, ki mora obstajati sama po sebi in pri njej iščemo le 

morebitne napake, ki se lahko pojavijo. Druga pa je atraktivna kakovost, ki išče skupne 

točke s stranko in vsem tistim, kar je stranki všeč. S prvo je mogoče stroške delovnega 

procesa znižati, z drugim konceptom pa pridobiti nove stranke, torej povečati svoj delež 

na trgu in zvišati dobiček. Crosby pravi, da je »kakovost ujemanje z zahtevami« (v  

Babič 2001, 27). Po njegovem mnenju je kakovost stvarna in izmerljiva kategorija. 

Mogoče jo je uporabiti v kateremkoli konceptu, saj je zanjo mogoče razviti standarde za 

zadovoljevanje zahtev, takoj, ko so te jasno določene in izražene. Juran opredeljuje 

kakovost »kot primernost nečesa za svoj namen« (prav tam). Uporabnik storitve njen 

namen zlahka ugotovi sam. Juranu je pomemben končni uporabnik. Podobno je k 

stranki obrnjena definicija kakovosti  Deminga, ki pravi, da »kakovost pomeni 

zadovoljevanje stranke, ne le z izpolnitvijo njenih pričakovanj, marveč z njihovim 

preseganjem« (Bahčič 1999).  

Tavčar meni, da je pri knjižničnih storitvah osnova za presojanje njihove kakovosti 

zadovoljstvo ali razočaranje naročnika ali uporabnika in sicer zaradi razkoraka med 

pričakovano in prejeto storitvijo; skladnost storitev z obljubami (opredelitvami, 

specifikacijami) dobavitelja, kot jih je dojel odjemalec in jih  je večinoma mogoče le 

subjektivno primerjati (Tavčar 2002).  

Kakovost knjižničnih storitev je poleg tega od t. i. merljivih komponent zelo 

odvisna tudi od vrste abstraktnih zaznav s strani uporabnikov. Te se nanašajo  predvsem 

na aktivnosti v procesu, v katerem knjižničarji nudijo pomoč pri opredeljevanju, 

objektiviziranju in zadovoljevanju informacijskih potreb uporabnikov. Zatorej ni dovolj, 

če storitve zadostujejo specifikacijam in so pripravljene za ponujanje oziroma uporabo, 

ampak morajo biti izvedene tako, da bodo vplivale na ohranitev, ali še bolje na 

povečanje ugodja uporabnikov z vidika njihovih vrednot, pričakovanj, čustvenih in 

čutnih doživljanj in sposobnosti zaznavanja (Cepanec 2000). 

Natančno poznavanje uporabnikov je dobra podlaga za krepitev vezi med 

uporabniki in zaposlenimi. Nenazadnje velja raziskovanje mnenj uporabnikov o 

knjižničnih storitvah razumeti tudi kot mehanizem neposrednega sodelovanja 

uporabnikov pri oblikovanju razvojnih procesov v knjižnicah; v tem smislu uporabniki 
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nastopajo kot kritična javnost, informacije o njihovih mnenjih pa povečujejo možnost 

konstruktivne povratne zveze med udeleženci v knjižničnih storitvah (Pinter 2002, 32). 

Kljub navedenim teoretičnim izhodiščem ter mislimi raziskovalcev, ki se ukvarjajo 

s kakovostjo, pa je vodstvo še vedno prepuščeno samo sebi pri izbiri določenih dejanj, 

ki naj izboljšajo kakovost storitev (označimo jo s Q). Različna dejanja lahko bolj ali 

manj vplivajo na kakovost v različnih ustanovah, lahko jo izboljšajo, ali pa celo 

zmanjšajo (označimo spremembo kakovosti z ∆Q). Zaključimo lahko, da je kakovost 

storitev posledica delovanja managementa oziroma posledica izvršenih dejanj 

managementa. To lahko shematsko ponazorimo s sliko 1.1. 

Slika 1.1 Kakovost kot funkcija delovanja managementa 

 
 

Po drugi strani pa se je potrebno zavedati, da imajo različna dejanja svojo različno 

stroškovno plat, lahko so zelo draga in zahtevajo veliko finančnih sredstev, lahko pa 

zahtevajo na primer zgolj spremembo organizacije v ustanovi. 

Slika 1.2 Stroškovna plat delovanja managementa v smeri povečanja kakovosti 
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Vsak management si želi izboljšati svojo kakovost  ob čim manj porabljenih 

sredstvih. Po mojem vedenju v literaturi ni konkretnih napotkov, kako oziroma s 

katerimi dejanji lahko optimalno izboljšamo kakovost storitev v srednje veliki knjižnici. 

V okviru magistrskega dela bom identificirala dejanja, ki naj izboljšajo kakovost 

storitev v Knjižnici Makse Samse, pri čemer bom seveda upoštevala tako učinkovitost 

teh dejanj glede na izboljšanje kakovosti kot tudi stroškovno plat izboljšanja kakovosti. 

1.2 Namen in cilj raziskave 

Namen magistrskega dela je identificirati zadovoljstvo uporabnikov z delovanjem 

knjižnice kot eno izmed področij informacij, ki omogočajo poslovodstvu izboljšanje 

managementa kakovosti storitev. Za temo sem se med drugim odločila tudi zato, ker se 

želim poglobiti v vsebino odnosov med knjižnico in uporabniki, želim izvedeti kakšno 

kakovost trenutno dosega naša knjižnica, in v potrebe ter hotenja posameznih 

uporabnikov knjižničnih storitev. 

Cilji raziskave so: 

• pregledati relevantno literaturo s področja managementa  kakovosti storitev; 

• opredeliti pojme koncept managementa, vlogo in razvoj managementa, storitev 

in managementa storitev; 

• pojasniti pojem kakovost storitev in kakovost knjižničnih storitev; 

• prikazati sisteme vodenja kakovosti storitev – ISO standard; 

• predstaviti zavod Knjižnico Makse Samsa; 

• ugotoviti zadovoljstvo anketiranih uporabnikov: 

o  s fizičnimi značilnostmi Knjižnice Makse Samsa (velikost prostorov, 

urejenost prostorov, opreme in okolja, usmerjevalni napisi); 

o s storitvami knjižnice (termini prireditev, pestrost ponudb knjižničnega 

gradiva, pestrost ponudbe dogodkov);  

o s knjižničnim osebjem (prijaznost, strokovnost, urejenost, korektnost, 

pomoč pri iskanju gradiva);  

o s prilagodljivostjo knjižnice njenim uporabnikom (dostopnost informacij 

po telefonu in internetu, posredovanje informacij o izposoji, obveščanje 

o prispelem rezerviranem gradivu, čakalna doba na gradivo, rok izposoje 

gradiva, število računalnikov in dostopnost do njih); 

• na podlagi ugotovljenih preferenc anketiranih uporabnikov oblikovati predloge 

za izboljšanje managementa kakovosti storitev knjižnice. 
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Na osnovi zastavljenega raziskovalnega problema ter namena in ciljev raziskave 

sem postavila naslednje hipoteze: 

H1: Povprečna ocena zadovoljstva anketiranih uporabnikov s fizičnimi 

značilnostmi knjižnice, bo na lestvici od 1 (sem zelo nezadovoljen) do 5 (sem zelo 

zadovoljen) nad 3,5. 

H2: Povprečna ocena zadovoljstva anketiranih uporabnikov s storitvami 

knjižnice bo na lestvici od 1 (sem zelo nezadovoljen) do 5 (sem zelo zadovoljen) pod 4. 

H3: Povprečna ocena zadovoljstva anketiranih uporabnikov s knjižničnim 

osebjem bo na lestvici od 1 (sem zelo nezadovoljen) do 5 (sem zelo zadovoljen) nad 

4,5. 

H4: Povprečna ocena zadovoljstva anketiranih uporabnikov s prilagodljivostjo 

knjižnice njenim uporabnikom bo na lestvici od 1 (sem zelo nezadovoljen) do 5 (sem 

zelo zadovoljen) pod 3,8. 

H5:  Povprečna ocena splošnega zadovoljstva anketiranih uporabnikov s 

storitvami knjižnice bo na lestvici od 1 (sem zelo nezadovoljen) do 5 (sem zelo 

zadovoljen) nad 4. 

1.3 Raziskovalna paradigma in metoda dela 

Paradigmo lahko razumemo kot sistem oziroma sklop prepričanj, vrednot, stališč, 

ki oblikujejo posameznikov (raziskovalčev) ali skupinski pogled na neko vprašanje, 

problem in ki usmerjajo njegovo ali njeno delovanje. Metodološka paradigma vključuje 

torej raziskovalčev pogled na svet, ki obenem vpliva na izbiro metod in tehnik 

raziskovanja (Trnavčevič 2003). 

Podatke za potrebe evalvacije knjižnic in njihovih storitev lahko pridobivamo iz 

primarnih in sekundarnih virov. Pri izbiri metod in tehnik raziskovanja se lahko 

odločimo za kvantitativne ali kvalitativne ali za uporabo obeh vrst. 

Kvantitativno raziskovanje se s svojo empirično analitično metodologijo zgleduje 

po raziskavah v naravoslovju. Za kvantitativno empirično neeksperimentalno raziskavo 

se v tuji literaturi uporablja izraz (ang.) survey (Cencič 2009, 11). Po Cencičevi  

kvantitativna metoda predpostavlja, da je raziskovalec neodvisen, uporablja pa se 

predvsem, ko nas zanimajo mnenja, stališča, odnos različnih oseb do enega ali več 

problemov. Za zbiranje podatkov predvidi in uporablja čim bolj objektivne in zanesljive 

instrumente. Pri tem se opira na rezultate vprašalnikov, testov ter drugih tehnik in 

metod. Rezultati se po navadi posplošijo na celotno statistično množico, posplošitev pa 

je odvisna od vrste in velikosti vzorca ter statističnih metod obdelave podatkov (Cencič 

2009, 11). Za kvantitativne metode je značilno, da se podatki zbirajo s pomočjo 

merjenja. Značilnost kvantitativnih podatkov namreč je, da gre za spremenljivke z 
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merljivimi značilnostmi. V okviru kvantitativnih metod je najbolj razširjena uporaba 

anketne metode z različnimi lestvicami in drugimi merskimi instrumenti.  

V nasprotju s kvantitativno usmerjenim raziskovanjem ima kvalitativno 

raziskovanje za svoj poglavitni namen razumeti smisel dogajanja, dejavnosti in 

dogodkov z vidika samih udeležencev. Izhaja torej iz predpostavke, da dejavnosti dobijo 

smisel šele takrat, ko jih razložimo z motivi, namerami in doživljanjem tistih, ki so 

neposredno udeleženi. S kvalitativnimi metodami pa določenega raziskovalnega 

problema ne moremo meriti neposredno in zbiramo najprej neštevilčne podatke (npr. 

ugotavljamo mnenja, stališča, pričakovanja, vedenje…). Med tovrstnimi metodami se 

pri evalvaciji knjižnic uporabljajo npr. opazovanje, analiza primera, globinski intervju, 

analiza vsebine, diskusijske ali fokusne skupine, dnevniki, samoopazovanje ipd. 

Trnavčevičeva (2001) pravi, da kvalitativna in kvantitativna paradigma temeljita na 

različnih izhodiščih, različnih metodah raziskovanja, spoznanja pa se razlikujejo v 

določenih karakteristikah. Jasnost izhodišč ene ali druge pa omogoča izbiro metod, 

tehnik in postopkov ter oblike raziskave.  

Opravljena raziskava izhaja iz pozitivistične kvantitativne paradigme, saj želim da 

bi bili rezultati čim bolj zanesljivi in objektivni, obenem pa merljivi, predvsem zaradi 

možnosti primerjave s podobnimi raziskavami in pa zaradi morebitnih ponovitev 

raziskave v prihodnosti.   

1.4 Tehnike zbiranja podatkov in oblikovanje vzorca 

       Za metodo zbiranja podatkov sem izbrala anketo uporabnikov. Za namen raziskave 

sem sestavila anketni vprašalnik na podlagi pregledane literature ter mnenja izbranih 

strokovnjakov s področja bibliotekarstva in managementa. Anketni vprašalnik je bil 

pripravljen v skladu z zastavljenimi cilji raziskovalne naloge, s katerimi sem seznanila 

tudi same anketirance. Vprašalnik je vseboval 30 vprašanj, izmed katerih je bilo 27 

vprašanj zaprtega tipa z vnaprej pripravljenimi odgovori, ki omogočajo večje 

razlikovanje kot neposredna izbira med da in ne. Stopnjo zadovoljstva so uporabniki 

ocenjevali na lestvici, ki je znana kot Likertova lestvica, pri čemer je ocena 1 pomenila 

zelo nezadovoljen, ocena 2 nezadovoljen, ocena 3 niti zadovoljen, niti nezadovoljen, 

ocena 4 zadovoljen in oceno 5 za zelo zadovoljen. Dodala sem še številko 9, ki je 

pomenila, da uporabnik storitve ne pozna. Vprašalnik je vključeval tako vprašanja o 

dejstvih, kot tudi vprašanja o mnenjih.  

Pri opredelitvi izvajanja ankete sem upoštevala relativno enostavnost izvajanja, 

stroške, enostavnost obdelave ter možnost za ponavljanje izvajanja ankete v določenih 

časovnih presledkih. 
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1.4.1 Anketni vprašalnik – pilotna verzija 

Pilotna faza raziskave je potekala v začetku meseca januarja leta 2008. V njej je 

sodelovalo 20 uporabnikov knjižničnih storitev naše knjižnice. Vsi so bili naključno 

izbrani. Na osnovi njihovih pripomb sem anketni vprašalnik popravila, določena 

vprašanja pa sem zaradi nerazumevanja ali izločila ali preoblikovala. Zaradi izločitve 

možnosti napake, sem npr. pri odgovoru »storitve ne poznam« iz prvotne oznake nič, 

spremenila v devet, ker so anketiranci prvotno narobe razumeli, da nič pomeni oceno 

manj kot ena. 

Zanesljivost anketnega vprašalnika sem testirala s pomočjo Cronbachovega 

koeficienta α , ki je definiran kot 
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pri čemer je K število komponent testa (v našem primeru vprašanj), iKσ  je standardni 

odklon odgovorov i-te komponente testa (i-tega vprašanja), Xσ  pa standardni odklon 

vseh odgovorov testa. Merilni instrument je zanesljiv, kadar zagotavlja, da bo isti 

preiskovanec na enakem ali na podobnem testu pri naslednjem morebitnem testiranju v 

enakih okoliščinah dosegel enak ali vsaj podoben rezultat. Tem bližje je vrednost 

Cronbachovega koeficienta vrednosti 1, tem bolj je test zanesljiv. Cenčič (Cenčič 2009, 

49) navaja sledeče okvirne ocene zanesljivosti: 

• Zelo dobra ali vzorna, če je 8.0≥α  
• Zmerna, če je 6.08.0 ≥≥α  
• Slaba, če je 6.0≤α  
Testirala sem prvi in najobsežnejši sklop vprašalnika (V1 in V2) ki meri 

zadovoljstvo uporabnikov s kakovostjo storitev Knjižnice Makse Samsa. Na podlagi 

rezultata 882.0=α  lahko trdimo, da je test za merjenje zadovoljstva zanesljiv. 

1.4.2 Vzorec in vzorčenje 

Prvi korak pri raziskavi po izbiri metode, je določitev vzorca oziroma vzorčenje. 

Kot pravi Trnavčevičeva (2001, 9) je vzorčenje postopek, s katerim iz določene širše 

celote vzamemo v raziskavo določene enote, ker vseh enot ni mogoče raziskati zaradi 

ekonomskih razlogov. Nadalje opredeljuje vzorčenje kot postopek določanja enot ljudi, 

ki bodo vključeni v raziskavo in odražajo značilnosti populacije. Prizadevamo si, da 

vzorec odseva celoto in da je reprezentativen. Merriam (1998, 60-61) vzorčenje razdeli 

takole:  
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• verjetnostno, reprezentativno – enostavni naključni vzorec, sistematični vzorec, 

stratificirani naključni vzorec – tak način vzorčenja raziskovalcu dovoljuje 

posplošiti rezultate raziskave in vzorca na populacijo, iz katere je vzorec vzet; 

• neverjetnostno, nereprezentativno – praktični vzorec, namenski vzorec, kvotni 

vzorec – vzorcev včasih ne moremo izbirati naključno, vzorec tako izberemo po 

lastni presoji.  

Kot rezultat vzorčenja, dobimo vzorce, ki jih Cencičeva (2009, 35) deli na: 

• slučajnostne vzorce, 

• neslučajnostne vzorce. 
 

Slučajnostni vzorci so vzorci, ki zadostujejo naslednjemu bistvenemu pogoju, da je 

način izbora vzorčnih enot tak, da ima vsaka enota populacije enako verjetnost, da bo 

izbrana v vzorcu. Tu poznamo naslednje vrste vzorcev: 

• Enostavni slučajnostni vzorec (primer loterijsko žrebanje 3 x 3, kjer najprej 

opravimo žrebanje, nato sledi vzorčenje s ponavljanjem saj izžrebano enoto 

vrnemo nazaj v boben). Tako ima enota ves čas enako verjetnost, da bo izbrana. 

Prednosti vzorca so, da je postopek izbranih enot preprost in lahko razumljiv ter, 

da ni potrebno poznati značilnosti populacije preden začnemo vzorčiti. Prav tako 

se lahko izračuna točnost ocen. Pomanjkljivosti so, da je pred vzorčenjem 

potrebno prešteti in oštevilčiti vse enote populacije, kar zahteva veliko časa in 

stroškov, prav tako obstaja določena verjetnost, da dobimo slab in 

reprezentativen vzorec. Slučajnostni vzorec kaže redno in nekoliko manjšo 

točnost ocen kot enako velik stratificiran vzorec. 

• Sistematični vzorec , kjer najprej izberemo iz seznama vseh enot populacije n-to 

enote. Odločimo se za velikost vzorca in potem izračunamo razmerje med 

velikostjo celotne populacije in velikostjo vzorca v intervalu, ki vključuje enoto 

od prve na seznamu do n-te, pri tem moramo biti pozorni, da se v seznamu enot 

populacije kaka različnost ne ponavlja periodično in to v enakem intervalu kot je 

vzorčni. 

• Stratificiran vzorec bolje predstavlja populacijo kot enako velik enostavni 

slučajnostni vzorec, vključuje majhne subpopulacije, ki bi lahko pri enostavnem 

slučajnostnem vzorcu izpadle ali bile slabo predstavljene. Prav tako daje 

točnejše elemente parametrov. Ima pa tudi svoje pomanjkljivosti, saj moramo 

imeti predhodne podatke o populaciji ter njeni strukturi. Sestavljanje delovnih 

vzorcev je zamudno in, ko razvrščamo enote v posamezne sisteme, se lahko 

zmotimo in uvrstimo enote v napačni sloj.  

 Neslučajnostne vzorce pa delimo na: 



Uvod 

 

 

9 

• Priročni vzorec, kjer so številne raziskave izvedene na skupinah ljudi, ki so 

raziskovalcem najbolj dostopne. Te skupine niso na kakšen poseben način 

izbrane iz širše populacije, zato je vprašanje, katero populacijo predstavljajo in 

kako je mogoče ugotovitve iz teh vzorcev posploševati na širšo populacijo. 

• Namenski vzorec – recimo, da proučujemo organiziranost knjižnic. Namesto, da 

bi zbrali slučajnostni vzorec knjižnic, proučimo le nekaj knjižnic, ki pa so tipični 

predstavniki te vrste javnih zavodov po kadrovski strukturi, po strukturi zadev, 

ki jih obravnavajo. Takšen način nam prihrani precej stroškov, seveda pa je 

pomembno, da dobro poznamo značilnosti posameznih enot populacije in delnih 

populacij. 

• Kvotni vzorec izberemo podobno kot stratificiran vzorec. Populacijo razdelimo 

na stratume glede na značilnost, ki je pomembna za raziskavo. Nato pa iz 

vsakega stratuma izberemo določeno število enot. Pri tem pa ne izbiramo 

slučajnostno ali sistematično, pač pa po načinu priročnega vzorca. Vsakemu 

anketarju nato določimo koliko oseb ali kolikšno kvoto z določeno izobrazbeno 

stopnjo moramo anketirati, nato pa mu prepustimo izbor oseb. 

Cenčičeva prav tako meni, da so slučajnostni vzorci zahtevnejši za izvedbo kot 

neslučajnostni vzorci, a so hkrati bolj reprezentativni kot neslučajnostni. Napake pri 

izbiranju vzorcev se zmanjšujejo z večanjem velikosti vzorca. Po velikosti delimo 

vzorce na male in velike. Mali vzorci so tisti, v katerih je nekaj deset enot (anketiranih), 

po navadi rečemo, da je vzorec, ki ne presega 100 enot, mali vzorec (Sagadin 2003, 

174). Naš vzorec je po tej definiciji opredeljen kot velik vzorec.  

Na področju raziskav v bibliotekarstvu in informacijskih znanostih vzorec običajno 

predstavlja 10 odstotkov populacije (Petek 1998, 144). V naš vzorec je bilo zajetih 450 

aktivnih uporabnikov knjižnice. Za aktivnega uporabnika se šteje uporabnik, ki je vsaj 

enkrat v preteklem letu obiskal knjižnico. Od 4500 aktivnih uporabnikov sem zajela 10 

odstotkov uporabnikov. 

Naš vzorec je bil neverjetnostni, neslučajnostni kvotni vzorec, saj je bilo v 

raziskavo vključenih po 150 uporabnikov iz vsake skupine, od šolske mladine in 

študentov, pa do zaposlenih ter skupine brezposelnih in upokojencev. Zajel je vse 

uporabnike, ki so obiskali knjižnico v času od 1. marca 2008 do 30. septembra 2008 in 

sicer tako, da je na anketna vprašanja odgovarjalo toliko bralcev, da smo zapolnili kvoto 

150 članov iz posameznih določenih skupin. 

1.4.3 Analiza podatkov 

Izpolnjene anketne liste sem pregledala, oštevilčila in obdelala po posameznih 

kategorijah. Pri vprašanjih zaprtega tipa sem uporabila ustrezne merske lestvice, da je 
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bila analiza podatkov lažja. Zbiranju in analizi podatkov je sledila njihova interpretacija, 

njej pa še ugotovitve in odgovori na podane hipoteze. Za izračune srednjih vrednosti, 

standardnih odklonov in deležev sem uporabila programa SPSS in Excel. 

1.4.4 Primerljivost vzorca 

Glede na to, da splošnoizobraževalne knjižnice delujejo v različnih pogojih dela, ni 

možna realna primerjava vseh kazalcev raziskave.  Tudi v Knjižnici Makse Samsa je to 

prva raziskava takega obsega in je ne moremo primerjati z nobeno iz preteklih obdobij. 

1.5 Omejitve raziskave 

Omejitve raziskave sem razdelila na vsebinske in metodološke. 
 

Vsebinske omejitve: 

• nekatera teoretična  poglavja nisem obširneje razdelala zaradi predvidenega 

obsega naloge; 

• v nalogi obravnavam kakovost skozi zadovoljstvo uporabnikov, torej izhajam iz 

marketinškega koncepta zaznane kakovosti. V tem smislu je kakovost 

obravnavana kot relativen pojem. To pomeni, da je kakovostna storitev tista, ki 

ustreza vsaj dejanskim pričakovanjem uporabnika; 
 

Metodološke omejitve: 

• za izpolnjevanje ankete sem uporabila le naše redne obiskovalce, saj vzorec 

zajema po 150 uporabnikov iz vsake ciljne skupine Knjižnice Makse Samsa, ki 

so knjižnico obiskali v obdobju od 1. marca 2008 dalje in ne tudi tistih, ki 

knjižnice ne obiskujejo oz. je niso obiskali v obdobju izvajanja anketiranja. 

Verjetno bi bili rezultati precej drugačni, če te omejitve ne bi postavila, saj se 

razlikujejo navade, pogledi na svet in razmišljanja že med samimi uporabniki; 

• v raziskavo nisem vključila predšolskih otrok, saj bi ti težko razumeli anketni 

vprašalnik; 

• nekateri knjižnico potrebujejo kot informacijsko središče, drugi kot središče za 

kulturne prireditve in druženja. Anketirani so le uporabniki, ki si aktivno 

izposojajo gradivo; 

• nisem neposredno merila pomena sestavin storitev knjižnice za anketirane 

uporabnike knjižnice; 

• pri raziskavi sem izbrala kvotni vzorec namesto enostavnega slučajnega zaradi 

časovnih in finančnih omejitev; 

• v anketnem vprašalniku sem uporabila le petstopenjsko lestvico ocenjevanja 

zadovoljstva; 
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• tudi glede na različno vrsto knjižnic (šolske, visokošolske, specialne), ne more 

biti raziskava iz splošnoizobraževalne knjižnice univerzalno napotilo za delo v 

vseh teh specialnih tipih knjižnic.  

• obseg dela, ki bo opravljen, je seveda omejen, saj sem raziskovala sama in ne 

kot članica skupine, tako da se nisem mogla spuščati v veliko globino, saj sem 

raziskavo opravila s skromnimi sredstvi. 

Kljub vsem omejitvam pričakujem, da bodo zbrani podatki in strategija politike 

organizacije za dosego zaželenih ciljev, reprezentativni za območje in populacijo, ki 

sodijo v Knjižnico Makse Samsa. 
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2 MANAGEMENT 

2.1 Opredelitev managementa 

Beseda management je angleškega izvora in ima zelo kompleksen pomen. 

Literatura, ki se ukvarja z definicijo izraza management, je obsežna in definicije 

posameznih avtorjev so prav tako različne. Bernot (1990, 1) pravi: »Management 

označuje funkcijo in funkcionarja, družbeni položaj, rang, vrsto dela in študijsko 

področje. Management je neodvisen od lastništva, ranga ali moči (pooblastil). Njegova 

objektivna funkcija temelji na odgovornosti za učinkovitost.« 

Management je obvladovanje majhnih, srednjih, velikih in največjih organizacij s 

snovanjem, načrtovanjem, organiziranjem in nadziranjem. Je naloga in dejavnost in 

lahko tudi ključ do osebne uspešnosti in zadovoljstva vsakega vsaj malo izobraženega 

človeka. Management je tudi odgovorno vladanje v malem, terja modro in celovito 

izbiranje in povezovanje mnogih znanj o ljudeh in družbi, gospodarjenju in 

tehnologijah, moči in povezovanju (Tavčar 2002, 1-2). 

Management je planiranje, organiziranje, vodenje in kontroliranje dela v 

organizaciji oziroma vseh nalog in aktivnosti, ki jih zaposleni opravljajo. Cilji 

organizacije dajejo pobude in vodila za te naloge in aktivnosti. Je pa tudi usklajevanje 

nalog in dejavnosti za doseganje zastavljenih ciljev. Lahko ga opredelimo tudi kot 

ustvarjalno reševanje problemov, ki se pojavljajo na področju planiranja, organiziranja, 

vodenja in pregledovanja razpoložljivih resursov pri doseganju ciljev poslanstva in 

razvoja organizacije. Management je mentalna (miselna, intuitivna, občutena) dejavnost 

ljudi v organizacijskem sistemu. Prav tako je tudi ključni podsistem v organizaciji, ker 

povezuje in usmerja vse druge podsisteme. V tem smislu management vsebuje: 

• koordinacijo človeških, materialnih in finančnih virov s cilji organizacije, 

• povezovanje organizacije z zunanjim okoljem in odzivanjem na potrebe družbe, 

• razvijanje organizacijskega vzdušja, kar pomaga doseči individualne in skupne 

cilje, 

• učinkovito opravljanje nalog, kot so: opredeljevanje ciljev, načrtovanje, 

pridobivanje virov, organiziranje, izvajanje, spremljanje, kontroliranje, 

• izpeljevanje različnih poslovnih dejavnosti razvojne, informacijske in 

odločitvene narave (Možina 1994a, 16-17). 

 

 



Management 

 14 

Sodobne definicije managementa so naslednje: 

• management je proces, v katerem ena skupina usmerja delovanje drugih v smeri 

doseganja skupnih ciljev (Massie in Douglas 1977, 32), 

• management je koordinacija vseh razpoložljivih resursov preko procesa 

planiranja, organiziranja, vodenja in kontrole za dosego postavljenih ciljev 

(Logothetis 1992, 12), 

• management je oblikovanje učinkovitega okolja za delo ljudi v formalnih 

organizacijskih skupinah (Koontz in O′Donnell 1972, 18), 

• po Donnellyu, Gibsonu in Ivancevichu so management neposredne aktivnosti 

posameznika ali skupine z namenom koordinacije aktivnosti drugih, ki jih ne 

more opraviti ena sama oseba (Vila in Kovač 1997, 27), 

• management je morda najpomembnejša inovacija dvajsetega stoletja. 

Management so naloge in cilji, management je znanstvena disciplina, 

management so tudi ljudje in ravnanje z ljudmi (Drucker 2001, 7). 

• Kovač definira management kot proces načrtovanja, organiziranja, vodenja in 

kontrole ljudi ter vseh razpoložljivih virov za doseganje zastavljenih ciljev 

podjetja (Kovač 2004, 16). 

Management kot proces lahko pomeni zgolj samo vodenje, lahko pa tudi celoto 

upravljalno-vodstvenega procesa v podjetju. 

2.2 Vloga in razvoj managementa v podjetju 

Management je vloga, ki terja zaupanje; lastniki poverijo vršnim managerjem ravnanje s 

svojo lastnino; vršni managerji poverijo podrejenim managerjem opravljanje del, za 

katera odgovarjajo lastnikom – in tako naprej vse do izvajalne ravni in izvajalnega 

managementa v vsaki organizaciji. V temeljno pristojnost managerjev sodi naročanje in 

prejemanje poročil. Managerju poverijo lastniki ali nadrejeni managerji velik del oblasti 

v organizaciji ali delu organizacije – seveda pa tudi tej oblasti primerno odgovornost. 

Vloga managementa ima v vsaki organizaciji veliko težo. Ni težko spoznati, da je lahko 

management pomembna, če ne najpomembnejša temeljna zmožnost organizacije in 

temelj uspešnosti organizacije v konkurenčnem okolju. Zaradi zaupanja in pomena 

uspešnosti organizacije ima management ključno vlogo pri obvladovanju organizacij in 

smiselno je začeti razglabljanja o uspešnosti organizacij in o managementu prav pri 

ljudeh – managerjih (Tavčar 2002, 2). 

Management se lahko opredeljuje kot upravljanje s človeškimi (zaposleni, ljudje), 

finančnimi (denar) in fizičnimi (oprema, zaloge, zgradbe,…) viri za doseganje ciljev 

podjetja in funkcijami planiranja, organiziranja, vodenja ter kontrole. Primarni namen 

managementa je načrtovanje in doseganje ciljev podjetja (Megginson idr. 1992, 13). 
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Delovanje organizacije obsega (Tavčar 2005b, 42): 

• upravljanje, ki ga opravljajo upravljalci, 

• management, ki ga opravljajo managerji; management obsega poslovodenje 

organizacije in vodenje sodelavcev, 

• izvajanje, ki je naloga izvajalcev. 

Slika 2.1 Tri temeljne vloge v delovanju podjetja 

 
Vir: Tavčar 2005b, 42. 

 

Upravljanje je naloga lastnikov organizacije oziroma razpolagalcev z njo ali 

njihovih pooblaščencev, upravljalcev – skupščine, nadzornega sveta. Upravljanje obsega 

izvirne odločitve, ki zadevajo predvsem smotre in koncepte (zamisli) o vseh vidikih 

temeljne, razvojne in tekoče politike organizacije. 

Management je naloga managerjev (ki so poslovodniki in vodje hkrati). Vršnega 

managerja postavljajo neposredno lastniki ali organ upravljanja, managerje na srednji in 

na izvajalni ravni v organizaciji pa postavlja vršni manager. Management obsega 

izvedene, izvršilne odločitve v razvojni in tekoči politiki; osnovne dejavnosti 

managerjev so načrtovanje, organiziranje, usmerjanje in nadzorovanje. 

Izvajanje opravljajo izvajalci, ki jih kadrujejo in razporejajo poslovodniki. Delo 

izvajalcev načrtujejo in organizirajo poslovodniki, ki izvajalce pri delu usmerjajo in 

nadzorujejo. Delo izvajalcev obsega izvajalne odločitve. 

Nosilci vlog naj v interesu organizacije in v lastnem interesu spoštujejo razmejitev 

vlog: 
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• upravljalci se praviloma ne vmešavajo v dejavnost managerjev, saj sicer od njih 

ne morejo zahtevati, naj odgovarjajo zanjo – in še prav posebej ne v dejavnost 

izvajalcev, če se nočejo enačiti z njimi, 

• managerji se očitno ne morejo vmešavati v dejavnost upravljalcev, to je tistih, ki 

so jih zaposlili za opravljanje poslovodnih nalog, prav tako managerji ne 

prevzemajo dela izvajalcev, saj bi jim zmanjkalo časa in moči za opravljanje 

poslovodenja in vodenja, za katero so jih nastavili upravljalci oziroma lastniki 

organizacije ali razpolagalci z njo, 

• izvajalci se ne vmešavajo v delo managerjev, pa ne le zato, ker zanj niso 

usposobljeni, temveč tudi zato, ker bi si tako naprtili odgovornost, ki jim ne 

pripada. 
 

Običajna temeljna delitev dela med upravljalce, managerje in izvajalce velja tudi v 

večini nepridobitnih organizacij. Pri tem imajo upravljalci usmerjevalno in nadzorno 

vlogo, mnogokrat pa tudi vlogo usklajevalcev razmerij z dejavniki v okolju nepridobitne 

organizacije (Tavčar 2005b, 42). 

Po Možini (1994a, 17-20) ima tradicionalna razporeditev managementa obliko 

piramide. Ravni managerjev dajejo predvsem vpogled v opravila posameznih vrst 

managerjev. V večjih organizacijah se managerji razlikujejo tudi po obsegu in namenu 

različnih dejavnosti, ki jih opravljajo. 

 

Slika 2.2 Osnovne ravni managementa  

 
 

Vir: Možina 1994a, 18. 

 

Slika 2.2 prikazuje tri ravni managementa. Prva piramida prikazuje razporeditev 

glede na tradicionalno pojmovanje, v sliki b pa je prikazana novejša sploščena piramida, 

kjer je število srednjih managerjev manjše.  
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Nižji manager je oseba, ki je neposredno odgovorna za proizvajanje izdelkov ali 

storitev in je to lahko vodja prodaje ali nadzornik delovnega procesa. Njemu zaposleni 

neposredno poročajo o svojem delu in se ta raven managementa uporablja za zvezo med 

opravljenimi nalogami in ostalim delom organizacije. Delo teh managerjev je raznoliko 

in vsebuje polno raznih opravil in možnosti sprotnega reševanja problemov. 

Srednji managerji v skladu s svojimi pooblastili usklajujejo delo nižjih managerjev. 

Glede na politiko in strategijo dela, ki jim jo diktira višji management, le to oblikujejo v 

cilje in plane nižjim managerjem, da jih ti tudi izvršujejo. Določajo tudi kateri izdelki ali 

storitve se opravljajo v posameznih oddelkih organizacije in kako naj se posredujejo 

porabnikom. Srednji managerji imajo ponavadi nazive vodja ali direktor sektorja. 

Višji managerji pa so odgovorni za splošno usmerjanje dejavnosti v organizaciji. 

Njihovi nazivi so izvršilni direktor, direktor področne organizacije. Oni opredeljujejo 

vizijo, poslanstvo, politiko, cilje in strategijo za celo organizacijo in le-to posredujejo 

navzdol, da dosežejo vsakega zaposlenega. Ponavadi tudi zastopajo organizacijo v 

javnosti, v poslovnih in upravnih zadevah. 

2.3 Opredelitev in vloga managerja 

Manager je vsaka oseba, ki načrtuje, organizira, usmerja in nadzoruje delovanje 

podjetja oziroma organizacije. Manager v najširšem smislu je vsakdo, kdor vsaj enemu 

podrejenemu sodelavcu načrtuje, organizira, usmerja in nadzira delovanje (Tavčar 1997, 

310). 

Managerji predstavljajo le del zaposlenih v organizaciji. Managersko delo se od 

dela ostalih zaposlenih razlikuje po tem, da so managerji ocenjeni z vidika, kako 

uspešno opravljajo delo drugi. Managerji morajo določati načrte dejavnosti, s katerimi 

bi kar najbolj učinkovito in uspešno dosegli cilje organizacije (Možina 1994a, 15-16). 

Ljudje v združbah, ki večji del svojega časa opravljajo funkcijo managementa, so 

managerji. Marsikdo misli, da so managerji najbolj sposobni in izobraženi ljudje z 

najboljšimi lastnostmi. Vendar ni nujno tako. Delo managerjev zahteva le drugačne 

sposobnosti in drugačno znanje kot delo drugih članov združbe, nemanagerjev. Medtem, 

ko nemanagerji, ali, kot jim lahko rečemo izvajalci ali specialisti, opravljajo svoje delo, 

ustvarjajo proizvode in storitve, managerji s svojim usklajevanjem in uravnavanjem 

dosegajo, da nemanagerji to opravijo kar najbolj učinkovito in medsebojno usklajeno in 

s tem zagotavljajo, da združba najbolj smotrno doseže svoj cilj. Managerji so ljudje, ki z 

usmerjanjem in usklajevanjem dela drugih skupaj z njimi dosegajo cilje združbe 

(Rozman 2002, 47). 

Hočevar (1998, 13) navaja, da managerji delujejo v managerskem podsistemu 

podjetja, katerega vsebina sta odločanje o vseh dejavnostih, ki jih vsebuje nek poslovni 

proces in njihovo usklajevanje. Odločanje in usklajevanje sta sestavna dela štirih 
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managerskih funkcij: funkcije načrtovanja, funkcije organiziranja, funkcije vodenja in 

funkcije nadziranja oziroma kontrole. 

• Načrtovanje: v tej funkciji mora manager stalno predvidevati in načrtovati 

prihodnje poslovanje podjetja, mora znati predvideti stanje (ciljev) in poti za 

njihovo doseganje, predvidevati usklajevanja delov v celoto, načrtovati smotrne 

porabe dela, delovnih sredstev in predmetov dela. Med načrtovanje spada tudi 

sam potek analiziranja, predvidevanja in določanjem ciljev in poti ter 

preverjanjem svojih odločitev. 

• Organiziranje: organiziranje je dodeljevanje posameznih delovnih nalog, 

določenih z načrtovanjem, zaposlenim v podjetju. Delovne naloge in delovna 

mesta je treba povezati v oddelke, te naprej v večje enote in te nazadnje v 

podjetje. 

• Vodenje: vodenje je določanje dela, komuniciranje med nadrejenimi in 

podrejenimi ter motiviranje zaposlenih k zaželenemu vodenju in doseganju 

ciljev podjetja. 

• Nadziranje: nadziranje poslovanja bi lahko opredelili kot dejavnost, ki se 

ukvarja s presojanjem pravilnosti in odpravljanjem nepravilnosti pri poslovnih 

procesih in stanjih. Med nadziranjem je potrebno največkrat ugotoviti 

neujemanje z izvedenim in načrtovanim. 
 

Možina (1994a, 20) namesto nadziranja imenuje to kontroliranje in sicer pravi, da 

je to proces, ki je cikličen, in sicer: 

• najprej managerji postavijo standarde (sodila) za dosežke; 

• nato primerjajo dobljene dosežke s postavljenimi standardi; 

• potem ukrepajo, če gre za kakršnokoli odstopanje; 

• in končno, če je treba, prilagodijo standarde spremenjenemu oziroma novemu 

položaju. 
 

Tavčar (2005b, 44-45) pa pravi, da je temeljna naloga managerjev obvladovanje 

organizacije, to je urejanje zadev v delovanju, ki obsega naslednje dejavnosti: 

• načrtovanje ciljev v skladu s postavljenimi smotri, merili in standardi uspešnosti, 

snovanje strategij za dosego teh ciljev, 

• organiziranje urejenosti organizacije (pristojnosti in odgovornosti, delitve dela), 

učinkovitega izvajanja osnovnih dejavnosti organizacije (procesov), določanje za 

vse v organizaciji obveznih pravil delovanja (sistemi) ter oskrbovanje 

organizacije s sredstvi (materialnimi, nematerialnimi) za delovanje, 
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• usmerjanje dejavnosti sodelavcev organizacije in drugih ljudi, da ta učinkovito 

deluje in uspešno dosega cilje, usmerjanje obsega tudi sprotno prilagajanje ciljev 

in strategij, ki segajo v prihodnost in jih ni mogoče zanesljivo določiti vnaprej, 

• nadziranje učinkovitosti in uspešnosti delovanja sodelavcev in drugih ljudi ter 

delov organizacije in organizacije v celoti, polaganje računov, to je poročanje in 

utemeljevanje poročil ter priporočil lastnikom in drugim vplivnim udeležencem 

organizacije. 

Te naloge so dokaj univerzalne in veljajo tako za pridobitne, kot tudi za 

nepridobitne dejavnosti. Vsaka izmed prej naštetih dejavnosti pa temelji na odločanju, 

ki je lahko (Tavčar 2005b, 46): 

• Rutinsko: enostavne odločitve so za omejeno število enostavnih okoliščin 

opredeljene vnaprej. Odločanje je hitro in učinkovito ter tudi koristno v večini 

zadev, vendar pa je neprimerno za posebne zadeve, ki terjajo analitično 

presojanje. Na izvajalni ravni je precej enostavnega analiznega odločanja in zelo 

malo intuitivnega. Odločevalec mora biti predvsem discipliniran. 

• Analitično: odločanje poteka po bolj ali manj zapletenem modelu, ki upošteva 

tudi številne spremenljivke. Je strokovno in se prilagaja okoliščinam, vendar pa 

kompleksnost in nenapovedljivost v organizacijah kaj kmalu presežejo 

zmogljivost analitičnosti. To odločanje terja tudi veliko časa in sredstev, 

odločevalec pa mora biti predvsem strokovno usposobljen. 

• Intuitivno:  odločitev nastane v podzavesti odločevalca v procesu, ki ga slabo 

poznamo, ki pa se napaja iz znanja, izkušenj in osebnostnih značilnosti 

odločevalca. Je hitro in ustvarjalno, vendar pa tvegano, saj ga tudi ne zmoremo 

zavestno obvladovati. Odločevalec mora biti ustvarjalen in odločitve snuje iz v 

preteklosti pridobljenih znanj in izkušenj. 

 

Slika 2.3 Vrste odločanja po ravneh managementa 

 
Vir: Tavčar 2005b, 47. 

 



Management 

 20 

Če postavimo obrazložena odločanja po ravneh, na izvajalni ravni prevladuje 

rutinsko odločanje (predpisi, poslovniki, navodila), obilo je tudi enostavnega 

anlitičnega, medtem ko intuitivnega odločanja skoraj ni. Mogoče je le prisoten v 

manjših odzivanjih na nepredvidljive okoliščine. Rutinskega odločanja je vse manj na 

srednjih ravneh. Tu je prisotno zahtevnejše analitično odločanje in pa nekaj intuitivnega, 

ki prevladuje, ko so izčrpane vse analitične metode. Na vršni ravni je zelo malo 

rutinskega in tudi analitičnega. Večji del odločitev je tu intuitivnih, zato je tu še kako 

pomembna ustvarjalnost managerjev, ki temelji na osnovi zakladnice na videz 

pozabljenih znanj in izkušenj iz preteklosti. 

Delavci običajno niso zadovoljni, če je njihov vodja oziroma manager samo dober 

strokovnjak. Raziskave so pokazale, da jim poleg strokovne pomoči, ki jo lahko 

pričakujejo od njega, največ pomenijo njegove osebnostne značilnosti kot so npr. 

poštenost in zanesljivost. Svoje vrline in vrednote, ki naj bi bile prevladujoče družbene 

norme v okolju mora v vsakem trenutku dokazati z delom, z rezultati, s svojo 

objektivnostjo in nepristranostjo. Vrednote so nekakšna temeljna stališča, ki jih ima 

posameznik. Pri vrednotah največkrat poudarjamo želje, gre za nekaj, kar si želimo, da 

bi dosegli zase in za druge. Vrednote se nanašajo na osebnostne poteze kot so poštenost, 

humanost, pridnost, medsebojni odnosi in podobno. 

Odnosi med managerjem in sodelavci naj bi temeljili na spoštovanju dela, človeka, 

njegovega znanja in sposobnosti ter prispevka k doseganju skupnih ciljev organizacije. 

Zaupanje sodelavcev je pomemben vir njegove moči. 

Osebnost posameznika, torej vodilnega delavca sestavljata dva elementa: 

• psihološki element vodenja (osebnostne lastnosti), 

• delovni element vodenja. 

Sem sodijo vse tri vrste znanj, ki so potrebne za vodenje kot so: tehnično znanje, 

znanja o človeku in medčloveških odnosih ter konceptualna znanja, ki zajemajo 

sposobnost razumevanja abstraktnih in splošnih idej in uporabe v specifičnih situacijah. 

Manager naj bi imel naslednje osebnostne lastnosti: ambicioznost, vztrajnost, 

iniciativnost, odločnost, želje po napredovanju, organizacijske sposobnosti, 

komunikativnost, ekstravertiranost in tudi smisel za humor. Vodilni delavec lahko 

motivacijsko pozitivno vpliva na svoje sodelavce le, če ima potrebno znanje in izkušnje, 

avtoriteto in osebnostne lastnosti in sicer v mejah svoje psihične stabilnosti, socialne 

zrelosti, življenjske  resnosti in razumnosti (Možina in Merkač 1990, 57).  

Kaj pomeni imeti pravo osebo na vrhu, nam lahko povedo prednosti, ki jih je 

izpostavila Kyriaki Manessi (v Fras Popović 2007, 32): uspešen direktor ima primeren 

strateški plan za knjižnico, zastavljeno ima vizijo, ki temelji na merljivih rezultatih, 

poskrbi, da delo v knjižnici dnevno poteka nemoteno, ima sposobnost motivirati 
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sodelavce, komunicirati in poskrbeti za pretok informacij ter voditi knjižnico na poti 

nenehnega razvoja. 

IFLA / UNESCO standardi za splošne knjižnice (2002, 57) gredo pri zahtevah za 

upravljanje splošnih knjižnic še globlje. Knjižnico morajo voditi izkušeni, prilagodljivi 

in dobro usposobljeni direktorji, ki so sposobni uporabljati različne metode upravljanja. 

Sposobnost upravljanja v sebi skriva pisano paleto sposobnosti. V poglavju, ki 

obravnava ključne elemente upravljanja splošnih knjižnic so avtorji izpostavili enajst 

sposobnosti: sposobnost vodenja in motiviranja, vzdrževanja dobrih odnosov z 

upravnimi organi in financerji, načrtovanja in oblikovanja poslovne politike, 

vzpostavljanja in vzdrževanja povezav z drugimi organizacijami, pogajanja s financerji 

in upravljanja s proračunom, upravljanja s knjižničnimi viri, upravljanja z zaposlenimi, 

načrtovanja in razvoja knjižničnih sistemov, obvladovanje sprememb, trženja in 

oglaševanja in sodelovanja v lokalni skupnosti in lobiranja. Vse to so sposobnosti, ki jih 

lahko v določenem času z določenimi znanji razvijemo in izpopolnimo.   

2.4 Načrtovanje v nepridobitnih organizacijah 

Neprofitne organizacije so zelo pomemben del sodobne družbe, zato je ključno 

razumevanje razlogov za njihov obstoj in njihovega razlikovanja od drugih profitno 

naravnanih organizacij. 

Odsotnost profitnega motiva v neprofitnih organizacijah pogosto povzroča nejasno 

opredeljeno poslanstvo in rezultate poslovanja, ki jih ni mogoče meriti. 

Neprofitne organizacije v najširšem pomenu vključujejo državne, regijske in 

lokalne organe oblasti, bolnišnice, muzeje, zveze, združenja, ustanove, kulturne 

institucije, verske skupine, dobrodelne organizacije in druge organizacije, katerim je 

skupno, da so oproščene plačevanja davkov in katerih primarni namen je koristiti družbi 

(Dimovski 2002, 694). 

Managerji morajo organizacijo obvladati tako, da bo le-ta učinkovito in uspešno 

dosegala postavljene cilje. Nenehno je potrebno snovati nove temeljne zmožnosti, ki 

organizaciji omogočijo konkurenčnost in uspešnost v prihodnosti. Za snovanje pa je 

nujno potrebno načrtovanje, s katerim skušajo managerji razporejati sedanje in verjetne 

prihodnje zmožnosti organizacije. 

V trenutni težki gospodarski situaciji je še kako pomembna preglednost finančnih 

sredstev, ki jih lokalne skupnosti in država namenjajo javnim zavodom. Saj le dovolj 

pregledno in zanesljivo načrtovanje in izvajanje dejavnosti pomembno vplivata na 

sodelovanje in oskrbovanje nepridobitne dejavnosti. Poudariti pa moramo, da se mora 

načrtovanje velikokrat podrejati pravilom, ki jih postavlja ministrstvo s svojo 

birokracijo – drugače ne more zavod kandidirati na razpise za državna sredstva. 
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Izmed mnogih razlogov za strateško načrtovanje navedimo le nekatere (Nutt in 

Backoff 1992 v Tavčar 2005b, 136): 

• Rast ali začetek delovanja: po hitrem in uspešnem začetku oz. uveljavitvi pride 

razmišljanje o bodočnosti. 

• Potreba po stabilnejšem financiranju: potreba po diverzificiranju virov sredstev 

za delovanje organizacije. 

• Želja za rast dejavnosti: rast obsega ali vsebine; treba je prepričati nadzorni 

organ o utemeljenosti rasti. 

• Razširjena vloga organizacije zaradi zunanjih vplivov: nove dejavnosti, novi 

uporabniki, novi upravljalci. 

• Potreba po dopolnilnem usposabljanju upravljalcev zaradi sprememb, novih 

okoliščin: potreba po dolgoročni usmeritvi in morebitnem spreminjanju poleg 

sprotnega preživetja in uspešnosti organizacije. 

• Spremembe v vodstvu: zaradi mandatov, zaradi drugih potreb; potrebna 

kontinuiteta in jasna usmeritev za vso organizacijo. 

• Zakonske zahteve po načrtovanju: zaradi financiranja, zaradi podeljevanja licenc 

ipd. 

• Potreba po povezovanju enot, ki delujejo neodvisno v okviru širšega programa. 

• Usklajeno delovanje managerskih skupin v velikih nepridobitnih organizacijah. 

• Organizacija je v slepi ulici: dolgotrajno ponavljanje istih odzivov in dejavnosti, 

malodušje in naveličanost. 

• Interesni pritiski in ogrožanje organizacije: načrtovanje in uveljavljanje 

obrambne ali pobudne strategije. 

• Snovanje vizije nepridobitne organizacije: prepričevanje, mobiliziranje, 

povezovanje udeležencev. 

Pri snovanju novih temeljnih zmožnosti, ki so potrebne za uspešnost v prihodnosti, 

je pomembno, da upoštevamo okvirni model politike organizacije. 

Tavčar (2005b, 173-174) razlaga okvirni model politike organizacije: 

• Temeljna politika izhaja iz interesov udeležencev in vizije in je namenjena 

doseganju smotrov (najbolj pomembnih in dolgoročnih ciljev) organizacije, 

temelji pa na konceptu temeljnih zmožnosti. Obsega poslanstvo (okvir 

programov, torej dejavnosti organizacije), kulturo (kot pojavne oblike v 

organizaciji usvojenih vrednosti – kot najbolj temeljno urejenost, ki usmerja 

obnašanja sodelavcev) in koncepte sredstev (kapital, delo, znanje), na katerih 

temelji dejavnost organizacije. 
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• Razvojna politika obsega razvojne cilje (ki izhajajo iz smotrov) in razvojno 

strategijo (ki temelji na snovanju novih temeljnih zmožnosti organizacije za 

prihodnost). Strategija obsega programe in druge dejavnosti organizacije, 

strukturo in sisteme – splošno veljavna pravila (urejenost) in priskrbovanje in 

razporejanje sredstev organizacije. 

• Tekoča politika obsega tekoče cilje (ki izhajajo iz razvojnih ciljev) in sprotno 

(tekočo) strategijo, ki kar najbolj učinkovito uporablja obstoječe temeljne 

zmožnosti organizacije. Sprotna strategija obsega projekte (kratkoročne načrte 

dejavnosti), procese (kot urejenost za učinkovito izvajanje osnovnih dejavnosti 

organizacije) in učinkovito gospodarjenje s sredstvi (v skladu s prednostno 

razporeditvijo v okviru razvojne politike organizacije). 

 

Slika 2.4 Okvirni model politike organizacije  

 
Vir: Tavčar 2005b, 174. 
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V praksi je seveda potrebno strateško planiranje prilagoditi dani situaciji in je zato 

vsak proces hibrid raznih modelov načrtovanja strategij in uresničitev le-teh. 

Dimovski (2002, 727) navaja, da mora biti poznavanje strateškega načrtovanja del dela 

vsakega managerja v neprofitnih organizacijah, zlasti zaradi dramatičnih sprememb v 

okoljih neprofitnih organizacij v zadnjih letih. 

Temeljna politika naše knjižnice vsebuje interese udeležencev in pa vizijo, ki je: 

• Ostati želimo uporabnikom »prijazna in domača knjižnica«, obenem pa postati 

moderno informacijsko središče.  

• Vzdrževati, ohranjati in širiti temeljno knjižnično zbirko ter omogočati bralcem 

prost pristop pri izbiri knjižničnega gradiva. 

• Ustvarjalno se odzivati na spremembe v okolju in na zahteve ter želje 

uporabnikov. 

Poleg tega  je zapisana tudi načrtovana širitev obstoječih prostorov in obogatitev 

dejavnosti z novimi programi in tudi z nakupi knjigomatov. Poslanstvo zavoda je 

nudenje čim več storitev in informacij v najkrajšem možnem času za vse strukture naših 

uporabnikov. 

Pri razvojni politiki načrtujemo nove kadrovske pridobitve za nove programe 

(bibliobus), širitev knjižnične mreže in obogatitev domoznanske dejavnosti ter večji 

nakup gradiva za slepe in slabovidne. 

Pri tekoči politiki knjižnice so najprej pomembni nakupi knjižničnega gradiva, kjer 

se trudimo doseči standard minimalnega letnega nakupa gradiva – 250 enot/1000 

prebivalcev; potem je tu opremljenost knjižnice z računalniki (0,7 računalnika/1000 

prebivalcev); obisk in izposoja gradiva ter različne dejavnosti knjižnice. 
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3 STORITVE 

3.1 Opredelitev storitev 

Glede opredelitve izraza storitev obstajajo v sami literaturi precejšnja razhajanja. 

Izraz storitev izhaja iz latinskega izraza servio (it. servie), ki ima več pomenov. Med 

drugim pomeni streči, služiti nekomu, skrbeti zanj, pomagati mu, oskrbovati, ponujati, 

delovati in drugo (Bradač 1990 v Snoj 1998, 32). Pojem storitve je pomensko vezan na 

dejanja, akcije, obnašanje. Osnovna značilnost storitev je ta, da so storitve aktivnosti 

oziroma procesi (Snoj 1998, 32). Storitve so procesi, interakcije med ljudmi.  

V literaturi najdemo celo vrsto definicij storitev. Osnovna značilnost storitev je, da 

so to aktivnosti ali procesi, iz tega spoznanja pa izhajajo vse definicije storitev. Pojem 

storitev je vezan na dejanja, akcije, obnašanje. Najširše storitve opredeljuje Grönroos in 

sicer kot aktivnost ali skupek aktivnosti bolj ali manj neotipljive narave, ki se navadno, 

a ne nujno, dogajajo v interakciji med potrošnikom in tistim, ki ponuja storitev ali/in 

fizični vir ali dobrino in/ali sistem tistih, ki priskrbijo rešitve, ki rešujejo potrošnikov 

problem (Grönroos 2000, 27). 

Berry je pri svoji definiciji še bolj jedrnat, ko opiše storitev kot dejanje, delo ali 

izvršitev (Lovelock 1984, 53). 

Po mnenju Kasperja, Van Helsdingena in De Vriesa (1999), pa so storitve v osnovi 

neoprijemljive in relativno hitro minljive aktivnosti, katerih nakup poteka med 

procesom interakcije in je usmerjen k ustvarjanju zadovoljstva potrošnika. Proces 

interaktivne porabe ne vodi vedno v posedovanje materialnih dobrin. Standardi ISO 

opredeljujejo storitev kot rezultat, ki nastane z dejavnostmi med dobaviteljem in 

odjemalcem in z dobaviteljevimi notranjimi dejavnostmi, da se zadovoljijo potrebe 

odjemalca. Storitve lahko torej v grobem opredelimo kot posebno delovanje ali dejanje, 

ki ga izvajalec ponudi porabniku in tako zadovolji njegovo potrebo. 

Konkurenca na sodobnem trgu postaja vse močnejša in vse bolj globalna; potrošniki 

so vse bolj sofisticirani in informirani ter zaradi tega tudi bolj zahtevni; tehnološki 

napredek spodbuja snovanje novih izdelkov in olajšuje izvedbo starih. Zaradi teh treh 

razlogov so proizvodna podjetja spoznala, da se lahko diferencirajo samo s pomočjo 

ponujenih storitev – ker podjetja ponujajo enake oziroma podobne izdelke, lahko 

ustvarijo konkurenčno prednost  samo s storitvami, ki obdajajo osnovni izdelek 

(Grönroos 2000, 10). 

Storitev tako pomeni večji ali manjši del celotne ponudbe. Ugotovili bi lahko, da se 

s časom število in delež storitev povečujeta in da se zmanjšujeta število in delež 

izdelkov, ki jih ne spremlja nobena storitev, na kar opozarja Grönroos (2000, 3), ki 

posebej izpostavlja pomembnost »skritega storitvenega sektorja«, ko so pri statističnem 
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zajemanju takšne storitve vključene med proizvodne dejavnosti. To pa pomeni, da je 

pomen storitev v resnici še mnogo večji. 

Kotler (1998, 464) definira storitev kot dejanje ali delovanje, ki ga ena stran lahko 

ponudi drugi, je po svoji naravi neotipljivo in ne pomeni imeti kar koli v lasti. 

Proizvodnja storitve je lahko ali pa tudi ne vezana na fizični izdelek. 

Nekateri avtorji poudarjajo vidik uporabnika storitve. Zanje je storitev ponudnikovo 

izvajanje aktivnosti, ki odjemalcu daje korist. Med ostalimi značilnostmi storitev 

najpogosteje navajajo nesnovnost, hkratnost proizvodnje in uporabe, neločljivost od 

osebe proizvajalca, raznovrstnost in neobstojnost (Snoj 1998, 32). 

Storitev je torej proces, aktivnost, ki poteka v interakciji med ponudnikom in 

porabnikom in je neotipljiva. 

3.2  Značilnosti storitev  

Slika 3.1 Značilnosti storitev 

 
Vir: Snoj 1998, 36. 

 

Procesnost storitev 

Osnovne značilnosti storitev so medsebojno odvisne. Za razliko od večine avtorjev, 

ki navajajo, da je temeljna značilnost storitev njihova nesnovnost, ugotavlja Snoj, da 

njihova temeljna značilnost procesnost, ki je tudi osnovni vzrok, za vse ostale 

značilnosti (Snoj 1998, 36). 

Shostackova (1983 v Snoj 1998, 36) priporoča dva načina opisov procesov: 

• glede na korake, ki sestavljajo proces in ga imenuje opis glede na kompleksnost, 
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• glede na variabilnost oziroma enkratnost posameznih stopenj procesa. Tega 

imenuje opis glede na odstopanje ali divergentnost. 

 

Neotipljivost storitev 

Ta lastnost storitev velja za večina avtorjev, ki pišejo o storitvah, za temeljno in 

najbolj splošno značilnost storitev. Bateson (1992, 8) opredeljuje neotipljivost kot 

nekaj,  

• česar ni možno otipati oziroma jasno zaznati s čutili; 

• česar ni možno enostavno opredeliti, formulirati, razumeti oziroma razumsko 

uokviriti. 

Storitve so torej »fizično« in »umsko« neotipljive (Snoj 1998, 37). 

Storitev je neotipljiva, čeprav ima lahko otipljive elemente. Rezultat storitev je 

lahko otipljiv in ga lahko opazujemo ali merimo – to je lahko npr. sprememba vedenja 

porabnika zaradi izvedene storitve (Dickens 1994, 18). V dogajanju postajajo storitve 

»otipljive« na ta način, da jih je mogoče zaznavati vsaj z enim čutilom (na primer petje, 

predavanje, strežba, popravilo …). To »osnavljanje« je možno preko najrazličnejših 

medijev (posrednikov). Le-ti omogočajo pretvorbo in prenos »neotipljivosti« v 

»otipljivost« (na primer človek izvajalec, mikrofon v rokah pevca…) (Snoj 1998, 38). 

Ker so storitve neotipljive, jih uporabniki ne morejo videti, okusiti, slišati ali 

vonjati. Pred uporabo jih tudi ne morejo preizkusiti. Lahko le zaupajo izvajalcem, da 

bodo že prvič storitev opravili pravilno in v skladu z njihovimi pričakovanji. 

Storitve zaradi neotipljivosti vrednotimo drugače kot izdelke. Osebni stik s 

storitvenim osebjem, občutki uporabnika ter vzdušje so neoprijemljive sestavine storitev 

(Potočnik 2000, 20). Uporabniki iščejo fizične dokaze ali oprijemljive sestavine storitev 

(prostor, oprema, ljudje, cena …), da bi storitev lažje ocenili. Osebno mnenje in 

priporočila prijateljev, sorodnikov in znancev so prav tako podlaga za ovrednotenje 

storitev. Oglaševanje storitev je zaradi neotipljivosti poseben izziv. Abstraktne stvari 

uporabniki težje razumejo in jim jih je težje učinkovito predstaviti. Pri storitvah s 

prevladujočimi neotipljivimi elementi je pri trženju poudarek bolj na otipljivih dokazih, 

pri storitvah, kjer prevladujejo otipljivi elementi, pa na neotipljivi podobi. 

Posledica neotipljivosti je, da storitev ne moremo skladiščiti, kot npr. obrazce, 

formularje itd. Zato ponudniki/izvajalci storitev nimajo zalog storitev za čas, ko bo 

povpraševanje bistveno večje od ponudbe. Knjižničar, ki bralcu izda knjigo, ne more te 

pripraviti vnaprej – razen, kadar gre za rezervirano knjigo, ampak mu jo izposodi šele 

takrat, ko si jo bralec sam izbere. 
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Obstojnost storitev 

Obstojnost storitev je možno obravnavati iz več zornih kotov. Iz zornega kota 

izborov za uporabnike so storitve lahko zelo obstojne oziroma so izidi dolgotrajni, zlasti 

če so »osnovljene« v fizičnih izdelkih, lahko so tudi neobstojne (na primer, če njihovo 

vsebino pozabimo). Storitve načelno prenehajo obstajati v trenutku, ko so izvedene.  

Hkratno nastajanje in izginjanje storitev oziroma njihova minljivost onemogoča 

ponudnikom oziroma izvajalcem storitev, da bi jih uskladiščili. Ker jih ni mogoče 

proizvajati na zalogo, jih je smiselno izvajati, ko obstaja po njih povpraševanje. 

Posledica tega je problem upravljanja razmerja med ponudbo in povpraševanjem. Ta 

problem je še zlasti izpostavljen pri storitvah, katere se dogajajo v časovnih ciklih (v 

turistični sezoni …).  

Večine storitev ni mogoče izvesti na enem mestu in jih nato prenesti drugam; gre 

torej za nezmožnost transportiranja storitev. Lovelock (1984 v Snoj 1998, 40) pravi, da 

obstajajo storitve, med katere prišteva tudi svetovalne, izobraževalne, informacijske in 

storitve v zvezi z zabavo, katere lahko prenesemo iz kraja izvajanja v kraj uporabe. Sam 

način distribucije storitev je običajno neposreden, vključuje zgolj izvajalce in odjemalce 

storitve. Bistveno vlogo pri takšni distribuciji imajo različne naprave in sredstva za 

izvajanje storitev. Različni avtomati (bančni, knjigomati) so primeri avtomatiziranega 

izvajanja storitev, ki ne zahtevajo nujne prisotnosti človeka kot izvajalca storitve.  

 

Sočasnost izvajanja in uporabe storitev 

Procesnost, neobstojnost, nesnovnost in neločljivost od izvajalca, so lastnosti zaradi 

katerih storitve velikokrat zahtevajo sočasnost izvajanja in uporabe. Tako morata biti 

prisotna izvajalec in uporabnik na istem mestu. To sicer ne velja za storitve, ki so 

usmerjene v stvari, je pa osnovna lastnost storitev, ki so usmerjene v človeka. 

Pri storitvah gre za sočasnost izvedbe in uporabe, saj naj bi bile za razliko od 

fizičnih izdelkov, ki jih najprej proizvedejo in šele nato prodajo in potem uporabijo, 

storitve najprej prodane in med samim izvajanjem zaposlenega hkrati tudi uporabljene 

(Zeithaml in Bitner 1996, 20-21). Pri storitvah govorimo o neločljivosti proizvodnega in 

potrošnega procesa. Storitve ne moremo ločiti od izvajalca, ker se storitve proizvajajo in 

porabljajo hkrati, kar pa ne velja za fizične dobrine, ki jih izdelajo, skladiščijo, 

distribuirajo, prodajajo in šele nato porabijo. Pri izvajanju večine storitev je prisoten 

tudi kupec, tako, da je kupec v stiku s proizvodnim procesom storitve. Kupec in 

izvajalec sta del storitve in oba vplivata na izid medsebojne interakcije, ki je posebnost 

trženja storitev (Kotler 1996, 467). 

Po Grönroosu (1984 v Snoj 1998, 41) lahko uporabniki storitve uporabljajo le v 

času njihovega izvajanja, kar pa je vzrok, da številne storitve zahtevajo hkratno 
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prisotnost izvajalca in uporabnika na istem mestu. Prav zaradi te visoke vpletenosti 

potrošnika je zelo težka standardizacija storitev. Zaradi te lastnosti je tudi težavno 

izvesti masovno proizvodnjo in ne moremo dosegati ekonomije obsega skozi 

centralizacijo, saj narava storitev zahteva decentraliziranost. 

Ker storitev ne moremo shranjevati oziroma uskladiščiti, je neposredna prodaja 

edini kanal distribucije. 

Večje število storitev vsebuje delež pripravljalnih del v celotni izvedbi, kateri 

variira vrednostno, količinsko in časovno v odvisnosti od vrste storitev. Pri neposrednih 

storitvah so uporabniki v neposrednem, tesnem odnosu s procesom proizvodnje storitev. 

Zaradi tega morajo ponudniki/izvajalci storitev skrbno oblikovati proces izvajanja 

storitev ter primerno oblikovati okolje izvajanja. Iz povedanega je razvidna tudi nujnost 

usklajenosti marketinške in izvajalne funkcije storitev. Področje usklajenosti je tudi 

eden od ključnih problemov managementa v storitvenih organizacijah (Snoj 1998, 42). 

 

Sodelovanje uporabnikov v izvedbi storitev 

Sodelovanje uporabnikov pri izvajanju storitev je po Johnsonu in soavtorjih (1986 v 

Snoj 1998,43) ključni del sistema izvedbe storitev. Gre seveda za storitve usmerjene v 

ljudi. 

Uporabniki imajo po Normannu (1984 v Snoj 1998, 43) dvojno vlogo in obe vlogi 

se med seboj prepletata: 

• kot uporabnik v okviru ciljnih skupin,  

• kot del sistema izvajanja storitev. 
 

Sodelovanje med uporabniki in izvajalci lahko opredelimo s cilji, ki so različni 

vendar povezani. Ti cilji so:  

• komuniciranje na ravni zaznane potrebe, 

• vrednotenje storitev, 

• izbira predvidene koristi, 

• udeleženost v izvajanju storitve, 

• možnost povratne povezave, 

• izražanje stopnje zadovoljstva med in po izvedbi. 

Dejstvo je, da je potrebno uporabnike poučiti o tem, kako naj čim bolje opravijo 

svojo vlogo. 

Čim bolj porabnik sodeluje v procesu, tem bolj lahko vpliva na vrsto želene storitve 

in trajanje izvajanja procesa. Končni rezultat procesa in zadovoljstvo porabnika sta 

pogosto odvisna tudi od porabnika. Čim bolje to opravijo, večje bo njihovo zadovoljstvo 

(Kotler 1996, 384). 
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Variabilnost storitev 

Izvedba storitev je odvisna od tega kje se izvaja, kdo jo izvaja in kdaj se izvaja. 

Zaradi tega se storitve hitro spreminjajo (Kotler 1996, 467). 

Variabilnost storitev se kaže na treh ravneh: na ravni organizacij, v okviru iste 

organizacije in pri posameznem izvajalcu storitev. Za storitvene organizacije je značilna 

visoka delovna intenzivnost. Različne organizacije ponujajo isto storitev, vendar se med 

seboj razlikujejo. Isto storitev je mogoče ponuditi na različne načine. Spremenljivost je 

rezultat medsebojnega vpliva med samimi zaposlenimi ter med zaposlenimi in 

porabniki. Razlike v kakovosti storitev nastajajo, ker zaposleni storitve na izvedejo 

vsakič enako. Kakovost storitev niha glede na človekovo razpoloženje, osebnostne 

značilnosti, odnos do dela, medsebojne odnose ipd. Ravno tako se porabniki med seboj 

razlikujejo, vsak ima svoja pričakovanja in potrebe. Vsem željam porabnikov ni vedno 

mogoče ustreči. Ista raven kakovosti storitev tudi ni primerna za vse porabnike. Tudi 

porabniki so v procesu izvajanja storitve v stiku drug z drugim in vplivajo na izkušnjo 

drugih porabnikov. Pomembni so medsebojni odnosi, ki vplivajo na kakovost storitev. 

Vsi ti odnosi pa vplivajo na zaznavanje kakovosti celotne storitve.  

3.3 Klasificiranje storitev 

Klasifikacije storitev lahko omogočajo boljše razumevanje podobnosti in razlik v 

zahtevah, ki so v zvezi z uspešnim poslovanjem v storitvenih dejavnostih  (Upah, Berry 

in Shostack 1983 v Snoj 1998, 45). Klasifikacija storitev lahko tudi nudi informacije o 

razlogih in načinih nakupovanja in uporabe storitev, zlasti če te informacije prihajajo s 

strani uporabnikov. 

Zaradi raznovrstnosti storitev lahko v literaturi zasledimo zelo različne kriterije. 

Med najbolj navajane kriterije, ki jih avtorji uporabljajo pri klasificiranju, sodijo: 

• stopnje »(ne)snovnosti« storitev, 

• izvajanje storitev na osnovi človeka oziroma opreme, 

• usmerjenost storitev, 

• stopnje napora in tveganj, ki so jih odjemalci pripravljeni vložiti v nakup in 

uporabo storitev, 

• načini proizvodnje storitev (Snoj 1998, 45). 

Ostali uporabljeni kriteriji so: 

• trajanje koristi storitev za uporabnika, 

• kriteriji obsežnosti »paketa« storitev, 

• kriterij možnosti rezerviranja storitev, 
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• kriteriji hkratne in individualne/množične uporabe (Lovelock 1984 v Snoj 1998, 

45). 

3.4 Sestavine ponudbe storitev 

Po Eiglierju in soavtorjih (1977 v Snoj 1998, 59), se sistem ponujanja/izvajanja 

storitev v okviru storitvene organizacije sestoji iz več delov, ki sodelujejo v 

managementu storitev in so sestavine storitve v najširšem smislu. 

Te sestavine so: 

• fizična sredstva in okolje, 

• kontaktno-izvajalsko osebje, 

• sistem notranje organiziranosti, 

• odjemalec, uporabnik, ki je lahko posameznik ali organizacija, 

• ravni storitev kot rezultat medsebojnega vplivanja med odjemalcem in 

sistemom. 

Vsaka sestavina vpliva na zaznavanje storitev s strani uporabnika in na izvajanje 

managementa storitev.  

Na sliki 3.2 so podani elementi sistema ponujanja/izvajanja storitev (Snoj 1998, 

60). 

Slika 3.2 Sistem ponujanja / izvajanja storitev 

 
Vir: Snoj 1998, 60. 
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Fizična podpora, kontaktno osebje in drugi uporabniki so sestavine storitev, ki jih 

odjemalec vidi pred izvedbo storitve. Delež vidnih oziroma nevidnih sestavin je odvisen 

od narave storitev. 

Bralec, ki v knjižnici dobi v roke knjižnično gradivo, ne vidi procesa, ki poteka od 

same nabave gradiva, pa vse do inventarizacije, klasifikacije ter obdelave gradiva. Za  

uporabnika je pomemben slogan, ki velja za sistem Just in Time. To je: pravo gradivo -  

s pravimi informacijami – na pravem mestu (v rokah uporabnika) – ob pravem času. 

 



33 

4 MANAGEMENT STORITEV 

Ustanovitelji oz. lastniki storitvene organizacije zaposlijo managerje z namenom, 

da bi le-ti z načrtovanjem, organiziranjem, vodenjem (usmerjanjem) in nadziranjem 

zagotavljali učinkovito izvajanje dejavnosti v organizaciji, kar je predpogoj, da je 

organizacija uspešna pri doseganju svojih smotrov in ciljev. 

4.1 Načrtovanje storitev 

Načrtovati pomeni »snovati, izdelovati načrt za kak objekt, področje; vnaprej 

razmišljati o čem in predlagati, določati ustrezne ukrepe« in načrt je »kar vnaprej določa 

način, kraj, čas, da bi se kako dejanje uspešno izvedlo; kar kdo namerava, želi narediti, 

uresničiti« (Slovar slovenskega knjižnega jezika 1991/II, 897-898). 

Snovanje in načrtovanje v podjetju obsega politiko podjetja - to je smotre in njim 

podrejene cilje podjetja ter strategije za doseganje načrtovanih smotrov in ciljev (Tavčar 

1996, 334). 

Slika 4.1 Snovanje obsega smotre, načrtovanje pa cilje ter strategije za doseganje 

smotrov in ciljev 

 
Vir: Tavčar 1996, 334. 

 

Vsako načrtovanje je odločanje in obsega opredeljevanje potreb, razlik med 

obstoječim stanjem in želenim stanjem v prihodnosti, iskanje možnih ciljev in strategij 
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za doseganje teh ciljev, analiziranje, vrednotenje in prednostno razporejanje teh ciljev in 

strategij, izbor ciljev in strategij ter uveljavljanje teh ciljev in strategij (Tavčar 1996, 

334). 

Načrtovanje pomeni tudi, da storitvene organizacije nadzirajo dogajanje namesto 

tega, da dogajanja nadzirajo delovanje teh organizacij.  

4.2 Izvajanje storitev 

Izvajanje storitev vključuje prispevek zaposlenih h kakovosti izvedbe storitev. To 

bo možno, če bodo zaposleni kar najboljše razumeli razloge, ki privedejo do ciljev v 

zvezi s kakovostjo in pa predvsem, ko se bodo zaposleni s temi cilji tudi identificirali. 

Zaposleni bodo takšno zrelost kot kolektiv dosegli, če jih bo poslovodstvo korektno 

informiralo o smereh razvoja ter o procesih in rezultatih procesov. Pogoj za uspešnost 

celotnega sistema managementa storitev na vseh ravneh je delovanje sistema vzvratnega 

informiranja, ki se začne prav pri vsakem posamezniku v organizaciji (Juran 1989, 262). 

Število in sestavljenost storitev kot procesov, ki jih je treba upravljati, nenehno 

raste, zato moramo vzroke problemov v zvezi s procesi oziroma rezultatih teh procesov 

iskati predvsem na ravni managementa celotne organizacije. Managerji in izvajalci na 

najnižjih ravneh, morajo razpolagati z navodili, ki zadevajo (Snoj 1997, 111): 

• časovne normative, 

• količinske normative, 

• organizacijska pravila o dolžnostih in pravicah na posameznih delovnih mestih, 

• načrte povezovanja in usklajevanja med posamezniki, 

• proračunsko strukturo za posamezna opravila in podobno. 

Tudi vsaka organizacijska raven v posameznih enotah storitvenih organizacij mora 

imeti lastna navodila, ki naj bi zajela kdo bo moral kaj narediti, v kolikšnem času, na 

kakšen način, s kakšnimi sredstvi, komu naj bi o tem poročal, kdo bo koga nadomeščal, 

kakšno bo nagrajevanje in drugo. 

Sistem izvajanja storitev je bistveno odvisen tudi od prisotnosti uporabnikov v 

sistemu. Kakorkoli, opredelitev storitev je v najširšem pomenu besede ključ za 

oblikovanje sistema izvajanja storitev.  

4.3 Nadzor storitev 

Nadzorovanje je izrazito pozitiven proces, ki meri doseganje smotrov in ciljev v 

interesu vseh udeležencev organizacije in je prvi pogoj za uspešnost organizacije in 

managerjev. Nadzorovanje je zbiranje in sporočanje informacij o uspešnosti in 

učinkovitosti delovanja organizacije odločevalcem, da ti primerjajo dosežene izvide z 
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načrtovanimi ter odločajo o morebitnih ukrepih. Pri tem je predvsem pomemben zgodnji 

sistem opozarjanja, ki preprečuje neželena gibanja. 

Glede na to, da je v vsaki organizaciji nadzor usmerjen v najrazličnejše sestavine in 

izide delovanja, je smiselno delegiranje odgovornosti za nadzor, ki pa naj izhaja iz 

koncepta samonadzora (Hradesky 1988, v Snoj 1998, 116). Delegiranje je vidno s slike 

4.2. 

Slika 4.2 Piramida nadzora 

 
Vir: Juran 1989, 148. 

 

Nadzorovanje je lahko naknadno, sprotno ali vnaprejšnje. Pomembno je, da 

nadzorovanje dosledno upošteva standarde, lahko je trajno, periodično ali občasno in 

temu so seveda prilagojene metode za nadzorovanje. 

Dobro nadzorovanje ni samo sebi namen. Naj bo primerno, popolno, zanesljivo in 

veljavno ter dovolj gibčno za delovanje organizacije v spremenljivem okolju. Prinaša 

naj obilo več koristi, kot porabi sredstev – bo naj ekonomično in produktivno. 
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Dobro nadzorovanje spodbuja, če je za sodelavce sprejemljivo, če ga razumejo in, 

če ubira pravo pot glede na interese udeležencev organizacije (Tavčar  1996, 368). 
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5 KAKOVOST STORITEV 

5.1 Opredelitev in pomen kakovosti storitev 

SSKJ opredeljuje kakovost kot veliko mero pozitivnih lastnosti. Definicija je 

izhajala najprej iz proizvodne naravnanosti, pri kateri je najpomembnejši nadzor nad 

kakovostjo izdelka. Pri storitvi je kakovost opredeljena kot skupek lastnosti in 

značilnosti, ki zadovoljijo uporabnika. 

V zgodnjih študijah v osemdesetih letih je bila kakovost storitev opredeljena kot 

primerjava med tem, kaj kupci pričakujejo od ponudnika storitev in dejansko izvedeno 

storitvijo. Parasuraman, Zeithaml in Berry (1985, 41) so navedli različne dejavnike, ki 

vplivajo na odstopanja med pričakovanji kupcev in izvedeno storitvijo (dejavniki 

kakovosti storitev). Kakovost se pri večini storitev pojavi med procesom ponudbe 

storitev, najpogosteje kot medsebojni vpliv med kupcem (porabnikom) storitve in 

kontaktno osebo v storitvenem podjetju. 

V devetdesetih letih so bile opredelitve kakovosti storitev nekoliko dopolnjene. 

Zeithaml in Bitner (1996, 117) opredeljujeta kakovost storitve kot ponudbo odlične ali 

boljše storitve glede na pričakovanja kupcev. Lovelock in Wright (1999, 92) 

opredeljujeta kakovost storitev kot dolgoročno, kognitivno ocenjevanje ponudbe storitev 

podjetja s strani kupcev oziroma kot stopnjo, pri kateri izvedba storitve zadovolji 

kupčeve potrebe, želje in pričakovanja. 

Ameriško združenje za nadzor kakovosti (Kotler 1998, 56) definira kakovost kot 

skupek lastnosti in značilnosti izdelka oziroma storitve, ki vplivajo na njegovo 

sposobnost, da zadovolji izražene ali naznačene potrebe. 

 Raziskave kažejo, da sodi skrb za kakovost med najpomembnejše strateške naloge 

v organizacijah in ji omogoča naslednje koristi: 

• povečuje dobičkonosnost, 

• pospešuje vračanje naložb, 

• povečuje produktivnost, 

• zmanjšuje proizvodne in druge stroške, 

• krepi ugled organizacije v okolju, 

• izboljšuje njen konkurenčni položaj (Snoj 1998, 158). 

Kakovost je postala eden od osrednjih pojmov sodobnega življenja. Dobiva 

univerzalni pomen in naravo, kar pomeni, da preprosto ni več področja, na katerem 

premislek o kakovosti ne bi bil pomemben. Motivacija za kakovost, je v moderni družbi 

samo v končni posledici vezana na njeno temeljno usmerjenost k nenehnemu napredku, 
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višji storilnosti, k iskanju novih razrešitev, novih proizvodov, hitrejših korakov v 

tekmovalnem duhu modernih družb (Medveš 2000, 10).  

 Piskar in Dolinšek (2006, 41-42) trdita, da je sinteza opredelitve kakovosti 

naslednja: 

• Kakovosten proizvod oziroma storitev je tista, ki ustreza zahtevam odjemalca. 

Mogoče je, da odjemalec že prej določi tehnične specifikacije in jih je treba 

natančno upoštevati,  mogoče pa je, da so tehnične specifikacije že določene in 

jih pozneje prilagodimo odjemalcu.  

• Ocena kakovosti proizvoda oziroma storitve je pogosto odvisna od cene in 

stroškov, ki nastanejo med uporabo proizvoda oziroma opravljene storitve, 

vključujejo ljudi, orodja in čas. 

• Kakovost proizvoda oziroma storitve se izmeri tako, da izmerimo dejavnike, ki 

vplivajo nanjo. Ti so odvisni drug od drugega. Marsikateri je izredno težko 

merljiv. Pri izbiri proizvoda oziroma storitve smo se prisiljeni odpovedati 

nekaterim dejavnikom na račun drugih. Tako imenovanih dejavnikom se ne 

moremo odpovedati. Oceno kakovosti sestavimo iz ocen dejavnikov. 

• Obstaja več plati kakovosti, ki jih lahko predstavljamo kot poglede iz različnih 

zornih kotov na eno in isto stvar. 

• Kakovostni proizvodi oziroma storitve nimajo škodljivega vpliva na naravno in 

družbeno okolje. 

• Kakovostni proizvod je posledica kakovostnega razvojnega procesa tega 

proizvoda, kakovostnih materialov iz katerih je izdelan in kakovostnega procesa 

izdelave. 

• Odlična storitev zvišuje lojalnost odjemalcev. 

• Kakovost je prihranek zaradi znižanja stroškov, nastalih kot posledica 

neustrezne kakovosti. 

Prav tako se moramo zavedati, da se kakovost storitev nanaša na vse faze njihovega 

nastajanja, preko poti do odjemalcev in same uporabe. Storitve dobre kakovosti so 

takrat, ko zadovoljijo zahteve odjemalcev ob istočasno zadovoljni organizaciji, 

ponudniku storitev in ko prispevajo k povečanemu prihodku te organizacije. 

Za vsako podjetje, ki se želi vključiti ali obdržati na konkurenčnem regionalnem in 

mednarodnem trgu, je kakovost storitve oziroma kakovost opravljene storitve, ki jo 

organizacija nudi, odločilnega pomena. Zato je ena izmed osnovnih nalog 

managementa, da so storitve opravljene in izvedene dovolj kakovostno. Cilj 

organizacije mora biti, da so storitve izvedene tako, da najbolje zadovoljijo zahteve in 

pričakovanja uporabnikov, katerim so namenjene (Meško Štok 2002, 145). 
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5.2 Dimenzije kakovosti storitev 

O kakovosti storitev je v literaturi najpogosteje uporabljena Parasuraman-Zeithaml-

Berryjeva (1985, 41-51 v Snoj 1998, 162) razvrstitev glavnih dimenzij kakovosti 

storitev. V omenjeni raziskavi so avtorji definirali deset dimenzij kakovosti storitev:  

1. Zanesljivost, ki pomeni da ponudnik storitve pravilno izvaja le-to že prvič, da se 

drži obljub, da je pri tem točen in izvaja storitev ob dogovorjenem času. 

2. Pripravljenost osebja na izvajanje storitev oz. za pomoč odjemalcem, ki zajema 

samo ažurnost storitev in takojšnje reagiranje na morebitne pritožbe 

uporabnikov. 

3. Strokovnost vključuje ustrezna znanja in veščine v zvezi z izvajanjem storitev. 

4. Dostopnost pomeni, da bo neka storitev na voljo takrat, ko jo potrebujemo in pa, 

da bo stik med izvajalcem in uporabnikom storitve čim bolj enostaven. 

5. Uslužnost vsebuje vljudnost in prijaznost kontaktnega osebja ter spoštovanje in 

upoštevanje odjemalcev, obenem pa pomeni to tudi uglajeno in urejeno 

kontaktno osebje. 

6. Komuniciranje pomeni skrb za obveščenost uporabnikov in skrb za beleženje 

odziva le-teh in seveda pomena, da uporabniki razlago razumejo. 

7. Zaupanje, ki vsebuje delovanje ponudnika v interesu uporabnika. Velik doprinos 

pri tej dimenzija pa prinaša sam ugled organizacije ter osebnostne značilnosti 

kontaktnega osebja. 

8. Varnost je skrb za odpravo nevarnosti, tveganj ali dvomov (fizična varnost, 

finančna varnost). 

9. Razumevanje in poznavanje uporabnikov pomeni skrb za nenehno ugotavljanje 

značilnosti potreb odjemalcev; pri tem gre tako za ugotavljanje posebnih zahtev 

uporabnikov, za zagotavljanje skrbi za vsakega posameznika in pa za posebno 

pozornost do stalnih uporabnikov. 

10. Fizična podpora storitvam predstavlja skrb za zunanjo podobo osebja, za 

opremo za izvajanje storitev, za zgradbe in njihovo opremljenost. 

Po dodanih raziskavah so Parasuraman, Zeithaml in Berry (1985, 22) zreducirali 

obstoječih deset dimenzij na pet, ker so se določene med njimi prekrivale. Pri tem so 

uporabljali faktorsko analizo in druge statistično-matematične metode. Dimenzije 

usposobljenost, vljudnost, kredibilnost in varnost, so združili v novo dimenzijo, ki jo 

lahko imenujemo zaupanje, dimenzije dostopnost, komuniciranje in razumevanje 

odjemalcev pa v novo dimenzijo empatičnost, to je sposobnost vživljanja v odjemalca. 

Novih pet dimenzij se tako glasi:  

• zanesljivost v izvajanju storitev, 
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• fizična podpora, 

• odzivnost, 

• zaupanje, 

• empatičnost. 

Lehtinen in Lehtinen (1991, 287-303) sta definirala kakovost storitev kot 

tridimenzionalni konstrukt, sestavljen iz interaktivnih, fizičnih ter korporativnih 

kakovostnih dimenzij. Grönroos (2000, 63) pa dimenzije kakovosti definira tudi 

drugače. In sicer jih deli v dve dimenziji – kaj in kako. Dimenzija kaj – tehnična 

dimenzija – se nanaša na tehnično kvaliteto izida oziroma rezultata, ki ga je storitev 

dosegla skozi svoj proces. Videz storitvenega podjetja in osebja, njihova raznovrstna 

ponudba, način dostave storitve, raznolikost, dodatne, dopolnilne storitve itd. 

Pomembno je, s čim je prejemnik storitve odšel oziroma zapustil storitveni proces in 

interakcijo med njim ter ponudnikom. Tehnična dimenzija kakovosti ne predstavlja 

celotne kakovosti, ki jo porabnik zazna kot prejeto. Na porabnikovo zaznavanje očitno 

vpliva tudi način, na katerega mu je tehnična kakovost posredovana. Način, kako 

ponudniki in zaposleni opravijo svoje naloge, kaj rečejo in kako to naredijo, prav tako 

oblikuje porabnikovo zaznavanje storitve in njeno doživetje. Poleg tega pa večkrat ko 

porabnik koristi storitvene usluge in z njimi povezane rutine, bolj  pričakuje, da bodo 

dobro izvedene. Kakor koli, na porabnika vpliva tudi to, kako je prejel storitev in kako 

je zaznal njen proces. To je torej dimenzija kvalitete – funkcionalna dimenzija, 

dimenzija kako, ki je tesno povezana s tem, kako je poskrbljeno za trenutek resnice in 

kako deluje oskrba storitve. Imenujejo jo tudi kvaliteta procesa. Medtem, ko je tehnična 

dimenzija več ali manj ocenjena objektivno, je funkcionalna dimenzija zaznana zelo 

subjektivno, zato je pomembno, da storitveno podjetje namenja dovolj pozornosti 

obema dimenzijama. Še vedno pa je funkcionalna dimenzija tista, ki eno storitveno 

podjetje razlikuje od drugega, saj jo je zelo težko posnemati in prav to daje enemu 

podjetju konkurenčno prednost pred drugim.  

Dimenzije kakovosti storitev so v domeni posameznega izvajalca storitve in 

zajemajo široki spekter. Nekatere vključujejo merljive elemente, večji delež pa 

predstavljajo tiste, ki odsevajo osebnostne značilnosti uporabnikov. Nekatere so 

objektivne, večina pa se jih spreminja s spreminjanjem navad, mode, stilov … 

Predvsem pa je pomembno to, da so storitvene organizacije bistveno boljše v 

primerjavi s konkurenco. 
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5.3 Tipologija sestavin storitev glede na njihov potencial za pohvale in pritožbe 

Glede na vpliv sestavin storitev za zaznavanje kakovosti storitev s strani 

odjemalcev je zelo uporabna tipologija sestavin, ki ju navajata Cadotte in Turgeon 

(1988 v Snoj 1998, 164). Ugotavljata, da lahko organizacije sestavine svojih storitev 

(glede na njihovo frekvenco ponavljanja v pritožbah in pohvalah odjemalcev) razvrstijo 

v štiri skupine: 

Slika 5.1 Tipologija sestavin storitev glede na njihov potencial za pohvale in 

pritožbe 

 

Vir: Snoj 1998, 164. 

 

• Problematične sestavine storitev – njihova primerna raven kakovosti bistveno ne 

vpliva na raven odjemalčevega zadovoljstva s storitvami v celoti. Nižja raven 

kakovosti teh sestavin pa bistveno vpliva na znižanje ravni odjemalčevega 

zadovoljstva s storitvami v celoti (na primer parkirni prostor). Dovolj je, da 

organizacija vzdržuje minimalno, še zadovoljivo raven kakovosti teh sestavin. 

• Vzpodbujevalne sestavine so tiste, katerih prisotnost hitro pritegne pozornost 

odjemalcev, medtem, ko povprečna ali celo podpovprečna raven sestavine 

običajno bistveno ne vpliva na uporabnikovo zadovoljstvo s storitvami (na 

primer, velikost obrokov hrane v hotelu). Vzpodbujevalne sestavine 

predstavljajo za podjetja priložnost za doseganje konkurenčnih prednosti. 

• Kritične sestavine so tiste, na katere so odjemalci zelo občutljivi. Pri visoko 

konkurenčnih storitvah so te sestavine osrednji element ponudbe (na primer 

prijaznost osebja, kakovost hrane). Iz zornega kota managementa predstavljajo 

kritične sestavine priložnosti in nevarnosti, zato moramo čim bolj natančno 

določiti minimalno oziroma za porabnika še sprejemljivo raven kakovosti teh 

sestavin. 

• Nevtralne sestavine so tiste, ki za uporabnike niso pomembne oziroma je v zvezi 

z njimi lahko zadovoljiti njihove zahteve.  
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Ker pa se zahteve odjemalcev nenehno spreminjajo, se spreminja tudi uvrščanje 

sestavin storitev v posamezne kategorije. 

5.4 Merjenje kakovosti storitev 

Pri managementu kakovosti storitev ima merjenje kakovosti storitev pomembno 

vlogo, saj daje povratne informacije o značilnostih zaznavanja kakovosti storitev s strani 

odjemalcev. Te informacije pa so podlaga za usmerjanje vseh ostalih procesov v 

upravljanju kakovosti. 

Pri kakovosti storitev se srečujemo s problemom merljivosti. Zaradi neotipljivosti 

oziroma nesnovnosti storitev je merjenje kakovosti storitev težje kot merjenje kakovosti 

proizvodov. Zato se poslužujemo merjenja uporabnikovih potreb, želja in pričakovanj 

ter merjenja dejanske zaznave uporabljenih storitev, na kratko merjenja zadovoljstva 

(Parasuraman, Zeithaml in Berry 1993, 141-147). 

Merjenje zadovoljstva podjetju omogoča (Horovitz 1997, 167): 

• povečanje zavesti o kakovosti storitev, 

• spremljanje lastnega položaja glede na določene referenčne točke, 

• prepoznavanje pomanjkljivosti in prednosti, 

• usmerjanje prizadevanj, 

• spremljanje napredka, 

• količinsko izražanje napredka. 

V procesu merjenja kakovosti storitev naj organizacija upošteva predvsem 

informacije, ki jih je pridobila tako od svojih dosedanjih kot tudi potencialnih 

uporabnikov in konkurence. Čim bolj natančno se bo ugotovilo želje in pričakovanja 

uporabnikov, jih tudi upoštevalo in realiziralo, večja je verjetnost, da bodo uporabniki 

storitev zadovoljni. 

Organizacija pa mora občasno tudi (Marolt in Gomišček 2005, 141): 

• na objektiven in neodvisen način ugotoviti, kakšne so nove, trenutne želje in 

pričakovanja kupcev, 

• izvršiti primerjavo s konkurenčnimi organizacijami, ki nudijo podobne storitve, 

• stalno analizirati pritožbe in pohvale, pridobljene direktno od uporabnikov 

njenih storitev. 

Storitvene organizacije običajno spremljajo kakovost svojih storitev s standardi, ki 

jih same oblikujejo in jih primerjajo z dejanskim izvajanjem storitev. Standardi pa tako 

ne predstavljajo vedno pričakovanj ali želja uporabnikov.  

Snoj (1998, 169) predstavlja naslednje pomanjkljivosti standardov: 



Kakovost storitev 

 

 

43 

• postavljajo jih strokovnjaki in ne odjemalci, zato lahko pride do neskladja med 

potrebami uporabnikov in ravnjo izvajanja storitev, 

• strokovnjaki pri postavljanju in merjenju standardov pogosto pozabijo na 

specifično težo, ki jo imajo posamezne značilnosti storitev v oblikovanju 

preferenc odjemalcev, 

• podatki, ki so podlaga za oblikovanje standardov, ne zajemajo vedno vseh 

pomembnih vzrokov napak v izvedbi storitev, 

• v želji, da bi dosegli čim višjo stopnjo operativne učinkovitosti pozabljajo na to, 

da so potrebni kompromisi med stroški storitev in ceno, ki jo je uporabnik 

pripravljen plačati za določeno kakovost storitev, 

• s potrditvijo določenih standardov pridemo do statičnosti in preprečimo možnost 

spreminjanja v izvajanju storitev. Poudarek je tako na doseganju ciljev v okviru 

standardov. 

Raziskovalci so kljub opisanim težavam razvili nekaj modelov merjenja kakovosti 

storitev. Tu velja izpostaviti model, ki so ga razvili Parasuraman, Zeithaml in Berry 

(1990). Izidi tega merjenja naj bi nam predstavili kakovost storitev naše ustanove z 

zornega kota anketirancev. Dobljeni odgovori nam omogočajo ugotoviti razliko med 

pričakovano in dejansko doživljeno ravnijo storitev. Ta razlika pa je posledica 

značilnosti štirih razkorakov, ki se pojavljajo v izvajanju storitvenih organizacij. 
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Slika 5.2 Model merjenja kakovosti storitev  

 

Vir: Snoj 1998, 170. 

 

 

V modelu gre za: 

• razkorak 1, oziroma razliko med pričakovanji odjemalca in zaznavanjem teh 

pričakovanj s strani poslovodstva organizacije,  

• razkorak 2, ki je razlika med zaznavanjem pričakovanj odjemalca s strani 

poslovodstva in pretvorbo teh pričakovanj v standarde kakovosti storitev, 

• razkorak 3, ali razliko med standardi kakovosti storitev in dejansko ravnijo 

izvajanja storitev, 

• razkorak 4, oziroma razliko med dejansko ravnijo izvajanja storitev in tistim, kar 

organizacija obljublja s pomočjo komuniciranja. 

Zaznana kakovost storitev je v modelu opredeljena kot razlika med pričakovanji in 

zaznavami odjemalca (razkorak 5 na sliki 5.2). Ta razlika je odvisna med drugim tudi 
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od velikosti in smeri ostalih štirih razkorakov, ki v okviru izvajalca storitve vplivajo na 

raven kakovosti izvajanja storitev (Snoj 1998 ,169-170).   

Bistvo doseganja kakovosti storitev je odprava ali kar največje možno zmanjšanje 

razlike med tem, kaj potrošnik pričakuje in tem, kar zazna, da je dobil. Če bo 

pričakovana storitev večja od zaznane, potem bo zaznana kakovost storitve manj kot 

zadovoljiva. Če bo pričakovana storitev enaka zaznani, potem bo zaznana kakovost 

zadovoljiva, če pa bo pričakovana storitev manjša kot zaznana, potem bo zaznana 

kakovost več kot zadovoljiva (Bateson 1992, 517). 

Prednost modela je, da ponuja splošno razumevanje in rešitve, ki so uporabne na 

različnih področjih delovanja. Model je v pomoč pri odkrivanju razlogov za probleme s 

kakovostjo storitev. Ne odkriva pa specifičnih napak pri kakovosti storitev, ki se 

pojavljajo v specifičnih storitvenih organizacijah. Če je cilj organizacije nuditi 

kakovostne storitve, mora vsaka organizacija razviti svoj način določanja in ohranjanja 

kakovosti storitev (Lovelock 1992, 468). 

Če model apliciramo na področje knjižničarstva, bi to pomenilo: 

• Razkorak 1 se pojavi, kadar vodstvo ne pozna ali pa napačno oceni pričakovanja 

uporabnikov. Razrešiti ga je mogoče z zadostno količino pravih informacij o 

uporabnikovih pričakovanjih. Le ta dobimo tako, da redno pregledujemo knjigo 

pripomb in pritožb uporabnikov ter, da izvajamo ankete o poslovanju med 

uporabniki. 

• Razkorak 2 nastopi takrat, ko vodstvo pričakovanja uporabnikov sicer pozna, a 

iz takšnih ali drugačnih razlogov ne zna ali ne zmore oblikovati temu primerne 

standarde kakovosti poslovanja .To se lahko zgodi zaradi pomanjkanja finančnih 

sredstev, ali če je nabavna politika knjižnice zaradi zakonskih zahtev doseganja 

strokovnih standardov drugačna, od tiste, ki si jo želijo uporabniki. 

• Razkorak 3 so standardi postavljeni in jasni, a jih kontaktno osebje ne dosega. 

Morda zaposlenim manjka strokovna usposobljenost, zadostna podpora s strani 

vodstva, ali pa nimajo na voljo dovolj zmogljive tehnične opreme. Zato so 

pomembna dodatna in sprotna izobraževanja, dobra klima in vzdušje v kolektivu 

ter sodobna opremljenost knjižnice. 

• Razkorak 4 pomeni razhajanje med komuniciranjem z uporabnikom in 

dejanskim izvajanjem storitev. S pravilnim komuniciranjem vplivamo na 

uporabnikova pričakovanja. Če jih z dejansko ponujeno storitvijo ne dosežemo, 

občutijo uporabniki razkorak med obljubljenim in dejansko zaznanim kot slabšo 

kakovost. Pomanjkanje komuniciranja lahko prav tako pripomore k nastanku 

razkoraka, saj uporabniki v veliki večini ne poznajo strokovnega delovanja 

knjižnice in so tako njihova pričakovanja drugačna. 
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• Razkorak 5 se pojavi kadar knjižničarji ne izpolnijo pričakovanj uporabnikov. 

Le – ti občutijo razhajanje med svojimi pričakovanji in dejansko doživeto 

storitvijo kot neustrezno kakovost. Zato je za knjižnico ta razkorak zelo 

pomemben. Velikost pete vrzeli je odvisna od velikosti in usmerjenosti prvih 

štirih vrzeli znotraj knjižnice in vrzeli, ki nastane med obljubami in izpolnitvijo 

obljub. Ker je posledica vseh prejšnjih razkorakov, ga zapremo šele takrat, ko 

nam uspe zapreti vse predhodne. 

• Razkorak 1/2 bi lahko navedli tudi kot dodaten razkorak za splošne knjižnice in 

pomeni razhajanje pri razumevanju pričakovanj uporabnikov med vodstvom 

knjižnice in njenim ustanoviteljem – Občino ter dodatnim financerjem 

Ministrstvom za kulturo. Obstoj tega razkoraka lahko prav tako močno vpliva na 

kakovost storitev knjižnice. Oba financerja odigrata namreč pomembno vlogo 

pri obsegu in načinu delovanja splošne knjižnice. 

Zaradi približevanja marketinškemu načinu razmišljanja, ko gre za raziskovanje 

knjižničnih uporabnikov, nekateri avtorji izrecno omenjajo predpostavko, da mora biti 

konceptualizacija kakovosti knjižničnih storitev oprta izključno na ocene uporabnikov. 

Za knjižnične storitve naj bi torej veljalo, da je edina smiselna mera njihove kakovosti 

zadovoljstvo uporabnikov (Pinter 2004, 39). 
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6 KAKOVOST KNJIŽNJIČNIH STORITEV 

6.1 Knjižnica kot storitvena organizacija 

Storitvene dejavnosti imajo vse večji vpliv na gospodarsko rast držav, najhitreje se 

razvijajo v razvitih državah. Med pomembne storitvene dejavnosti sodijo tudi splošne 

knjižnice, katerih vloga se spreminja in dopolnjuje, saj že zdavnaj niso več ustanove, ki 

izposojajo knjige za razvedrilo oziroma prosti čas, pač pa ustanove, ki s pomočjo 

lastnega knjižničnega gradiva in informacijske tehnologije omogočajo dostop do 

najrazličnejših virov informacij. Splošne knjižnice so »most«, ki »žlahtno tradicijo« 

prepleta z dosežki sedanjosti (Novljan 1998). Splošne knjižnice so povezovalke med 

preteklimi dogodki in dosežki sedanjosti na področju človekovega umskega ustvarjanja.  

Splošne knjižnice so danes informacijski centri in predvsem »eden izmed številnih 

tekmecev na področju managementa informacij (javna občila, on line storitve, internet 

in drugim), med katerim vsak išče svojo tržno nišo in konkurenčne prednosti« (Snoj in 

Petermanec 1999, 29). Žal pa pri tem splošne knjižnice niso povsem enakovreden 

partner ostalim ponudnikom storitev še zlasti informacijskih storitev, saj je njihovo 

delovanje odvisno od javnih sredstev, ki so praviloma prenizka. Po drugi strani v 

sodobnih družbah intenzivno narašča potreba po kakovostnih knjižničnih storitvah. 

Pomembno je, da se v programih ponudb in storitev odražajo potrebe in želje njenih 

uporabnikov, saj se dosedanji uporabniki knjižničnih storitev srečujejo z vedno bolj 

bogato ponudbo informacij ter o teh vedno več vedo in so zato bolj občutljivi na 

kakovost tovrstnih storitev. 

Avtorica Olga Einasto (2009, 12) navaja, da čeprav večina raziskovalcev in 

praktikov priznava, da bi morala kakovost knjižničnih storitev odražati pričakovanja 

uporabnikov, še vedno manjka splošna definicija kakovosti knjižničnih storitev. Meni 

tudi, da bi morala knjižnica za visoko kakovostne storitve izpolnjevati pet pogojev : 

• da izpolnjujejo uporabnikova pričakovanja, 

• je oblikovana glede na uporabnikove potrebe, 

• da zagotavlja zadovoljstvo uporabnikov, 

• sledi glavnim vrednotam in profesionalni etiki knjižničarstva, 

• je ekonomsko učinkovita. 

Kakovost v knjižicah pomeni, da knjižnice poiščejo prave poti za zagotavljanje 

najboljših možnih storitev, ki bodo zadovoljile potrebe in pričakovanja uporabnikov. 
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6.2 Uporabniki knjižničnih storitev 

Uporabniki knjižnice so lahko vsi občani, ne glede na starost, izobrazbo, interese ali 

informacijske potrebe. Lahko so fizične ali pravne osebe, ki uporabljajo gradivo in 

storitve knjižnice. 

Sutton (1995, 16) je uporabnike knjižnice razdelil tako: 

• primarni uporabniki, ki so člani knjižnice in delujejo v skladu s pravili knjižnice; 

storitve in knjižnično gradivo uporabljajo v prostorih knjižnice in izven nje; 

• sekundarni uporabniki, ki imajo dostop do knjižnice, niso pa pripadniki 

neposrednega knjižničnega okolja; 

• potencialni uporabniki so tisti, ki jim je knjižnica v skladu s svojo funkcijo 

primarno namenjena; v splošni knjižnici so to vsi prebivalci območja, ki mu 

knjižnica služi; 

• pričakovani uporabniki so tisti, ki imajo namen uporabljati knjižnico in njene 

storitve; 

• neuporabniki so občani, ki iz različnih vzrokov knjižnice ne uporabljajo. 
 

Glede na pogostost uporabe pa so uporabniki lahko: 

• občasni, 

• pogosti, 
 

medtem ko so neuporabniki: 

• potencialni uporabniki, 

• zanesljivi  neuporabniki. 

Po raziskavah številnih avtorjev postajajo uporabniki vse bolj občutljivi na 

storitvene sestavine v ponudbi organizacij in na celotno kakovost. Takšna gibanja 

prisiljujejo tudi knjižnice, da se osredotočijo na koncept kakovosti, če želijo obstati  

oziroma se uspešno razvijati (Snoj in Petermanec 1999, 27-48). 

6.3 Kakovost za uporabnike 

V teoretični literaturi obstaja več različnih opredelitev pojma kakovosti. Pojmi v 

povezavi s kakovostjo so se v storitvenih dejavnostih pojavili kasneje kot v industriji. 

»Britanski inštitut za standarde definira kakovost kot skupek lastnosti otipljivega izdelka 

ali storitve, ki zadovoljujejo uporabnikova pričakovanja ali potrebe« (Snoj in 

Petermanec 1999, 36). Pojem kakovosti, ki se nanaša na storitvene dejavnosti, zajema 

oziroma opisuje proces nenehnega izboljševanja, kjer so vsa prizadevanja usmerjena k 

uporabniku.  
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Pojem kakovosti knjižničnih storitev je logično povezan tudi s kakovostjo življenja 

državljanov. Na njihovo doživljanje kakovosti ne vplivajo le zadovoljene materialne 

potrebe, ampak tudi duhovne, intelektualne. K tem pa prav gotovo v veliki meri 

prispevajo splošne knjižnice s svojimi storitvami in njihova prizadevanja po nudenju 

kakovostnih storitev.  

Za tako izvajanje knjižničnih storitev pa mora knjižnica naravnati celotno 

organiziranost tako, da bo presegla pričakovanja vse zainteresirane javnosti. 

Kakovostno in uspešno poslovanje organizacij je v  veliki meri odvisno od tega, 

kako končni uporabniki zaznavajo kakovost storitev. Tudi knjižnične storitve morajo 

biti izvajane tako, da bodo ne samo ohranjale, marveč povečevale »ugodje uporabnikov 

z vidika njihovega sistema vrednot, pričakovanj ter čustvenih in čutnih doživljanj in 

sposobnosti zaznavanja« (Snoj in Petermanec 1999, 37). Sam pojem kakovosti nima ene 

same razsežnosti. Pri tem je pomembno kako zadovoljni so zaposleni oziroma 

kontaktno osebje z izvajanjem storitev in nasploh s celotno organiziranostjo oziroma 

vzdušjem v organizaciji. Knjižnica si mora nenehno prizadevati, da se v okolju dokazuje 

s svojimi storitvami. S potrebami okolja mora tudi rasti in se vanj aktivno vključevati, 

nagovarjati in usposabljati mora posameznike ter skupine, da lahko učinkovito 

uporabljajo njene storitve. Znanje je pogoj za dobro in ustvarjalno delo, za aktivno 

vključevanje v demokratično življenje, v poslovni svet, ekonomske in kulturne 

dejavnosti, ter za čim boljšo izrabo prostega časa. Prav zato je še kako pomembna 

naloga knjižnice, da čim boljše izvaja svoje storitve.  

Glavno merilo zadovoljstva uporabnikov je kakovost osnovnih storitev in 

obknjižničnih dejavnosti. Ker so uporabniki vsi, ne glede na starost, izobrazbo in 

informacijsko potrebo, se mora knjižnica najprej prilagoditi najmlajšim, saj jih s tem 

pritegne, da bodo ostali njeni člani tudi, ko bodo odrasli. Središče zanimanja knjižnice 

predstavlja knjižnično gradivo, zato se mora kontinuirano prilagajati uporabniku. 

Donald John Urquhart je bil britanski knjižničar, informacijski strokovnjak in vodja 

Nacionalne knjižnice za izposojo v Boston Spa. Leta  1981 je v osemnajstih točkah zajel 

načela bibliotekarstva, izmed katerih omenjam tista, ki se nanašajo konkretno na 

uporabnike. Urquhart (1986, 15) je za prvo načelo bibliotekarstva postavil: »Knjižnice 

so namenjene uporabnikom.«  

Kakovostno storitev pomeni posredovanje tistega, kar uporabnik želi. S knjižnično 

storitvijo pa je lahko zadovoljen, če bibliotekar hitro, verodostojno in zanesljivo nudi 

informacijo. Pomembna je pozitivna izkušnja v odnosu s knjižničarjem, saj se 

uporabnik v prvem stiku s knjižnico najprej sreča z osebjem. Če uporabnik v knjižnici 

ne dobi gradiva, to privede do nezadovoljstva, zato morajo knjižnice za pridobivanje 

več uporabnikov nenehno posodabljati svojo ponudbo. Od knjižničarjev se zahteva tudi, 

da preverjajo, če so uporabniki zadovoljni z načinom dela v knjižnici. Trinajsto načelo 
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bibliotekarstva pa pravi: »V načrtovanju razvoja knjižnic se morajo upoštevati dejanski 

podatki o zahtevah uporabnikov.«  

Pomembno je tudi, da knjižničar prisluhne uporabniku, razume njegove želje, še 

bolj pomembno pa je, da predvidi njihova pričakovanja ter s storitvami prehiti njihove 

želje in potrebe.  
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7 SISTEMI VODENJA KAKOVOSTI ISO 9001:2000 

7.1 Razvoj standarda ISO 9001:2000 sistemi vodenja kakovosti 

Mednarodne standarde z oznako ISO med katerimi najdemo tudi standarde za 

sisteme vodenja kakovosti, pripravlja svetovna zveza nacionalnih organov za standarde 

ISO (International Organization for Standardization). Začetki razvoja te organizacije 

segajo v leto 1906, ko je bila ustanovljena mednarodna elektrotehniška komisija – IEC, 

ki pripravlja standarde na področju elektrotehnike, elektronike in sorodnih tehnologij še 

danes. Pionirsko delo je na drugih področjih nadaljevala mednarodna zveza nacionalnih 

standardizacijskih organizacij. Ustanovljena je bila leta 1926 in je delovala do 1942. 

Leta 1946 so delegati 25 držav na srečanju v Londonu ustanovili novo mednarodno 

organizacijo. Njihov glavni namen je bil olajšati mednarodno koordinacijo in 

poenotenje industrijskih standardov. Novoustanovljena organizacija je pričela z 

delovanjem 23. februarja 1947 v Londonu. Sedaj svoje znanje, izkušnje, mnenje in 

interese zastopa v tej nevladni mednarodni organizaciji več kot 140 članic. V ISO se iz 

vsake države lahko prijavi samo ena članica. Program nevladne mednarodne ustanove 

za standardizacijo obsega vsa področja, razen elektrotehnike in se razteza od 

tradicionalnih področji, kot sta npr. kmetijstvo in strojništvo, do najnovejših 

informacijskih in računalniških tehnologij. Rezultat dela je več kot 15.000 mednarodnih 

sporazumov, ki so objavljeni v obliki mednarodnih standardov z oznako ISO. 

Predhodniki mednarodnega standarda ISO 9001:2000 Sistemi vodenja kakovosti so 

standard MIL-Q9858A iz leta 1963, ki ga je pripravila ameriška vojska, standard 

AQAP, ki ga  je lata 1969 pripravil NATO in britanski standard BS 5750 iz leta 1979. 

Tega leta je bil v okviru mednarodne organizacije za standardizacijo ISO ustanovljen 

tehnični odbor ISO/TC 176 Vodenje kakovosti in zagotavljanje kakovosti, ki ga danes 

sestavljajo trije tehnični pododbori. Odbor je bil zadolžen za pripravo standarda z 

enotnimi minimalnimi zahtevami za vodenje organizacij glede kakovosti. Prvo izdajo 

standardov družine 9000 iz leta 1987 je sestavljalo 5 standardov (ISO 9000, 9001, 9002, 

9003, 9004).  Druga izdaje je na podlagi revizije izšla leta 1994. V tej izdaji so zahteve 

za certificiranje sistemov vodenja kakovosti navajali trije standardi (ISO 9001, 9002, 

9003). Namenjeni so bili različnim tipom organizacij: proizvodnim, servisnim in 

organizacijam, ki izvajajo razne meritve in inšpekcije. 

Decembra leta 2000 je izšla tretja izdaja mednarodnih standardov skupine ISO 9000 

in je certificiranje sistema vodenja kakovosti poenotila za vse tipe organizacij. 
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7.2 Standardi kakovosti ISO 9001 

Prenovljena tretja izdaja serije 9000 tvorijo naslednji standardi: 

1. SIST ISO 9001:2000 – specificira zahteve za sisteme vodenja kakovosti v 

primerih, ko mora organizacija dokazati svojo sposobnost, da dobavlja 

proizvode, ki izpolnjujejo zahteve odjemalcev. Sistem vodenja kakovosti – 

Zahteve. 

2. SIST ISO 9000:2002 – opisuje osnove sistemov vodenja kakovosti in specificira 

izraze. Sistemi vodenja kakovosti – Osnove in slovar. 

3. SIST ISO 9004:2002 – podaja smernice, ki se nanašajo na učinkovitost in 

uspešnost sistema vodenja kakovosti. Namen tega standarda je izboljševanje 

delovanja organizacije ter zadovoljstva odjemalcev. Sistem vodenja kakovosti – 

Smernice za izboljševanje delovanja. 

7.3  Predstavitev standarda ISO 9001:2000 

SIST ISO 9001:2000 sestavljajo naslednji glavni deli:  

• Sistem vodenja kakovosti: 

Organizacija mora najprej opredeliti, kateri so njeni procesi, kako ti medsebojno 

delujejo, kateri viri so potrebni da nastane izdelek, ter kako bo procese merila in 

izboljševala. Nato pa mora skupaj s poslovnikom kakovosti in nadzorom zapisov 

vzpostaviti še sistem za obvladovanje dokumentacije.  

• Odgovornost vodstva: 

Najvišje vodstvo v organizaciji se mora dobro zavedati tega pomembnega dela 

standarda. Vodstvo je namreč odgovorno za določanje politike in ciljev ter za 

pregled sistemov, hkrati pa tudi za obveščanje o učinkovitosti sistema znotraj 

organizacije. 

• Vodenje virov: 

Novi standard daje več poudarka virom, ki si jih mora organizacija zagotoviti, da 

bo odjemalec dobil, kar je bilo dogovorjeno. Sem ne spadajo samo ljudje, 

temveč tudi fizični viri, kot so oprema, prostori in vse potrebne pomožne 

storitve. 

• Realizacija proizvoda: 

Ta del sestavljajo procesi, ki so potrebni za izvedbo izdelka oziroma storitve. K 

takim procesom spadajo dejavnosti, kot je sprejemanje navodil od odjemalcev, 

snovanje in razvoj proizvodov, nabava materiala in storitev ter dobava izdelkov 

ter posredovanje storitev. 

• Merjenje, analize in izboljševanje: 
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Nadzorovanje in merjenje proizvodov, procesov, zadovoljstva odjemalcev in 

sistema vodenja ter zagotavljanje stalnega izboljševanja sistema so bistveni za 

vodenje sistema. 

7.4 Prednosti standarda ISO 9001:2000 

Izvajati sistem vodenja kakovosti pomeni sistematično izvajati različne aktivnosti, 

kot na primer:  

• določiti politiko in cilje kakovosti, 

• identificirati in določiti ključne procese za doseganje ciljev, 

• določiti in uporabiti merila za ocenjevanje uspešnosti procesov glede na cilj, 

• iskati priložnosti za izboljševanje uspešnosti, učinkovitosti in poenostavitev 

procesov,  

• določiti metode za preprečevanje napak, zmanjševati neskladnosti in zmanjševati 

delo in stroške zaradi napak,  

• nadzorovati učinkovitost izboljšav, 

• ocenjevati rezultate. 

Standard poudarja tudi usmerjenost organizacije k odjemalcu in objektivni pristop 

vodstva k odločanju. Če hoče organizacija pridobiti zaupanje stranke, morajo biti med 

njima vzpostavljeni taki odnosi, ki prinašajo obojestransko korist. Zato bi med 

prednostmi standarda SIST ISO 9001:2000 izpostavili: 

• je prožen sistem vodenja, 

• temelji na procesu in ne na postopkih, 

• spodbuja nenehno izboljševanje, 

• vidi v zadovoljstvu odjemalca merilo za uspešnost sistema, 

• vsakogar motivira s skupnim ciljem in zagotavlja sodelovanje, 

• v širokem obsegu vključuje najvišje vodstvo, saj poslovne odličnosti ni mogoče 

delegirati, 

• se navezuje na zakonske in regulativne zahteve, 

• zahteva postavitev izmerljivih ciljev na različnih ravneh sistema,  

• se osredotoči na učinkovito notranje komuniciranje, 

• usmerja pozornost na razpoložljive vire, 

• zahteva vrednotenje učinkovitosti  usposabljanja in vodenja kakovosti. 
 

Standardi kakovosti ISO so se najprej uveljavljali v proizvodnih panogah, sedaj pa 

tudi v storitvenih organizacijah. Po podatkih Gospodarske zbornice Slovenije je bilo v 

letu 1999 podeljenih 73 certifikatov storitvenim organizacijam od 161, v letu 2000 pa 
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121 od 207 podeljenih. Število certifikatov v storitvenih organizacijah občutno narašča, 

vendar pa še vedno prednjači proizvodni sektor. Pravilna uporaba standardov naredijo 

življenje varnejše, predvsem pa je pomembno to, da postanejo proizvodi in storitve bolj 

učinkovite in bolj ustrezajo pričakovanjem uporabnikov. 

V knjižnici lahko standard uporabimo v dveh primerih. Prvič, če bomo želeli 

dokazati svojo sposobnost, da dosledno opravljamo storitve, ki izpolnjujejo zahteve 

uporabnikov in drugih zainteresiranih strani (zaposleni, financerji, lokalna skupnost, 

dobavitelji…) ter zahteve ustrezne zakonodaje. Drugič pa, če želimo doseči, vzdrževati 

in izboljšati celotno delovanje, organiziranost in sposobnost knjižnice. 

Vodenje, ki ga usmerja standard in oplemenitijo načela vodenja kakovosti, nam 

prinese notranje in zunanje prednosti. Kot navaja Fras Popović (2007, 23) pomenijo 

notranje prednosti boljše, uspešnejše in učinkovitejše delovanje knjižnice v njeni mikro 

obliki. Vzpostavljen sistem pomeni spodbujanje načrtovanja, izboljševanje notranje 

komunikacije, boljši nadzor, nedvoumno definirane zadeve, racionalizacijo dela in 

poslovanja, odkrivanje, odpravljanje in preprečevanje napak, motiviranje in 

vključevanje zaposlenih ter aktiviranje procesa nenehni izboljšav. Zunanje so vezane na 

ugled in zaupanje ustanove v javnosti. 
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8 KAKOVOST STORITEV V KNJIŽNICI MAKSE SAMSA 

8.1 Predstavitev Knjižnice Makse Samsa 

Kulturno in posvetno življenje v občini ima korenine že v preteklosti. Leta 1864 je 

bila v Ilirski Bistrici ustanovljena Čitalnica, ki je bila 12. po vrsti v Sloveniji. V njej je 

delovala tudi skromna knjižnica. Po izbruhu 1. svetovne vojne je kulturno življenje 

zamrlo. Šele po vojni so se domoljubi zopet začeli zbirati v Čitalnici – tu je bila še 

vedno tudi skromna knjižnica. Leta 1925 pa je italijanska oblast, ki se sprva ni vtikala v 

kulturno življenje, razpustila Čitalnico. V njene prostore so se naselili Italijani, arhiv in 

knjige pa so porazgubili. Nekaj stvari so odnesli posamezniki, veliko dragocenega 

kulturnega pričevanja pa so uničili črnosrajčniki. 

Tako se je žalostno končalo poglavje kulturnega in posvetnega delovanja Čitalnice 

v Ilirski Bistrici. Knjižnica je začela s svojim nekoliko drugačnim delom in programom 

šele po 2. svetovni vojni. Vedeti moramo, da se je med vojno izgubilo ali dokončno 

uničilo veliko knjižnega gradiva saj je okupator teptal vse, kar je bilo slovenskega. Po 2. 

svetovni vojni segajo začetki knjižničarstva v leto 1950. Takrat je delovalo kar 11 

ljudskih knjižnic v občini in imeli so 2558 enot knjižnega fonda. Svoje kulturno 

poslanstvo je knjižnica v letih 1950 – 1957 opravljala pod okriljem 

kulturnoumetniškega društva »Svoboda«. 

Šele leta 1960 je ljudski odbor ustanovil Ljudsko knjižnico v Ilirski Bistrici kot 

samostojno delovno organizacijo. Občinska skupščina je leta 1964 uradno imenovala 

Matično knjižnico, ki se je tega leta tudi registrirala kot samostojna knjižnica. 

V obdobju do leta 1968 se je matična knjižnica večkrat selila in zaradi nevzdržnih 

razmer končno v letu 1968 dobila primeren, na novo opremljen prostor v zgradbi 

občinske skupščine: cca 83 m2 prostorov.   

Takrat je imela knjižnica 7462 enot knjižnega gradiva. Z leti se je nato knjižni fond 

večal in prostora je bilo zopet premalo. 

Leta 1983 se je knjižnica preselila na novo lokacijo – na Titov trg v samostojno 

zgradbo, kjer je še danes. Tega leta je imela knjižnica 24.491 knjig in 206 m2 prostorov.  

Ko se je knjižnica preselila v nove prostore, je začela zelo uspešno prirejati ure pravljic 

in druge oblike dela z mladimi bralci. Še naprej je organizirala literarne večere in 

prirejala razstave. 

V naslednjih letih sta obisk in izposoje vidno narasla in tudi knjižnični fond se je 

bogato povečal, tako da je nastala velika prostorska stiska, ki je dušila normalno 

izposojo knjig in onemogočala izvajanje ostalih knjižničnih programov. Občina Ilirska 

Bistrica je skupaj s finančno pomočjo Ministrstva za kulturo pričela z novogradnjo na 
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obstoječi lokaciji in leta 2000 smo odprli vrata nove knjižnice, ki posluje na 1015 m2 

uporabne površine.  

Z novimi prostori je bogato zaživela celotna dejavnost knjižnice, ki se obrestuje  v 

obisku, izposoji, prirejanju literarnih večerov, srečanju z literarnimi ustvarjalci za 

otroke, razstavah, mesečnih ugankah, knjižničnih kvizih, urah pravljic, bibliopedagoških 

urah, organiziranih ogledih knjižnice itd. 

Nove pridobitve za knjižnico so še: velika čitalnica za odrasle, pravljični kotiček za 

najmlajše, glasbena soba, domoznanski oddelek s študijsko čitalnico, skladišče, prostori 

za obdelavo knjižničnega gradiva, terminali za iskanje po elektronskih katalogih, 

računalniki za deskanje po internetu itd. 

8.2 Stanje v Knjižnici Makse Samsa ter njena ponudba 

8.2.1 Statistični podatki o prebivalstvu in dejavnosti knjižnice v letih od 2005 do 

2009 

Tabela 8.1 Statistični podatki o prebivalstvu v letih od 2005 do 2009 

Leto Število prebivalcev 

2005 14.203 

2006 14.179 

2007 14.157 

2008 14.131 

2009 14.110 

Vir: Knjižnica Makse Samsa 2006-2010. 

Iz tabele je razvidno, da se v Občini Ilirska Bistrica iz leta v leto manjša število 
prebivalcev. 
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Tabela 8.2 Statistični podatki o dejavnosti knjižnice v letih 2005 do 2009 

Leto 
Število 
članov 

Število 
obiskov 

Nakup 
gradiva 

Število 
izposojenih 

enot 

Temeljna 
knjižnična 

zaloga 

2005 4.478 108.950 4.649 199.581 69.511 

2006 4.776 113.156 4.685 214.615 73.725 

2007 5.047 112.941 5.466 215.917 78.178 

2008 5.258 108.771 5.617 208.206 82.539 

2009 4.615 117.168 5.272 150.611 87.204 

Vir: Knjižnica Makse Samsa 2006-2010. 
 

Glede na padanje števila  prebivalcev občine,  je iz podanih tabel razvidno, da se v 

knjižnici tudi zmanjšuje število  vpisanih bralcev.  V skladu s standardi pa se veča  

temeljna knjižnična zaloga. Razveseljiv podatek pa je, da se vsako leto veča število 

obiskov uporabnikov  knjižnice. 

8.2.2 Obiskovalci knjižnice v letu 2009 

Za podrobnejšo  predstavo o tem, kaj vse je lahko vzrok obiska v knjižnici, sem 

pripravila še naslednjo razpredelnico: 

Tabela 8.3 Obiskovalci knjižnice v letu 2009 

Obiskovalci/vzrok obiska Odrasli Mladina Skupaj 

Izposoja na dom 23.848 9.160 33.008 

Vračilo gradiva 22.631 9.809 32.440 

Uporaba interneta 5.777 1.377 7.154 

Čitalnica 10.661 5.824 16.485 

Prireditve 10.309 11.810 22.119 

Informacije 4.511 1.451 5.962 

Skupaj 77.737 39.431 117.168 

Vir: Knjižnica Makse Samsa 2010. 
 

Še vedno je največje število uporabnikov, ki obiščejo knjižnico z namenom 

izposoje in vračila knjižnega gradiva -  pri tem pa so v prednosti odrasli uporabniki. Iz 

leta v leto pa narašča tudi število uporabnikov, ki se udeležujejo naših prireditev in pa 

ljudi, ki so že kar »redni« in vsakodnevni uporabniki čitalnice. 
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8.2.3 Število izposojenih enot knjižničnega gradiva v letu 2009 

Kaj vse si uporabniki izposodijo na dom in kaj uporabljajo v čitalniških prostorih je 

razvidno iz naslednjih tabel: 

Tabela 8.4 Izposoja na dom v letu 2009 

Leto 2009 
Strokovne 

knjige 
Leposlovje 

Serijske 
publikacije 

Neknjižnično 
gradivo 

Skupaj 

Odrasli 20.373 30.654 7.639 7.910 66.576 

Mladina 11.858 17.723 517 5.579 35.677 

Skupaj 32.231 48.377 8.156 13.489 102.253 

Vir: Knjižnica Makse Samsa 2010. 
 

Tabela 8.5 Izposoja v čitalnici v letu 2009 

Leto 2009 
Strokovne 

knjige 
Leposlovje 

Serijske 
publikacije 

Neknjižnično 
gradivo 

Skupaj 

Odrasli 11.018 640 20.292 2465 34.415 

Mladina 7.586 5.972 385 0 13.943 

Skupaj 18.604 6.612 20.677 2456 48.358 

Vir: Knjižnica Makse Samsa 2010. 
 

Glede na število uporabnikov je temu primerno tudi največje število izposojenih 

enot na dom. Uporabniki so si izposodili največ leposlovnih del (romani, potopisi, 

biografije, poezijo), prav tako je bilo veliko izposojene strokovne literature (umetnost, 

medicina, računalništvo, psihologija, management …). 

V čitalnici pa so si odrasli uporabniki izposodili največ serijskih publikacij (časniki, 

časopisi), precej pa tudi strokovnega gradiva.  

Mladi uporabniki pa so si izposojali največ leposlovnega gradiva in strokovnih del, 

skratka gradiva, ki ga uporabljajo pri pripravi raznih seminarskih nalog in projektnih 

delih. 
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8.2.4  Temeljna knjižna zaloga knjig in serijskih publikacij 

Tabela 8.6 Temeljna knjižna zaloga v letu 2009 

  Slovenski jezik Drugi jeziki Skupaj 

Odrasli 48.800 4.154 52.954 

Mladina 25.114 2.096 27.210 Knjige 

Skupaj 73.914 6.250 80.164 

Odrasli 1.083 89 1.172 

Mladina 62 64 126 
Serijske 
publikacije 

Skupaj 1.145 153 1.298 

Odrasli 49.883 4.243 54.126 

Mladina 25.176 2.160 27.336 Skupaj 

Skupaj 75.059 6.403 81.462 

Vir: Knjižnica Makse Samsa 2010. 
 

8.2.5 Temeljna knjižna zaloga enot neknjižnega gradiva 

Tabela 8.7 Temeljna zaloga neknjižničnega gradiva v letu 2009 

Leto 

2009 

Kartog. 
gradivo 

Slike 
grafike 

Notno 
gradivo 

Video 
kasete 

Cd 
kasete 

Elektr
. viri 

Tridim
. gr. 

igrače 

Multimed. 
kompleti 

Rokopisi Skupaj 

Odrasli 209 198 90 2.595 653 160 6 321 6 4.238 

Mladina 33 2 111 826 375 42 39 76 0 1.504 

Skupaj 242 200 201 3.421 1.028 202 45 397 6 5.742 

Vir: Knjižnica Makse Samsa 2010. 
 

8.2.6 Temeljna knjižnična zaloga 2009 

Temeljno knjižnično zalogo za leto 2009 v Knjižnici Makse Samsa dobimo z 
naslednjim izračunom: 

temeljna zaloga = število gradiva v letu 2008 – število odpisanega gradiva v letu 

2009 + prirast števila knjižničnega gradiva v letu 2009  

temeljna zaloga = 82.539 – 607 + 5.272 

temeljna zaloga = 87.204  enot 
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Tabela 8.8 Temeljna knjižnična zaloga v letu 2009 

 Knjige Serijske p. Neknjižno g. Skupaj 

Odrasli 52.954 1.172 4.238 58.364 

Mladina 27.210 126 1.504 28.840 

Skupaj 80.164 1.298 5.742 87.204 

Vir: Knjižnica Makse Samsa 2010. 
 

8.2.7 Člani knjižnice  

Tabela 8.9 Novi člani knjižnice v letu 2009 

 Predšol. OŠ Srednješol. Štud. Zaposl. Brezposel. Upok. Skupaj 

Knjižnica 57 43 13 18 58 22 52 263 

Dom st. 
občan. 

0 0 0 0 0 0 1 1 

Bibliobus 5 30 15 15 15 15 15 110 

Skupaj 62 73 28 33 73 37 68 374 

Vir: Knjižnica Makse Samsa 2010. 
 

V letu 2009 se je na novo v knjižnico vpisalo največ osnovnošolcev in zaposlenih 

članov, le tem pa sledijo upokojenci, nato predšolski otroci, brezposelni, pa študentje in 

srednješolci. 

Ugotavljamo, da se naša načrtna knjižna in knjižnična vzgoja, ki jo že leta 

sistematično izvajamo tudi obrestuje in tako pridobivamo v našo ustanovo vsako leto 

nove člane.  

Tabela 8.10 Vsi člani v knjižnici na dan 31. 12. 2009 

 Predšol. OŠ Srednješol. Štud. Zaposl. Brezposel. Upok. Skupaj 

Skupaj 271 819 772 787 1.253 325 398 4.615 

Vir: Knjižnica Makse Samsa 2010. 
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8.2.8 Druge oblike dejavnosti v knjižnici 

V knjižnici se izvajajo tudi druge oblike dejavnosti, ki jih delimo v dve skupini, in 

sicer v dejavnosti za mladino in dejavnosti za odrasle: 

• za mladino: 

� ure pravljic (3x tedensko), 

� mesečna knjižna uganka, 

� počitniška bralna značka imenovana »bralni črv«, 

� slovensko knjižnično-muzejski mega kviz, 

� moja najljubša knjiga, 

� ustvarjalne delavnice, 

� bibliopedagoške ure, 

� lutkovne igre, 

� predstave, 

� priložnostne razstave, 

• za odrasle: 

� literarni večeri s pesniki in pisatelji, 

� počitniška bralna značka, 

� predavanja, 

� vodeni ogledi knjižnice, 

� priložnostne razstave, 

� okrogle mize, 

� slikarske razstave, 

� potopisi, 

� predstavitve znanih občanov, 

� bralne ure za slabovidne. 
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Da so bile vse prireditve dobro obiskane pa je razvidno iz naslednje tabele: 

Tabela 8.11 Obisk prireditev v letu 2009 

 Odrasli Mladina Skupaj 

Literarni večeri 2.331 896 3.227 

Ure pravljic 252 1.025 1.277 

Mesečna ugan. 0 1.970 1.970 

Knjiž. kviz 0 474 474 

Projekti 0 489 489 

Bralni črv 0 39 39 

Razstave 6.259 5.734 11.993 

Bibliopedag. ure 122 576 698 

Primorci beremo 80 0 80 

Bralne ure 1.216 0 1.216 

Delavnice 49 607 656 

Skupaj 10.309 11.810 22.119 

Vir: Knjižnica Makse Samsa 2010. 
 

Iz tabele je razvidno, da si je največ uporabnikov ogledalo razstave, temu sledijo 

obiskovalci literarnih večerov, pa reševalci mesečnih knjižnih ugank in najmlajši, ki so 

obiskovali ure pravljic, nato upokojenci, ki so se udeležili bralnih uric in ostali. 

8.3 Prostorska ureditev Knjižnice Makse Samsa Ilirska Bistrica 

Knjižnica deluje v dokaj novem objektu, ki je bil na novo zgrajen na prejšnji 

lokaciji leta 2000. Knjižnica ima skupno 1015 m2 površin, od tega je 765 m2 knjižničnih 

površin, ki so razdeljene tako:  

• V pritličju imamo čitalnico, ki se spremeni tudi v prostor za prireditve, in pa 

oddelek za odrasle uporabnike in informacijski pult. V pritličju so tudi 

računalniki za uporabnike ter oddelek z video kasetami in DVD-ji. 

• V 1. nadstropju je oddelek za mladino s študijsko čitalnico, glasbena soba za 

individualno poslušanje CD-jev ter jezikovnih tečajev, domoznanski oddelek, 

računalniki za uporabnike ter pravljični kotiček za najmlajše bralce – tu je zanje 

tudi leseni vlakec, kot igralo in kot omara za knjige. 

• V 2. nadstropju je uprava, računovodstvo, obdelava gradiva, inventarizacija 

gradiva, skladišče ter prostor, kjer potekajo ure pravljic. 
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Prvo leto je bilo v knjižnici veliko prostora med posameznimi policami, sedaj pa 

vsako leto kupujemo nove police in prostora je vedno manj, tako da sem v 

srednjeročnem načrtu razvoja dejavnosti že predvidela nove možnosti širitve knjižnice 

in sicer ali z nakupom bibliobusa ali pa z odprtjem krajevnih podružnic. 

Po podatkih iz leta 2009 je imela slovenska knjižnica v povprečju 44 m2  na 1000 

prebivalcev, Knjižnica Makse Samsa pa 54m2 površine na 1000 prebivalcev ali 122 % 

slovenskega povprečja. 

8.4  Zaposleni v Knjižnici Makse Samsa 

Tabela 8.12 Struktura zaposlenih v Knjižnici Makse Samsa 

Zaposleni Število Stopnja izobrazbe Izpit iz bibliotekarstva 

Bibliotekar 1 VII. DA 

Višji knjižničar 3 VI. DA 

Knjižničar 1 V. DA 

Manipulant 1 IV. NE 

Direktor 1 VII. DA 

Računovodja 1 V. NE 

Čistilka 1 IV. NE 

Vir: Knjižnica Makse Samsa 2010. 
 

Standardi za splošne knjižnice glede za zaposlitve delavcev v knjižnici določajo: 

• pet strokovnih knjižničnih delavcev na 10.000 prebivalcev – v Knjižnici Makse 

Samsa tako primanjkujeta dva strokovna delavca;  

• enega manipulativnega delavca na 10.000 prebivalcev -  tu dosegamo standard; 

• enega strokovnega delavca za razvoj računalniške mreže - tu si pomagamo s 

pogodbenimi delavci iz računalniškega podjetja; 

• enega upravnega delavca – tu dosegamo standard; 

• enega delavca za računovodstvo in administrativna dela – tu dosegamo standard; 

• enega čistilca do 1000 m2  površin – tu dosegamo standard. 

Iz zgoraj navedenih podatkov je razvidno, da ima Knjižnica Makse Samsa premalo 

strokovnih delavcev. Nove zaposlitve so tako upravičene, glede na slabo gospodarsko 

stanje v Občini pa zelo vprašljive. 
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8.5 Nekateri denarni kazalci dejavnosti knjižnice 

Za svoje delovanje knjižnica pridobiva sredstva od Občine Ilirska Bistrica, 

Ministrstva za kulturo ter iz lastnih prihodkov (zamudnine, članarine). 

V prilogi je podano natančno denarno poslovanje knjižnice v letu 2009. Iz teh 

podatkov smo izvedli še nekatere denarne kazalce, vezane na dejavnost knjižnice. 

 

Tabela 8.13 Denarni kazalci dejavnosti Knjižnice Makse Samsa v letu 2009 

Strošek Znesek EUR 

Na izposojeno enoto gradiva/leto 2,73 EUR 

Na obisk knjižnice/leto 3,56 EUR 

Na prebivalca občine/leto 29,59 EUR 

Za plače/1000 prebivalcev občine na leto 16.494,86 EUR 

Povprečna cena nabavljenega izvoda gradiva 18,75 EUR 

Vir: Knjižnica Makse Samsa 2010. 
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9 IZVEDBA RAZISKAVE IN INTERPRETACIJA REZULTATOV 

9.1  Vzorec in izvedba anketiranja 

Na področju raziskav v bibliotekarstvu in informacijskih znanostih vzorec običajno 

predstavlja 10 % populacije (Petek 1998, 144). 

V naš kvotni vzorec je bilo zajetih 450 aktivnih uporabnikov knjižnice izmed 4500 

vseh aktivnih članov knjižnice. Za aktivnega uporabnika se šteje uporabnik, ki je vsaj 

enkrat v preteklem letu obiskal knjižnico. 

V vzorec je bilo vključenih: 

• 150 osnovnošolcev, dijakov in študentov; 

• 150 zaposlenih 

• 150 brezposelnih in upokojencev. 

Prav tako je proučevani vzorec zajel vse profile uporabnikov (razen predšolskih 

otrok) in ne le določene kategorije, kar bi se lahko zgodilo v kolikor ne bi določila 

kvotnega vzorca. 

Pri oblikovanju anketnega vprašalnika, oziroma vanj vključenih vprašanj sem sicer 

upoštevala potrebo po primerjavi rezultatov z raziskavami uporabnikov drugih 

slovenskih knjižnic, vendar pa precej vprašanj, oziroma ponujenih odgovorov kategorij 

glede na namen, cilje in način izvedbe naše ankete, nisem mogla oblikovati na enak 

način kot že opravljene raziskave. Pri dolžini anketnega vprašalnika sem upoštevala 

dejstva, da je javnost v današnjem času zasičena z različnimi anketami in tako lahko 

želeni odziv dosežemo le z vprašalnikom primerne dolžine, ki bo jasen in enostaven za 

razumevanje in izpolnjevanje in ne bo vzbujal nobenega dvoma o njegovi anonimnosti. 

V vprašalnik (Priloga 1) sem vključila 30 vprašanj naslednjih oblik: 

• zaprta vprašanja, pri katerih je anketiranec izbral ponujeni odgovor, ki se je 

najbolj ujemal z njegovim mnenjem; 

• polodprta vprašanja, pri katerih je anketiranec izbral ponujeni odgovor ali vpisal 

svojega; 

• vprašanja s stopenjskimi lestvicami, pri katerih je anketiranec označil stopnjo 

zadovoljstva z navedeno kategorijo ocenjevanja; 

• odprta vprašanja, pri katerih je anketiranec lahko vpisal svoj odgovor. 

V prvem delu vprašalnika so anketiranci pri dvaindvajsetih vprašanjih ocenjevali 

stopnjo zadovoljstva s storitvami in ponudbo Knjižnice Makse Samsa na osnovi 

Likertove lestvice (ocene od 1 do 5), lahko pa so izbrali tudi odgovor »storitve ne 

poznam«.  
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Ocenjevali so: 

• okolje, prostor in opremo knjižnice, 

• knjižnično zbirko, 

• osebje knjižnice, 

• storitve izposoje, 

• elektronske storitve, 

• druge storitve in ponudbo knjižnice. 

Drugi del vprašalnika pa je vseboval vprašanja o demografskih značilnostih 

anketirancev – spol, starost, dosežena stopnja izobrazbe ter poklic oziroma trenutni 

status. 

Anketa je potekala v prostorih knjižnice in sicer od 1. marca 2008 pa do 30. 

septembra 2008. 

9.2 Rezultati raziskave 

S pomočjo opisne statistike smo analizirali odgovore pridobljene s pomočjo 

anketnega vprašalnika. 

9.2.1 Struktura anketiranih uporabnikov glede na spol, starost, izobrazbo in njihov 

trenutni status 

Med anketiranimi uporabniki so prednjačile ženske, saj je bilo teh 65,56 odstotkov, 

največ anketirancev je bilo starih med 16 in 35 leti; po izobrazbi je bilo najmanj tistih z 

magisterijem in doktoratom; po trenutnem statusu pa je bilo največ zaposlenih 

uporabnikov. 
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Anketirani uporabniki po spolu  

 

Slika 9.1 Delež anketirancev glede na spol 

 
 

V anketi je bilo zajetih 65,56 odstotkov žensk in 34,44 odstotkov moških. Tudi 

sicer je v knjižnico včlanjenih več oseb ženskega spola, tako je bilo v letu 2009 v 

knjižnico vpisanih 4615 članov, od tega je bilo 2933 žensk. 

 

Starost po skupinah 

 

Slika 9.2 Skupine anketirancev glede na starost (delež anketirancev) 

 
Glede na starost je bil 17,56 odstotni delež anketirancev tistih, ki so bili stari do 15 

let, enak delež 18,89 anketirancev je bil v starosti od 16 do 25 let in od 26 do 35 let. 

16,67 odstotkov je bilo starih od 36 do 45 let, od 46 do 55 let je bilo 10,67 odstotkov 

anketirancev in 17,33 odstotkov je bilo starih 56 let in več. 

Povprečna starost anketiranih uporabnikov je 34,91 let. Minimalna starost 

anketirancev je 8 let in maksimalna starost udeleženca ankete je 75 let. 
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Dokončana izobrazba anketirancev 

 

Slika 9.3 Delež anketirancev glede na dokončano izobrazbo 

 
 

Največ anketirancev, in sicer 34,44 odstotkov, je imelo končano srednjo šolo, tem 

so sledili tisti s končano osnovno šolo ali manj (26,67 odstotkov), 20,67 odstotkov je 

imelo končano višjo, visoko in univerzitetno izobrazbo, s poklicno šolo je bilo 17,33 

odstotkov anketirancev in le štirje anketiranci (0,89 odstotkov anketirancev) so imeli 

končan magisterij ali doktorat. 

 

Trenutni status anketirancev 

 

Slika 9.4 Delež anketirancev glede na njihov trenutni zaposlitveni status 
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Glede na trenutni status smo namenoma izbrali tri kategorije uporabnikov in sicer 

učence, dijake ter študente, nato zaposlene ter upokojence in brezposelne. Te kategorije 

imamo v knjižnici tako vodene za vse statistične obdelave uporabnikov. Med  

zaposlenimi je bil 1 anketiranec, ki se ni prištel med zaposlene, ampak je bil njegov 

odgovor »trenutno na čakanju«, vendar sem ga v nadaljevanju ankete uvrstila med 

zaposlene. Učencev in dijakov je bilo 28,44 odstotkov, 4,89 odstotkov je bilo študentov 

in 33,11 odstotkov (največ med vsemi anketiranci) je bilo zaposlenih uporabnikov. 

Upokojencev je bilo 17,56 odstotkov in nezaposlenih anketirancev 15,78 odstotkov. 

9.2.2 V1: Splošno zadovoljstvo s storitvami knjižnice 

 
Slika 9.5 Splošno zadovoljstvo s storitvami knjižnice 

 
 

Rezultati raziskave kažejo, da je nekaj več kot polovica (52,44 %) anketiranih 

uporabnikov zadovoljna (ocena 4) s storitvami knjižnice, velik odstotek je tudi tistih, ki 

so storitve ocenili z oceno 5 (40,22 %). Zanemarljivi sta oceni 1 (0,22 %) in ocena 2 

(1,56 %). Z oceno 3 je storitve ocenilo 5,56 odstotkov anketirancev.  

Povprečna ocena splošnega zadovoljstva s storitvami knjižnice ali aritmetična 

sredina ocen  je 4,31, standardni odklon pa znaša 0,667. To ob predpostavki normalne 

porazdelitve pomeni, da je v intervalu [3,643, 4,977] dalo ocene 68,27 odstotkov 

anketiranih uporabnikov. Lahko rečemo, da so uporabniki dajali dokaj različne splošne 

ocene zadovoljstva s storitvami Knjižnice Makse Samsa. Ta ugotovitev velja tudi za 

nadaljnja vprašanja. 
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9.2.3 V2: Dejavniki, ki vplivajo na zadovoljstvo članov knjižnice 

V01: Urejenost prostorov, opreme in okolja 

 

Slika 9.6 Urejenost prostorov, opreme in okolja 

 
 

Glede na to, da je knjižnica sorazmerno nova (od odprtja novih prostorov je 10 let) 

je temu primeren tudi predstavljeni graf. Več kot polovica anketiranih uporabnikov je 

dodelila oceno 5 (58 %), nekaj manj oceno 4 (34 %) in 6,89 ostotkov je bilo tistih, ki so 

prostor, opremo in okolje ocenili z 3. Oceno 5 so v veliki večini knjižnici dodelili 

učenci, dijaki in študenti, kar je zelo obetavno, da bodo ostali zvesti člani knjižnice tudi, 

ko odrastejo. Razporeditev prostora v knjižnicah, ki uporabnikom omogočajo prost 

pristop do gradiva, pomembno prispeva k uspešnosti iskanja gradiva in nenazadnje tudi 

k ugodnemu počutju uporabnikov v knjižnici. V tem smislu so znana opozorila, da si je 

treba nenehno prizadevati za čim večjo preglednost in funkcionalno organiziranost 

prostora (Pintar 2004, 48). Tudi študija danskih raziskovalcev, Martensenove in 

Gronholdta, je v nasprotju z ameriškimi raziskavami pokazala, da je knjižnično okolje 

med najpomembnejšimi dejavniki, ki vplivajo na zadovoljstvo uporabnikov (Martensen 

in Gronholdt 2003, 143).    

Aritmetična sredina ocen je 4,50 in standardni odklon znaša 0,655. 
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V02: Velikost prostorov knjižnice 

 

Slika 9.7 Velikost prostorov knjižnice 

 
 

Tudi samo velikost prostorov je precej anketirancev ocenila z oceno 5 (48,67 %) in 

z oceno 4 (37,56 %) ter z oceno 3- 12 odstotkov. Oceno 5 so največkrat podelili učenci, 

dijaki, študenti, tem so sledili upokojenci, nezaposleni in nato še zaposleni uporabniki. 

Aritmetična sredina ocen je 4,34, medtem ko znaša standardni odklon 0,748. 

Skoraj polovica naših uporabnikov je z velikostjo prostorov zelo zadovoljna. 

Najvišjo oceno so največkrat dodelili šolajoči se uporabniki, ki se vsakodnevno v šolah 

srečujejo z majhnimi in nefunkcionalno opremljenimi šolskimi knjižnicami. Zanje je 

naša knjižnica zelo prostorna, velik plus si zasluži prav gotovo študijska čitalnica, kjer 

je prostor v tišini namenjen prav njim za potrebe študija in za pregledovanje 

referenčnega gradiva.  
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V03: Usmerjevalni napisi o postavitvi gradiva 

 

Slika 9.8 Usmerjevalni napisi o postavitvi gradiva 

 
 

Iz rezultatov ankete je možno razbrati, da si usmerjevalne table in napisi o 

postavitvi gradiva zaslužijo velikokrat oceno 4 (44,22 %), nato za nekaj nižji odstotek 

še oceno 5 (39,78 %). Z oceno 3 je 12 odstotkov anketirancev ocenilo usmerjevalne 

napise. 1,56 odstotkov je dalo oceno 2 in oceno 1 je dalo 0,44 odstotkov anketirancev. Z 

usmerjevalnimi tablami so bili najbolj zadovoljni zaposleni uporabniki nato upokojenci 

in nezaposleni. 

Aritmetična sredina ocen je 4,24, standardni odklon pa znaša 0,760. 

Pri postavitvi usmerjevalnih napisov, smo v knjižnici poleg napotkov stroke, 

upoštevali tudi predloge uporabnikov, ki si želijo čimboljšo preglednost med policami. 

Prav zaradi tega imamo poleg standardne UDK razdelitve, narejeno še podrobno 

tematsko preglednico, katero smo pričvrstili ob koncu posameznih polic s knjigami. 

 
V04: Pomoč zaposlenih v knjižnici pri iskanju gradiva 

 

Veliko število  anketirancev je s pomočjo knjižničarjev zelo zadovoljnih (64,44 %), 

30,44 odstotkov uporabnikov je zadovoljnih in 3,33 odstotkov anketirancev je pomoč 

zaposlenih ocenilo z oceno 3. 

Nezadovoljnih je bilo 0,67 odstotkov in zelo nezadovoljnih 0,67 odstotkov 

anketiranih uporabnikov. Oceno 5 so največkrat podelili zaposleni uporabniki – le ti si 

tudi dejansko največkrat želijo pomoči pri iskanju gradiva, tem so sledili upokojenci in 



Izvedba raziskave in interpretacija rezultatov 

 

 

73 

nezaposleni ter nato učenci, dijaki in študenti. Aritmetična sredina ocen je 4,58, 

standardni odklon pa znaša 0,657. 

 

Slika 9.9 Pomoč zaposlenih v knjižnici pri iskanju gradiva 

 
 

Samo strokoven kader je lahko v veliko pomoč uporabnikom in tak je zaposlen v 

naši knjižnici. Vse bibliotekarke imajo opravljen bibliotekarski izpit, nekaj jih ima 

licenco za delo z mladostniki, druge licenco za obdelavo gradiva in podobno. Opažamo 

pa, da imajo zaposleni uporabniki malo časa za iskanje gradiva in zato velikokrat 

zaupajo izboru gradiva, ki jim ga predlagajo knjižničarke.  

 

V05: Posredovanje informacij o pogojih izposoje 

 

Da so informacije o pogojih izposoje zelo dobre meni 50,67 odstotkov 

anketirancev, 38,22 odstotkov je s posredovanjem informacij zadovoljnih, 7,11 

odstotkov anketirancev je dodelilo oceno 3. Oceno 2 je dalo 0,67 odstotkov 

anketirancev. 

Trije odstotki anketiranih uporabnikov so napisali, da storitve ne poznajo, vendar to 

ne drži, saj so pogoji izposoje natančno razloženi vsakemu članu ob vpisu in tudi 

kasneje, ob sami izposoji gradiva. Poleg tega je na informacijskem pultu na vpogled tudi 

Poslovnik o delovanju Knjižnice Makse Samsa, kjer so vsi procesi podrobno opisani in 

razloženi. Menim pa, da mlajša populacija uporabnikov presliši določene informacije. 

Da je temu res tako, dokazuje, da je velika večina upokojencev, nezaposlenih in 

zaposlenih pri tem vprašanju dala oceno 5.  

Aritmetična sredina ocen je 4,44, standardni odklon pa znaša 0,660. 
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Slika 9.10 Posredovanje informacij o pogojih izposoje 

 
 

V06: Dostopnost informacij po telefonu 

 

Slika 9.11 Dostopnost informacij po telefonu 

 
 

Iz raziskave je razvidno, da se precej anketirancev poslužuje informacij po telefonu 

in so s tem tudi zelo zadovoljni (42,44 %), nekaj manj je zadovoljnih (36,67 %) in 

6,67 odstotkov je tistih, ki so dodelili oceno 3. Kar 13 odstotkov uporabnikov pa te 

storitve ne pozna – tako so odgovorili v glavnem učenci nižjih razredov in nekaj 

nezaposlenih. 

Aritmetična sredina ocen je 4,39, standardni odklon pa znaša 0,685. 
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Prav zaradi želja uporabnikov smo v knjižnici poleg navadnih telefonskih aparatov 

kupili tudi mobilni telefon, saj so bile pripombe uporabnikov, da v glavnem uporabljajo 

mobilne telefone in so jim bili telefonski impulzi na stacionarnih telefonih predragi. 

 

V07: Dostopnost informacij po internetu 

 

Slika 9.12 Dostopnost informacij po internetu 

 
 

Iz raziskave je razvidno, da je 33,33 odstotkov zelo zadovoljnih z možnostjo 

dostopa informacij po internetu, 32,22 odstotkov pa je s tem zadovoljna – tu prednjačijo 

v glavnem učenci, dijaki in študenti, torej populacija, ki dnevno uporablja računalnik. 

Zaradi velikega interesa uporabnikov smo uvedli tudi možnost podaljšanja gradiva 

preko interneta. 11,56 odstotkov anketirancev je dodelilo oceno 3. 

Kar 20,44 odstotkov anketirancev je odgovorilo, da storitve ne pozna – tak odgovor 

so obkrožili v glavnem upokojenci, mislim, da gre tu  predvsem za ljudi, ki so premalo 

računalniško usposobljeni. Zanje bomo morali organizirati brezplačne tečaje uporabe 

interneta. Le tako bodo lahko uporabljali obstoječe vrste elektronskih storitev. 

Aritmetična sredina ocen je 4,21, standarni odklon pa znaša 0,821. 
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V08: Čakalna doba na rezervirano gradivo 

 

Slika 9.13 Čakalna doba na rezervirano gradivo 

 
 

Velika večina uporabnikov bi si želela, da bi gradivo prejela takoj, ko ga potrebuje. 

Velikokrat pa je gradivo izposojeno in je potrebno nanj počakati oziroma ga rezervirati. 

42 odstotkov uporabnikov je s čakalno dobo zadovoljnih, 24 odstotkov je zelo 

zadovoljnih, 18,67 odstotkov pa je takih, ki so dodelili oceno 3. 2,67 odstotkov 

uporabnikov je s čakalno dobo nezadovoljnih in 0,67 odstotkov je tistih, ki so zelo 

nezadovoljni. Nižjo oceno so dodelili učenci, dijaki in študenti, ki v glavnem 

potrebujejo študijsko gradivo takoj. Kljub temu, da imamo zanje tudi po 10 – 20 enot 

gradiva istega naslova, se  zgodi, da ga morajo kdaj tudi čakati. Pri tem je potrebno 

poudariti, da mora knjižnica pri letnem nakupu gradiva upoštevati knjižničarske 

standarde, ki določajo, da moramo letno kupiti 60 odstotkov strokovnega gradiva in 40 

odstotkov leposlovja. Prav tako moramo upoštevati razmerje 30 odstotkov gradiva za 

otroke in mladino ter 70 odstotkov gradiva za odrasle bralce. Aritmetična sredina ocen 

je 3,98, standardni odklon pa znaša 0,820. 

 

V09: Obveščanje o prispelem rezerviranem gradivu 

 

Iz ankete  je razvidno, da je 39,33 odstotkov uporabnikov z obveščanjem o gradivu 

zadovoljnih, 36,44 odstotkov je takih, ki so zelo zadovoljni, 8,44 odstotkov je tistih, ki 

so dodelili oceno 3 in 1,56 odstotkov anketirancev, ki so s tem nezadovoljni. 14  

odstotkov uporabnikov storitve ne pozna, kar kaže na to, da se tega načina ne 

poslužujejo – to so v glavnem upokojenci, ki jim je bolj ali manj vseeno, kdaj pridejo do 
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določenega gradiva, saj so to skoraj vsakodnevni obiskovalci in so sproti ustno 

obveščeni o gradivu. 

 

Slika 9.14 Obveščanje o prispelem rezerviranem gradivu 

 
 

Aritmetična sredina ocen je 4,28, standardni odklon pa znaša 0,735. 

 

V10: Termini prireditev v knjižnici 

 

Slika 9.15 Termini prireditev v knjižnici 
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Knjižnica vsako leto priredi okrog 40 prireditev in 34,44 odstotkov uporabnikov je 

s terminom prireditev zadovoljnih, 28,89 odstotkov je zelo zadovoljnih, 15,78 odstotkov 

pa niso niti zadovoljni, niti nezadovoljni ter 2,44 odstotkov anketirancev je dalo oceno 

2. 

Preseneča 18 odstotkov anketirancev (v glavnem so to nezaposleni in 

osnovnošolci), ki storitve ne poznajo, kljub temu, so prireditve oglaševane v vseh 

medijih (TV, radio, tisk, internet) ter v izložbi v knjižnici in so temu primerno tudi zelo 

številčno obiskane - najman 80 – 100 ljudi na prireditev. Termini prireditev so 

prilagojeni avtorjem večerov. Ob Dnevu splošnih knjižnic pa poteka prireditev na točno 

določen datum, ne glede na dan v tednu. 

Aritmetična sredina ocen je 4,10, standardni odklon pa znaša 0,812. 

 

V11: Najdljivost gradiva po ključnih besedah v računalniškem katalogu 

 

Slika 9.16 Najdljivost gradiva po ključnih besedah 

 
 

Zanimivo je, da je enak odstotek anketirancev (30,89 %) z najdljivostjo gradiva po 

ključnih besedah zelo zadovoljnih in zadovoljnih. Pomemben podatek za zelo dobro 

najdljivost je ta, da imamo v celoti vse temeljno knjižno in neknjižnično gradivo 

obdelano in vneseno v sistem COBISS. 28 odstotkov uporabnikov te storitve ne pozna 

(tu so upokojenci in osnovnošolci), kar je jasen pokazatelj, da moramo knjižničarji z 

njimi še več in bolje sistematično delati in jih računalniško opismenjevati (iskanje po 

COBISSU). Temu izobraževanju smo v lanskem letu dali še poseben poudarek pri 
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bibliopedagoških urah z osnovnošolci. 9,56 odstotkov anketirancev pa je dodelilo oceno 

3. 

Aritmetična sredina ocen je 4,27, standardni odklon pa znaša 0,735. 

 

 

V12: Dostopnost uporabe osebnega računalnika 

 

Slika 9.17 Dostopnost uporabe osebnega računalnika 

 
 

V knjižnici imamo devet računalnikov, ki so na voljo uporabnikom. Z dostopnostjo 

do uporabe le-teh je zelo zadovoljnih 32,89 odstotkov, zadovoljnih pa 30,67 odstotkov 

uporabnikov. Z oceno 3 je to ocenilo 10,67 odstotkov anketirancev. 23 odstotkov 

vprašanih pa je odgovorilo, da storitve ne pozna (to zelo preseneča, saj so računalniki tik 

pri vhodu v knjižnico), to je bil največkrat odgovor upokojencev in nezaposlenih. Zdi 

se, da gre pri njih v glavnem za nezainteresiranost do te vrste ponudbe. Prav s skupino 

nezaposlenih smo v tem letu pričeli intenzivno sodelovati. Strokovne delavke z Zavoda 

za zaposlovanje pripeljejo organizirane skupine brezposelnih, ki imajo potem v 

knjižnici vsak drugi dan računalniško opismenjevanje. S pomočjo naših bibliotekarjev  

iščejo gradivo po domačih in tujih bazah podatkov. 

Aritmetična sredina ocen je  4,20, standardni odklon pa 0,854. 
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V13: Pomoč pri iskanju po elektronskih podatkovnih bazah 

 

32 odstotkov anketirancev je s pomočjo pri iskanju po podatkovnih bazah zelo 

zadovoljnih, 26,89 odstotkov je zadovoljnih in 8,44 odstotkov anketirancev je tu 

dodelilo oceno 3. 31,33 odstotkov uporabnikov storitve ne pozna, oziroma je mogoče 

sploh ne potrebuje. 

 

Slika 9.18 Pomoč pri iskanju po elektronskih podatkovnih bazah   

 
 

Presenetljivo je, da so s pomočjo najbolj zadovoljni upokojenci in nezaposleni, nato 

zaposleni ter učenci, dijaki in študenti. Tak rezultat je najverjetneje posledica tega, da 

upokojenci in velika večina nezaposlenih potrebujejo največjo pomoč pri iskanju po 

elektronskih bazah podatkov, ker niso dovolj usposobljeni za tak način iskanja. 

Aritmetična sredina ocen je 4,30, standardni odklon pa znaša 0,783. 

Glede na rezultate uporabe računalnika ter iskanja po elektronskih bazah, bo morala 

knjižnica še bolj aktivno vstopiti v proces izobraževanja in seznanjanja uporabnikov s 

temi storitvami. Verjetno bi bilo smiselno tako individualno kot skupinsko uvajanje 

uporabnikov za iskanje po računalniških katalogih. Tako bi uporabniki postopoma 

pridobivali izkušnje z računalnikom in načini iskanja po katalogih in podatkovnih 

bazah. To bi v veliki meri zmanjšalo njihovo informacijsko anksioznost in pripeljalo do 

večje samostojnosti uporabnikov. Obenem pa to ne pomeni, da bi se stik med 

uporabnikom in knjižničarjem osiromašil, saj bi se lahko uresničeval preko drugih 

aktivnosti. 
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V14: Korektnost knjižničarjev 

 

Slika 9.19 Korektnost knjižničarjev 

 
 

Da so s korektnostjo knjižničarjev zelo zadovoljni se je odločilo 61,56 odstotkov 

anketirancev, 30,89 odstotkov je z njimi zadovoljnih in le 4,89 odstotkov je tistih, ki 

niso niti zadovoljni, niti nezadovoljni. Najvišjo oceno so največrat podelili upokojenci, 

nato zaposleni ter učenci, dijaki in študenti. Zaposlene v knjižnici h korektnosti 

zavezuje že etični Kodeks slovenskih knjižničarjev, potem pa seveda visoka stopnja 

pripadnosti svojemu poklicu. Le korekten knjižničar si pridobi zaupanje bralcev in to 

povečuje število naših uporabnikov. 

Aritmetična sredina ocen je 4,55, standardni odklon pa znaša 0,655. 
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V15: Urejenost knjižničarjev 

 

Slika 9.20 Urejenost knjižničarjev 

 
 

Iz raziskave je razvidno, da so knjižničarji zelo urejeni, saj je kar 64,89 odstotkov 

anketirancev dalo oceno 5; 29,33 odstotkov je dodelilo oceno 4 ter 4,22 odstotkov 

uporabnikov je dalo oceno 3. Samo eden izmed anketirancev je dodelil oceno 1, dva 

uporabnika (osnovnošolca) pa sta dodelila oceno 2. Najvišjo oceno so največkrat 

dodelili upokojenci in nezaposleni nato zaposleni in učenci, dijaki ter študenti.  

Urejenost osebja je znak spoštovanja do uporabnikov, do založnikov in ne nazadnje do 

financerjev zavoda. 

Aritmetična sredina ocen je 4,60, standardni odklon pa znaša 0,617. 
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V16: Prijaznost knjižničarjev 

 

Slika 9.21 Prijaznost knjižničarjev 

 
 

Tudi prijaznost knjižničarjev so uporabniki ocenili kot zelo dobro (66,22 %), z 

oceno 4 jih je ocenilo 27,33 odstotkov in  oceno 3 je dodelilo 4,89 odstotkov vprašanih. 

Prav tako kot pri urejenosti knjižničarjev, so prijaznost z najvišjo oceno največkrat 

ocenili upokojenci in nezaposleni nato zaposleni ter osnovnošolci, dijaki ter študenti. 

Aritmetična sredina ocen je 4,59, standardni odklon pa znaša 0,670. 

Tudi v tem primeru je razvidno, da imajo upokojenci in nezaposleni veliko prostega 

časa. So tudi zahtevni uporabniki, saj poleg strokovnosti želijo še prijazen nasmeh, 

nasvet in velikokrat tudi klepet. Kljub temu, da smo zaradi pomanjkanja kadra 

knjižničarji prezaposleni, pa se trudimo, da si vzamemo čas za vsakega izmed 

uporabnikov. Seveda to ni vedno toliko časa, kot bi si ga uporabniki želeli, vendar glede 

na rezultate ankete lahko trdim, da smo tu uspešni.  

Ob tem bi lahko komentirala še, da nasmehov ne moremo stehtati, prijaznih besed 

ne moremo prešteti in prijetnega vzdušja na moremo meriti z ravnilom. So pa to 

dejavniki, s katerimi knjižničarji pri izvajanju knjižničnih storitev veliko prispevajo k 

ustvarjanju podobe in prepoznavnosti knjižnice, še posebno, če delo opravljajo z 

veseljem, če imajo o svoji knjižnici pozitivno mnenje in se seveda s svojo knjižnico 

identificirajo. 
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V17: Strokovnost knjižničarjev 

 

Slika 9.22 Strokovnost knjižničarjev 

 
 

Pri delu je zelo pomembna strokovnost zaposlenih in tudi tu je 57,56 odstotkov 

uporabnikov knjižničarjem dodelilo oceno 5. 33,11 odstotkov je bilo tistih, ki so s 

strokovnostjo zadovoljni in 5,78 odstotkov tistih, ki so dodelili oceno 3. 0,67 odstotkov 

je bilo tistih, ki so dali oceno 2 in 1. Oceno 5 so največkrat dodelili upokojenci, 

nezaposleni, nato zaposleni ter učenci, dijaki in študenti. Aritmetična sredina ocen je 

4,50, standardni odklon pa 0,701.  

Strokovnost knjižničarjev ohranjamo in izboljšujemo z udeležbo na raznih 

strokovnih izbraževanjih, konferencah, srečanjih, delavnicah ter tečajih. Pomembno je, 

da spremljamo novosti, tako na knjižničarskem, informacijskem, pedagoškem in 

nenazadnje na andragoškem področju. Samo visoko izobražen kader bo lahko uspešen v 

današnjem informacijsko tehnološko razvitem procesu. Knjižničarji so in smo 

preobremenjeni. Ti podatki so razvidni iz letnih statističnih preglednic, ki so delane tako 

na lokalnem kot na državnem nivoju. Obenem pa ti podatki vsako leto razkrivajo večjo 

potrebo po knjižničnih storitvah. Če pa želimo (kar tudi moramo) slediti razvoju, 

uresničevati potrebe in želje uporabnikov, uvajati novosti, se torej moramo še dodatno 

strokovno izpopolnjevati. Strokovno izobražen kader je nujno potreben za delo pri 

informacijskem pultu za uporabnike. Le tako lahko uporabnik dobi iskano informacijo 

ali knjigo, ki jo išče. To je še kako pomembno takrat, ko ljudje potrebujejo gradiva za 

razne seminarske, diplomske in druge naloge. Takrat je pomembno, da v najkrajšem 

možnem času dobijo vse gradivo. Obenem pa se moramo zavedati, da na rast ali propad 

knjižnice, v največji meri vplivajo zaposleni. Če so to samozavestni, izobraženi 

strokovnjaki, je uspeh zagotovljen. Kot pravi Kobal Grumova (2004, 95) bodo 
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bibliotekarji, ki so samozavestni in se doživljajo kompetentne in spoštovane, hitreje in 

višje napredovali od tistih stanovskih kolegov, ki svojega poklica ne cenijo in ne 

spoštujejo. 

 

V18: Pestrost ponudbe knjig in knjižničnih gradiv 

 

Slika 9.23 Pestrost ponudbe knjig in knjižničnih gradiv 

 
 

Pri pestrosti ponudbe je 46,22 odstotkov anketirancev z njo zadovoljnih, 40,67 

odstotkov pa zelo zadovoljnih. 9,33 odstotkov je dodelilo oceno 3, 0,89 odstotka pa 

oceno 2. S pestrostjo ponudbe so najbolj zadovoljni zaposleni, nato upokojenci in 

nezaposleni ter osnovnošolci, dijaki ter študenti. 

Aritmetična sredina ocen je 4,30, standardni odklon pa znaša 0,678. 

Trudimo se, da zadostimo tako strokovnim standardom nabavne politike knjižnice, 

kot tudi potrebam in željam naših uporabnikov. Na eni strani imamo tako zahteve stroke 

po nabavi kvalitetnega gradiva slovenskih avtorjev in  svetovnih klasikov, na drugi 

strani pa želje uporabnikov po tujem prevedenem gradivu lahkotnejših vsebin. 

Upoštevamo oboje in do sedaj se je načrt nabavne politike izkazal kot dober. 

 

V19: Pestrost ponudbe dogodkov 

 

Iz raziskave je razvidno, da je 40,89 odstotkov anketirancev s pestrostjo ponudbe 

dogodkov zadovoljnih, 33,78 odstotkov je tistih, ki so zelo zadovoljni, 13,33 odstotkov 

pa tistih, ki to ocenjujejo z oceno 3. Oceno 2 je dalo 1,33 odstotkov anketirancev. 
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Najvišjo oceno so tu dodelili upokojenci ter nezaposleni, nato zaposleni in 

osnovnošolci, dijaki ter študenti. 

Slika 9.24 Pestrost ponudbe dogodkov 

 
 

Aritmetična sredina ocen je 4,20, standardni odklon pa 0,741. 

Pri pripravi raznih dogodkov se trudimo, da pripravimo pestro paleto prireditev, ki 

zadovoljuje uporabnike od drugega leta, pa vse do pozne starosti. Prav zato so naši 

dogodki sestavljeni iz poučnih predavanj, potopisnih predstavitev, srečanj z ilustratorji 

knjig, večerov s pesniki in pisatelji, slikarskih in fotografskih razstav, predstavitvijo 

znanih občanov, ustvarjalnih delavnic, tečajev, lutkovnih igric. 

Kot navaja Petermančeva v svojem delu (2000, 45) so štirje pomembni dejavniki, ki 

vplivajo na raven pričakovanj za tovrstne dogodke: komuniciranje med uporabniki, 

potrebe uporabnikov, prejšnje izkušnje uporabnikov in informiranje o dejavnosti. 

Vsekakor so zelo potrebne informacije, ki lahko pri uporabniku sploh spodbudijo 

potrebo, ki jih lahko usmeri v izbrano dejavnost. V kolikor pa bi se več uporabnikov 

vključilo v razvedrilne dejavnosti, pa bi tudi komunikacija med njimi omogočala 

širjenje informacij in izkušenj, kar bi vzbudilo potrebo pri novih uporabnikih in tako bi 

postopoma spreminjala pričakovanja vedno večjega števila uporabnikov. 
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V20: Število računalnikov v knjižnici 
 

Slika 9.25 Število računalnikov v knjižnici 

 
Vedno več je uporabnikov, ki bi želeli poleg izposoje, še uporabo računalnika. 

Kljub devetim računalnikom je v glavnem v popoldanskem času tudi možna daljša 

čakalna doba in prav zato je 35,56 odstotkov uporabnikov dalo oceno 4. 23,33 

odstotkov oceno 5 in 19,78 odstotkov oceno 3 ter 4 odstotki anketirancev oceno 2. 

Najvišjo oceno so največkrat dodelili osnovnošolci, dijaki ter študenti, nato 

zaposleni in potem še nezaposleni in upokojenci. 

Aritmetična sredina ocen je 3,94, standarni odklon pa 0,858. 
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V21: Rok izposoje gradiva 

 

Slika 9.26 Rok izposoje gradiva 

 
 

Rok izposoje gradiva znaša za  vse vrste gradiva tri tedne. 39,56 odstotkov 

anketirancev je s tem zadovoljnih, 37,56 odstotkov je zelo zadovoljnih, 17,11 odstotkov 

uporabnikov je dalo oceno 3 in 3,56 odstotkov je tistih, ki z izposojevalnim rokom niso 

zadovoljni. 

Učenci, dijaki in študenti so v glavnem tisti, ki bi želeli, da bi bil izposojevalni rok 

daljši. To pa ni možno, saj bi potem uporabniki predolgo čakali na določeno vrsto 

gradiva, predvsem mislim tu na knjige za domača branja, bralno značko, maturo … 

Najvišjo oceno so največkrat dodelili zaposleni, nato upokojenci in brezposelni ter 

šele nato osnovnošolci, dijaki in študenti. Aritmetična sredina ocen je 4,11, standardni 

odklon pa 0,877.  

V nadaljevanju bom izračunala povprečno oceno zadovoljstva s posameznimi 

storitvami knjižnice glede na trenutni status in spol anketirancev. 
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Povprečna ocena zadovoljstva s posameznimi storitvami knjižnice glede na trenutni 

status 

 

Tabela 9.1 Ocena zadovoljstva glede na trenutni status 

Vprašanje 
Upokojenci,  

nezaposleni 
Zaposleni  

Učenci, dijaki, 

študenti 

V1 4,26 4,33 4,34 

V01 4,41 4,37 4,68 

V02 4,30 4,25 4,48 

V03 4,26 4,35 4,10 

V04 4,58 4,60 4,56 

V05 4,48 4,43 4,40 

V06 4,33 4,43 4,42 

V07 4,20 4,16 4,26 

V08 4,05 3,97 3,91 

V09 4,32 4,29 4,24 

V10 4,03 4,16 4,12 

V11 4,26 4,31 4,25 

V12 4,09 4,16 4,32 

V13 4,37 4,27 4,26 

V14 4,63 4,56 4,47 

V15 4,62 4,60 4,57 

V16 4,62 4,61 4,52 

V17 4,60 4,48 4,41 

V18 4,32 4,34 4,26 

V19 4,23 4,20 4,15 

V20 3,88 3,89 4,02 

V21 4,19 4,20 3,94 

 

Če pogledamo povprečne ocene med posameznimi kategorijami bralcev, lahko 

ugotovimo, da med njihovimi rezultati ne prihaja do bistvenih odstopanj, oziroma, da so 

ta minimalna. Pri prvem vprašanju glede splošnega zadovoljstva knjižnice, je najvišjo 

oceno 4,34 dala skupina učencev, dijakov in študentov, 4,33 je ocena zaposlenih in 4,26 

so dodelili upokojenci in nezaposleni. Iz tega lahko sklepamo, da je splošna ocena 

realna. Glede urejenosti prostora knjižnice, opreme, okolja in velikosti prostorov je 

najvišjo oceno dala skupina učencev, dijakov in študentov, z nekoliko nižjo oceno 

sledijo upokojenci in nezaposleni ter nato še zaposleni. Z usmerjevalnimi napisi ter 
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pomočjo pri iskanju gradiva so najbolj zadovoljni zaposleni, tem sledijo upokojenci in 

nezaposleni ter nato šolajoči se uporabniki. Najvišjo povprečno oceno za informacije o 

pogojih izposoje so dodelili upokojenci in nezaposleni, nato zaposleni ter mladina. Pri 

dostopnosti informacij po telefonu so razliko 0,10 v minusu glede na drugi dve skupini, 

ocenili upokojenci in nezaposleni. Medtem, ko so nanjižjo oceno za informacije po 

internetu dodelili zaposleni, torej populacija, ki je dnevno vezana na uporabo interneta, 

tako v službi, kot doma. Da bomo to informacijo in tudi ostale lahko izboljšali, bomo 

čimprej izvedli še eno anketo, ki bo vsebovala samo konkretna vprašanja, na katere 

bodo lahko uporabniki podali svoje predloge za izboljšavo le teh.  

Prvič se je pojavila večja razlika med ocenami pri čakalni dobi na rezervirano 

gradivo. Kot se že omenila v prejšnjih tabelah,  je šolajoča se mladina tista skupina 

uporabnikov, ki bi želela imeti gradivo takoj in temu primerna je tudi ocena 3,91, malo 

višjo oceno so dodelili zaposleni in z 4,05 so to ocenili upokojenci in nezaposleni, ki so 

bili tudi najbolj zadovoljni z obveščanjem o prispelem gradivu. Ustreznosti terminov 

prireditev in najdljivosti po ključnih besedah po računalnikih, so dali najvišjo oceno 

zaposleni, tem so sledili mlajši uporabniki in na koncu upokojenci in nezaposleni. Z 

dostopom do uporabe računalnikov so najbolj zadovoljni šolajoči se bralci, ki so tudi 

najpogostejši uporabniki le teh. Najnižjo oceno so tu dodelili upokojenci in nezaposleni, 

ki tudi dejansko najmanj znajo uporabljati to vrsto storitve. Prav zato pa so bili oni pri 

odgovoru glede pomoči pri pri iskanju po elektronskih bazah podatkov z oceno najbolj 

radodarni, nekaj manj pa zaposleni uporabniki. Knjižničarke so bile z najvišjimi 

povprečnimi ocenami tako glede korektnosti, urejenosti, prijaznosti in strokovnosti, 

ocenjene s strani upokojencev in nezaposlenih, tem so z ocenami sledili zaposleni in 

mladostniki. Predvsem so bili mladi uporabniki bolj kritični pri oceni korektnosti in 

prijaznosti osebja, čeprav so bile ocene vseh kategorij dokaj visoke.  

S pestrostjo ponudbe gradiva so najbolj zadovoljni zaposleni, nato upokojenci ter 

nezaposleni, s pestrostjo ponudbe dogodkov pa so obratno najbolj zadovoljni 

upokojenci in nezaposleni ter nato zaposleni. Da imamo premalo računalnikov za 

uporabnike, so si bili  enotni vsi anketiranci, saj je ta odgovor prejel najnižjo vrednost in 

sicer 3,94. Z rokom izposoje so bili najbolj zadovoljni zaposleni, nato upokojenci ter 

nezaposleni in na koncu šolajoča se mladina, ki bi rada daljši rok izposoje, obenem pa 

kontradiktorno želijo čimprej pridobiti gradivo, ki ga potrebujejo. V kolikor bi 

podaljšali rok izposoje, ki je trenutno 18 dni, potem bi uporabniki na potrebno gradivo 

čakali še veliko dlje, kot se to dogaja dosedaj. 

Povzamemo lahko, da so vse tri skupine anketirancev reprezentativne, saj so si 

ugotovitve za vse tri skupine zelo podobne. 
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Povprečna ocena zadovoljstva s posameznimi storitvami knjižnice glede na spol  

 

Tabela 9.2 Ocena zadovoljstva glede na spol 

 Vprašanje Ž  M 

V1 4,36 4,21 

V01 4,58 4,35 

V02 4,36 4,31  

V03 4,21 4,30  

V04 4,57 4,59  

V05 4,47 4,38  

V06 4,45 4,29  

V07 4,27 4,08  

V08 3,97 3,99  

V09 4,32 4,20  

V10 4,08 4,15  

V11 4,27 4,29  

V12 4,25 4,10  

V13 4,35 4,19  

V14 4,58 4,51  

V15 4,62 4,55  

V16 4,60 4,56  

V17 4,51 4,46  

V18 4,33 4,25  

V19 4,21 4,18  

V20 3,96 3,90  

V21 4,12 4,08  

 

Če pogledamo anketirance po spolu, tudi ugotovimo, da ni večjih razlik v 

odgovorih. V veliki večini vprašanj so nekoliko višjo oceno dodelile ženske, razen pri 

usmerjevalnih napisih gradiva, čakalni dobi na rezervirano gradivo, terminu prireditev v 

knjižnici in najdljivosti gradiva po ključnih besedah po računalniku, kjer so z nekoliko 

višjim procentom prednjačili moški. Pri oceni o splošnem zadovoljstvu s storitvami 

knjižnice so prav tako ženske dodelile višjo oceno 4,36, nekaj manj pa moški 4,21. 
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9.2.4 Ocene različnih kategorij storitev in izračun ponderjev 

Glede na vsebinsko sorodnost nekaterih vprašanj iz  anketnega vprašalnika, lahko 

rezultate ankete združimo v štiri vsebinske sklope (kategorije), ki so zadovoljstvo 

anketiranih uporabnikov s fizičnimi značilnostmi, storitvami knjižnice (raznovrstnostjo 

ponudbe), knjižničnim osebjem in prilagodljivostjo uporabnikom. Med zadovoljstvo s 

fizičnimi storitvami knjižnice sem uvrstila vprašanja V01, V02 in V03 medtem, ko 

zadovoljstvo s storitvami knjižnice zajemajo vprašanja V10, V18 in V19. Nadalje se 

zadovoljstvo s knjižničnim osebjem odraža v vprašanjih V04, V13, V14, V15, V16 ter 

V17 in zadovoljstvo s prilagodljivostjo knjižnice uporabnikom v vprašanjih V05, V06, 

V07, V08, V09, V11, V12, V20 ter V21. 

Povprečna ocena zadovoljstva anketiranih uporabnikov 

• s fizičnimi značilnostmi je 4.36 ob standardnem raztrosu 0.57,  

• s storitvami knjižnice je 4.20 ob standardnem raztrosu 0.61, 

• s knjižničnim osebjem je 4.54 ob standardnem raztrosu 0.56, 

• s prilagodljivostjo knjižnice uporabnikom je 4.22 ob standardnem raztrosu 0.56 

Z vidika managementa je zanimiva določitev uporabnikovih preferenc oziroma 

ponderjev. Vrednost ponderjev k posameznim sestavinam zadovoljstva, ki predstavljajo 

delež, ki ga posamezna sestavina storitve prinese k celotnemu zadovoljstvu s storitvami 

Knjižnice Makse Samse, lahko ocenimo implicitno iz rezultatov anketnega vprašalnika. 

To storimo tako, da postavimo sledeči sistem enačb: 

1 1 2 1 3 1 4 1 1

1 2 2 2 3 2 4 2 2

1 2 3 4

1 2 3 4

fz sk ko pu

fz sk ko pu

fz sk ko pu
k k k k k

fz sk ko pu
nk nk nk nk nk

p o p o p o p o o

p o p o p o p o o

p o p o p o p o o

p o p o p o p o o

+ + + =

+ + + =

+ + + =

+ + + =

⋮

⋮

 

pri čemer so 1 2 3, ,p p p in 4p  ponderji k posameznim sestavinam zadovoljstva, 

fz
ko , sk

ko , ko
ko  in pu

ko  pa ocene zadovoljstva k-tega anketiranega uporabnika s fizičnimi 

značilnostmi (fz), storitvami knjižnice (sk), knjižničnim osebjem (ko) in 

prilagodljivostjo uporabnikom (pu). Ocena ko  predstavlja splošno oceno zadovoljstva k-

tega anketiranega uporabnika s storitvami Knjižnice Makse Samse. Vsaka enačba torej 

predstavlja preference enega anketiranega uporabnika in predpostavlja, da je njegova 

splošna ocena zadovoljstva sestavljena iz vsote ponderiranih ocen zadovoljstva s 

posameznimi značilnostmi storitev Knjižnice Makse Samse. V kolikor bi bile 



Izvedba raziskave in interpretacija rezultatov 

 

 

93 

anketiranim uporabnikom vse sestavine zadovoljstva enako pomembne, bi bila vrednost 

vseh ponderjev enaka ¼. V kolikor pa je določena sestavina zadovoljstva anketiranim 

uporabnikom pomembnejša, je vrednost ponderja pri tej sestavini višja. Prav tako velja 

obratno, saj je ponder pri sestavini, ki je anketiranim uporabnikom manj pomembna, 

manjši. Ker je število anketiranih uporabnikov, ki jih vključimo v izračun ponderjev 

( nk ) večje kot število neznank (ponderjev) je postavljen sistem linearnih enačb 

predoločen. Ne glede na slednje ga lahko rešimo aproksimativno z metodo najmanjših 

kvadratov [Barbič 2009, 430]. Rezultati kažejo, da so ponderji, v kolikor v enačbah 

upoštevamo le ženske 1 0.26p = , 10.02 =p , 38.03 =p  in 4 0.26p = . V kolikor v 

enačbah upoštevamo le moške anketirance pa dobimo sledeče ponderje 11.01 =p , 

27.02 =p , 39.03 =p  in 23.04 =p . Ponderji, ki jih dobimo v kolikor upoštevamo vse 

anketirane uporabnike knjižnice so 20.01 =p , 17.02 =p , 38.03 =p  in 25.04 =p .  

Zelo zanimiva je ugotovitev, da je za oba spola najpomembnejši človeški stik s 

knjižničnim osebjem. Prijaznost, strokovnost in ustrežljivost knjižničnega osebja je 

visoko na prvem mestu prioritet anketiranih uporabnikov. Veseli me, da sem se v 

preteklosti kot vodja knjižnice pravilno odločila, da sem veliko sredstev in napora 

vlagala prav v usposabljanje knjižničnega osebja. Upam si trditi, da so prav ti napori 

vzrok za visoko oceno kategorije »zadovoljstvo anketiranih uporabnikov s knjižničnim 

osebjem«.  

Odstopata tudi ponderja 1p  pri moški populaciji in 2p  pri ženski populaciji, ki sta 

izrazito nižja od povprečne vrednosti ponderjev. To pomeni, da so moškim manj 

pomembne fizične značilnosti knjižnice, kot so naprimer izgled knjižnice, opremljenost 

prostorov ter usmerjevalni napisi, na drugi strani pa jim je na drugem mestu 

raznovrstnost ponudbe storitev knjižnice. V kolikor povzamemo slednjo ugotovitev 

lahko zaključimo, da je moškim bolj pomembna vsebina, manj pa forma. Za ženski spol 

pa velja, da jim so na drugem mestu prioritet fizične značilnosti knjižnice, kot so 

naprimer izgled knjižnice, opremljenost in velikost prostorov ter usmerjevalni napisi, ter 

prilagodljivost knjižnice uporabnikom. Na zadnjem mestu prioritet pri anketiranih 

uporabnicah se nahaja pestrost oziroma raznovrstnost storitev (ponudbe) knjižnice, kar 

pomeni, da je ženskemu spolu v nasprotju z moškim forma enako pomembna ali celo 

pomembnejša od vsebine.  
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9.2.5 V3: Informacije o ponudbi knjižnice 

 

Slika 9.27 Informacije o ponudbi knjižnice 

 
 

Iz grafa je razvidno, da velika večina uporabnikov dobiva informacije v knjižnici 

(85,75 odstotkov), 22 odstotkov na internetu, 13,78 odstotkov v medijih, 28,22 

odstotkov od prijateljev in znancev. 

2,89 odstotka uporabnikov pa je pod drugo navedlo: 

• pisna vabila na prireditve, 

• obvestila, letaki, plakati, 

• v šoli od učiteljev, 

• različni katalogi, 

• e-šola. 

9.2.6 V4: Obiskovanje Knjižnice Makse Samsa 

Med anketiranci so prednjačili tisti, ki zelo pogosto (40,67 %) in pogosto (41,11 %) 

obiskujejo knjižnico. Teh je skupaj 82 odstotkov. Tistih, ki pridejo v knjižnico občasno 

je 12,89 odstotkov in tistih, ki pridejo manj kot štirikrat letno je 5,33 odstotkov. Da je 

obisk res dober potrjuje tudi podatek, da nas je v letu 2009 obiskalo kar 117.168 

uporabnikov. 
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Slika 9.28 Obiskovanje Knjižnice Makse Samsa 

 
 

9.2.7 V5: Nakup bibliobusa 

 
Slika 9.29 Nakup bibliobusa 

 
 

Za nakup bibliobusa se je odločilo 54 odstotkov vprašanih, proti pa je bilo 46 

odstotkov anketirancev. Največkrat so bili »za« upokojenci ter nezaposleni. Pozna se, da 

so slabe avtobusne povezave iz vasi do Ilirske Bistrice in so ljudje velikokrat odvisni od 

dobre volje znancev in sorodnikov, da jih pripeljejo do knjižnice. Z bibliobusom bi se 

zagotovo povečala izposoja in obisk. 
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9.2.8  V6: Odprtje krajevnih podružnic knjižnice 

 

Slika 9.30 Odprtje krajevnih podružnic knjižnice 

 
Samo 29,33 odstotkov uporabnikov bi želelo odprtje podružnic po vaseh (Podgrad, 

Knežak, Jelšane, Pregarje, Podgora, Kuteževo). Glede na to, da bi več ljudi želelo 

bibliobus lahko zaključim z ugotovitvijo, da bi bil za ljudi problem tudi sam prevoz do 

izposojevališč, medtem, ko bi jim bibliobus pripeljal knjige prav na dom. 

Med tistimi, ki so največrat obkrožili da, so bili upokojenci in brezposelni, nato 

učenci, dijaki, študenti ter nato še zaposleni. 

9.2.8.1 Korelacija med krajevnimi podružnicami in bibliobusom 

Z vidika upravljanja z investicijami je zanimiva tudi korelacijska analiza dveh 

podobnih ukrepov, ki sta v tem primeru nakup bibliobusa in odprtje krajevnih 

podružnic. Spodnja tabela prikazuje korelacijo odgovorov anketiranih uporabnikov za 

vprašanji V5 in V6.  

Tabela 9.3 Korelacija odgovorov za vprašanji V5 in V6 
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Izračun korelacije pokaže, da 38,22 odstotkov anketiranih uporabnikov ne zanima 

tematika lažjega dostopa do izposoje gradiva. Nasprotno si 21,55 odstotkov anketiranih 

uporabnikov želi tako krajevnih podružnic kot uvedbe bibliobusa. Z vidika odločanja sta 

slednji skupini manj zanimivi od skupin, ki sta izbrali ukrepe selektivno. Iz Tabele 9.3 

lahko razberemo, da le 7,78 odstotkov anketiranih uporabnikov preferira uvedbo 

krajevnih podružnic, medtem ko bi se za uvedbo bibliobusa odločilo 32,44 odstotkov 

anketiranih uporabnikov. Ta podatek jasno kaže, da je nakup bibliobusa z vidika 

zadovoljstva uporabnikov smotrnejša odločitev od uvedbe krajevnih podružnic. 

9.2.9 V7: Knjigomat 

Iz raziskave je razvidno, da bi 60,22 odstotkov uporabnikov želelo knjigomat, da bi 

lahko vračali gradivo vse dni po 24 ur na dan. 39,78 odstotkov uporabnikov pa  tega ne 

potrebuje. Tukaj so z odgovorom DA v veliki večini odgovorili učenci, dijaki, študenti 

in tudi zaposleni. Skratka, aktivna populacija, ki ji vsakodnevno primanjkuje časa za vse 

obveznosti. Uporabniki se zavedajo, da se knjigomati  vedno bolj uveljavljajo kot 

integrirani deli sodobnih knjižnic, predvsem z namenom razbremenitve knjižničnega 

osebja, kar posledično pomeni, da se lahko osebje bolj kakovostno posveti članom 

knjižnice. Sodobni knjigomati omogočajo opravljanje standardnih storitev kot so 

izposoja, vračanje, informacije o statusu gradiv za  posameznega člana ter podaljševanje 

gradiva. 
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Slika 9.31 Knjigomat 

 
 

9.2.10 V8: Pomembnost možnosti izposoje gradiva 

Tabela 9.4 Pomembnost možnosti izposoje gradiva 

 Povprečno mesto izbire 

Bibliobus 1,91 

Knjigomat 1,84 

Podružnice 2,25 

 

Iz tabele je razvidno, da je rang najnižji pri knjigomatu – to pomeni, da anketiranci 

v ospredje, torej na prvo mesto postavljajo knjigomat. Na 2. mesto postavljajo 

bibliobus, na 3. mesto pa podružnice. 

9.2.11 V9: Knjižnično gradivo v digitalizirani obliki 

Iz raziskave je razvidno, da 56,22 odstotkov anketiranih uporabnikov ne želi 

gradiva v digitalizirani obliki, 43,78 odstotkov anketirancev pa si to želi. 
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Slika 9.32 Knjižnično gradivo v digitalizirani obliki 

 
 

 

Slika 9.33 Knjižnično gradivo v digitalizirani obliki glede na starost anketirancev 

 
 

Presenetljiva je naslednja ugotovitev: anketiranci, starejši od 30 let so v večjem 

številu, kar 49,58 odstotkov, želeli več gradiva v digitalizirani obliki. Kaj bi bil lahko 

razlog za to? Mogoče se mlajši še ne srečujejo v tako velikem številu s pomembnostjo 

digitalizacije – s takšnim gradivom in lahkim, enostavnejšim dostopom do njega si 

lahko olajšamo delo ter prihranimo čas – njegova uporaba je tudi bolj ekonomična. 
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Mogoče pa je tudi, da mlajši uporabniki niso razumeli samega izraza in je bilo zato le 

37,14 odstotkov tistih, ki so na vprašanje odgovorili pozitivno. 

9.2.12 Delež anketirancev glede na status, ki so na vprašanja V5, V6, V7 in V9 

odgovorili z DA 

 

Slika 9.34 Delež anketirancev glede na status, ki so na vprašanja odgovorili z DA 
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Pri naslednjem sklopu vprašanj so bile razlike med kategorijami nekoliko večje. 

Za bibliobus je bilo največ pozitivnih odgovorov upokojencev in nezaposlenih, skoraj 

izenačeni so bili potem zaposleni in šolajoči uporabniki. Tudi krajevne podružnice bi 

imeli najrajši upokojenci ter nezaposleni, nato šolajoča se mladina ter zaposleni. Pri 

knjigomatu so z največjo razliko med odgovori,  za skoraj 30 odstotkov več pozitivnih 

glasov dali učenci, dijaki in študenti, najmanj pa upokojenci in nezaposleni, ki očitno 

niso naklonjeni avtomatiziranim posodobitvam in jim veliko več pomenijo osebni, 

človeški stiki. Za digitalizirano obliko gradiva so bili s pozitivnimi odgovori v veliki 
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prednosti 20 odstotkov zaposleni uporabniki. Tem so sledili učenci, dijaki in študenti ter 

še upokojenci in nezaposleni. 

9.2.13 Delež anketirancev glede na spol, ki so na vprašanja V5, V6, V7 in V9 

odgovorili z DA         

 

Slika 9.35 Delež med ženskimi in delež med moškimi anketiranci, ki so na 

vprašanja odgovorili  z DA  
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Iz podane slike lahko vidimo, da je skoraj 60 odstotkov žensk naklonjenih nakupu 

bibliobusa, medtem, ko je več moških, ki temu niso dali pozitivnega odgovora. Torej je 

več ženske populacije, ki si želi, da bi jim gradivo pripeljali bližje doma, tako bi 

prihranile dragoceni čas za prevoz. Sama tudi opazujem uporabnike in obiskovalce 

knjižnice in z gotovostjo lahko trdim, da veliko več otrok v knjižnico pripeljejo ženske, 

kot pa moški. Za odprtje krajevnih knjižnic so pri obeh spolih prednjačili negativni 

odgovori, v tem primeru je bilo za 10 odstotkov žensk več, ki niso dale pozitivnih 

odgovorov. Pri nakupu knjigomata, pa so bili odgovori obeh spolov s pozitivno trditvijo 
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zelo izenačeni, kljub temu so z nekaj odstotki plusa vodile ženske. Pri digitalizaciji 

gradiva je nekaj manj kot polovica žensk temu naklonjena in kar 63 odstotkov je 

moških, ki se s tem ne strinja. Iz tega lahko sklepamo, da imajo uporabniki še vedno 

najraje klasično tiskano knjigo, ki jo vzameš s seboj kamorkoli in zanjo ne potrebuješ 

nobenega pripomočka. 

9.2.14 V10: Predlogi anketirancev 

Anketiranci so navedli nekaj predlogov: 

• daljši rok izposoje gradiva (DVD-jev, strokovne literature), 

• brezplačna uporaba interneta, računalnikov, 

• večja izbira gradiva (tujega, za domača branja, filmov, gradiva iz bivših 

republik, strokovnih in otroških revij, tujih revij, tuje strokovne literature, več 

časopisov in revij, stripov, ZF …), 

• TV predvajanje občinskih sej, 

• video predstavitve aktualnih tem, 

• seminarji, izobraževanja za uporabo računalnika, strokovna izobraževanja, 

• posredovanje informacij različnih vsebin, 

• večja prijaznost, pozdrav ob prihodu stranke, več pozitivne energije, 

• avtomat za tople napitke …, 

• pregled pomembnih občinskih dogodkov, 

• drugačni termini za literarne večere, večji prostor, 

• dvigalo, 

• nadgrajevanje obstoječih tem z novimi knjigami, članki, 

• kratke predstavitve novih knjig, 

• brezplačna medknjižnična izposoja, predvsem za strokovno gradivo, 

• večji prostor za otroke, 

• odprt wc, 

• odprtost knjižnice ves dan vsak delovnik, sobota do 13h, 

• ogled lutkovnih predstav za osnovnošolce, več gradiva za tekmovanja (povezava 

z OŠ ), bralno značko, domača branja, 

• knjigomat, 

• več računalnikov, 

• prostor za izdelovanje plakatov, 

• več računalniških iger, 

• organizacija debat o kakšni popularni knjigi (npr. DaVincijeva Šifra), 

• večja tišina v čitalnici, brez radia, eventuelno meditativna glasba, 
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• dostava na dom, 

• dostop do gradiva na internetu, 

• brezplačno podaljšanje gradiva, 

• ogled DVD-jev v knjižnici, 

• nove boljše članske izkaznice, 

• darila, ugodnosti, 

• manjša zamudnina, 

• več zaprtih prostorov za branje, bralni prostori, sedežna garnitura. 
 

Na podlagi pridobljenih predlogov uporabnikov, je knjižnica že v letošnjem letu 

izboljšala kakovost svojih storitev z naslednjimi pridobitvami : 

• Vgraditev dvigala za uporabnike, katerega so bili najbolj veseli invalidi in 

starejši ljudje, saj jim je sedaj omogočen dostop do vseh nadstropij v knjižnici. 

Zadovoljne so tudi mamice z majhnimi otroci, katerih obisk se je zaradi 

možnosti uporabe dvigala, zelo povečal. 

• Uvedli smo nove plastične članske izkaznice, ki so zamenjale prejšnje papirnate. 

Nove izkaznice so že po izgledu lične in  fotografija knjižnice na sprednji strani 

jim daje še posebno prepoznavnost. So vzdržljive in neuničljive, tako, da jih 

imajo uporabniki lahko vedno pri sebi. Prav zato so člani nad novimi 

izkaznicami navdušeni. 

• Nakup treh novih računalnikov za uporabnike, tako, da se je zmanjšala čakalna 

doba za uporabo le-teh, obenem se je z njihovo hitrostjo in zmogljivostjo 

povečala kakovost računalniških storitev. 
 

V prihodnje bomo kakovost storitev izboljšali tudi z nakupom knjigomata, 

bibliobusa in z uvedbo debatnih krožkov v knjižnici. Vsako leto se bomo trudili, da 

bomo lahko uresničili čim več predlogov uporabnikov, seveda tistih, ki so smiselni in 

realni. 
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10 SKLEPNE UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA 

V magistrski nalogi sem izmerila zadovoljstvo anketiranih uporabnikov s fizičnimi 

značilnostmi Knjižnice Makse Samsa, s storitvami knjižnice, s knjižničnim osebjem in s 

prilagodljivostjo knjižnice njenim uporabnikom.  

Če strnem ocene dejanskega stanja Knjižnice Makse Samsa, ki jih daje anketa, 

opravljena za potrebe magistrske naloge, lahko ugotovim, da je večina anketiranih 

uporabnikov s storitvami knjižnice zadovoljna (52 odstotkov) in zelo zadovoljna (40 

odstotkov).  

Glede na to, da je knjižnica sorazmerno v novi stavbi, je temu primerna odlična 

ocena za urejenost prostorov, opreme in okolja; prav tako tudi glede velikosti samih 

prostorov. 

Večina (nad 50 odstotkov) anketiranih uporabnikov je zelo zadovoljnih s pomočjo 

knjižničarjev pri iskanju gradiva, pri njihovem posredovanju informacij glede pogojev 

izposoje in pri dostopnosti informacij po telefonu in po internetu. 

Pri čakalni dobi na rezervirano gradivo in obveščanje o prispelem gradivu, je 40 

odstotkov uporabnikov dodelilo oceno zadovoljno; predvsem skupina osnovnošolcev, 

dijakov in študentov je tu dala nižjo oceno, saj bi si za potrebe šolanja želeli, da bi v 

vsakem trenutku lahko dobili željeno literaturo. V primerjavi s prejšnjimi leti, smo tudi 

na tem področju že storili velik korak naprej, saj nam Občina Il. Bistrica daje višja 

finančna sredstva za nakup knjižničnega gradiva, z namenom, da lahko šolajoči se 

mladini priskrbimo po več izvodov (dvajset in več) enot gradiva z istim naslovom. 

Pri računalnikih in njihovi uporabi ter pomoči knjižničarjev pri iskanju po 

elektronskih bazah podatkov je bilo 30 odstotkov anketiranih uporabnikov več kot 

zadovoljnih. Le pri številu računalnikov, so uporabniki izrazili potrebo po večjem 

številu le-teh. To smo v letošnjem letu že upoštevali in kupili tri nove računalnike za 

uporabnike. 

Pri oceni korektnosti knjižničarjev, njihovi urejenosti, prijaznosti in strokovnosti je 

prevladovala ocena zelo zadovoljen (60 odstotkov anketiranih uporabnikov). 

Pri pestrosti ponudbe knjig in knjižničnih gradiv ter dogodkov je 46 odstotkov 

uporabnikov dodelilo oceno štiri in 40 odstotkov oceno pet. 

Pomemben napotek k prihodnjemu razvoju knjižnice, dajejo mnenja uporabnikov o 

potencialnih novih storitvah knjižnice. 

Knjižnica pripravlja v letošnjem letu srednjeročni razvojni program investicij in je 

bil tudi zato vprašalnik glede nakupa bibliobusa, knjigomata in krajevnih podružnic, še 

kako pomemben, saj smo iz odgovorov dobili pomembne ugotovitve. Anketirani 

uporabniki storitev knjižnice so kot prioriteto določili nakup knjigomata, nato nakup 

bibliobusa ter šele potem odprtje krajevnih izposojevališč knjižnice. Prav zato bo 
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knjižnica pripravila potrebno dokumentacijo in počakala na razpis Ministrstva za 

kulturo za nakup knjigomatov. Tudi v finančnem planu bomo rezervirali potrebna 

sredstva za sofinanciranje nakupa. Poleg tega pa je vodstvo knjižnice že opravilo 

razgovore pri glavnih financerjih glede širitve knjižnične mreže ter jih seznanilo z 

zahtevami uporabnikov ter potrebami stroke po nakupu bibliobusa. Razgovori so bili 

uspešni, saj mora vodstvo knjižnice v letu 2011 izdelati podroben načrt možnih 

bibliobusnih postajališč v celi občini, ugotoviti število potencialnih uporabnikov, 

pripraviti seznam gradiva, ki bi bilo stacionirano v bibliobusu in okvirno pripraviti 

finančni plan za nove zaposlitve. V kolikor bo knjižnica uspela z nakupom bibliobusa, 

odpade odpiranje krajevnih izposojevališč, saj bomo ljudi v vaseh lažje in boljše 

oskrbovali z bibliobusom, ki bo obiskal tudi manjše zaselke in pripeljal ljudem knjige 

skoraj pred domača vrata. 

Pri vprašanju o digitalizaciji knjižničnega gradiva je populacija vprašanih v starosti 

nad trideset let to želela, medtem, ko so mlajši od trideset let to zavrnili. Pri tem 

vprašanju se mi zdi, da mlajša generacija mogoče ni razumela samega izraza 

digitalizacije. V letošnjem letu smo digitalizirali 1200 enot starih razglednic in več kot 

500 enot starih originalnih rokopisov. Medijsko je bil to pomemben in obelodanjen 

projekt, kateremu je bil posvečen tudi večer s predstavitvijo digitaliziranega gradiva. 

Glede na izredno velik obisk, upam, da so ljudje spoznali, kaj pomeni digitalizirano 

gradivo. 

Na koncu vprašanj so anketiranci podali kar precej svojih predlogov, ki jih bomo v 

veliki večini skušali realizirati in upoštevati. 

V letošnjem letu smo izpeljali investicijo dvigala za uporabnike, saj je bil to tudi 

največkrat zapisan predlog, prav tako smo uvedli nove plastične članske izkaznice. 

Vse navedene nove investicije in tudi tiste, ki smo jih že izpeljali (dvigalo, novi 

računalniki, plastične članske izkaznice) so ukrepi, s katerimi smo in še želimo 

izboljšati kakovost storitev knjižnice.  

 Ob vseh dobljenih rezultatih raziskave so odgovori na podane hipoteze v  nalogi 

naslednji: 

H1: Povprečna ocena zadovoljstva anketiranih uporabnikov s fizičnimi 

značilnostmi knjižnice, bo na lestvici od 1 (sem zelo nezadovoljen) do 5 (sem zelo 

zadovoljen) nad 3,5. 

Na osnovi rezultatov anketnega vprašalnika sem ugotovila, da znaša povprečna 

ocena zadovoljstva anketiranih uporabnikov s fizičnimi značilnostmi knjižnice 4,36, s 

čimer potrjujem v prvi hipotezi zastavljeno oceno nad 3,5. Postavljena ocena v hipotezi 

je upoštevala dejstvo, da je prostor med knjižnimi policami iz leta v leto manjši zaradi 

vsakoletne širitve obsega gradiva. Dejanska ocena je bistveno višja od pričakovane in 

kaže na to, da uporabnike knjižnice prostorske omejitve zaenkrat še ne ovirajo.  
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H2: Povprečna ocena zadovoljstva anketiranih uporabnikov s storitvami 

knjižnice bo na lestvici od 1 (sem zelo nezadovoljen) do 5 (sem zelo zadovoljen) pod 4. 

Izmerjena povprečna ocena zadovoljstva anketiranih uporabnikov s storitvami 

knjižnice je 4,20 in tako zavrnem v hipotezi zastavljeno oceno pod 4. V hipotezi je 

upoštevano, da večji del uporabnikov raznovrstnosti storitev knjižnice ne izkoristi.  

H3: Povprečna ocena zadovoljstva anketiranih uporabnikov s knjižničnim 

osebjem bo na lestvici od 1 (sem zelo nezadovoljen) do 5 (sem zelo zadovoljen) nad 

4,5. 

Potrjujem hipotezo, da znaša povprečna ocena zadovoljstva anketiranih 

uporabnikov s knjižničnim osebjem nad 4,5, saj je na osnovi rezultatov anketnega 

vprašalnika dobljena ocena 4,54. Tako visoka ocena je bila pričakovna, saj se knjižnično 

osebje vsako leto udeležuje izobraževanj za delo z uporabniki. 

H4: Povprečna ocena zadovoljstva anketiranih uporabnikov s prilagodljivostjo 

knjižnice njenim uporabnikom bo na lestvici od 1 (sem zelo nezadovoljen) do 5 (sem 

zelo zadovoljen) pod 3,8. 

Hipotezo, da bo povprečna ocena zadovoljstva anketiranih uporabnikov s 

prilagodljivostjo knjižnice njenim uporabnikom pod 3,8, zavračam, saj je izmerjena 

povprečna ocena zadovoljstva anketiranih uporabnikov s prilagodljivostjo knjižnice 

4,22.  Hipoteza je predpostavljala, da bodo anketirani uporabniki dali nižjo oceno tej 

kategoriji zaradi togih pravil o roku izposoje in čakalni dobi na gradivo, ki so določena 

v Pravilniku o poslovanju knjižnice. 

H5:  Povprečna ocena splošnega zadovoljstva anketiranih uporabnikov s 

storitvami knjižnice bo na lestvici od 1 (sem zelo nezadovoljen) do 5 (sem zelo 

zadovoljen) nad 4. 

Uporabniki so povprečni oceni splošnega zadovoljstva s storitvami knjižnice dali 

oceno 4,31, kar pomeni, da potrjujem hipotezo, ki pravi, da bo ta ocena nad 4. 

Pomemben podatek pa je tudi, da je 52 odstotkov vprašanih anketirancev pri tem 

vprašanju dalo oceno 4 (zadovoljen) in da je 40 odstotkov anketirancev dalo oceno 5 

(zelo zadovoljen).  

Z vidika managementa in poslovnih odločitev so zanimivi rezultati raziskave v 

zvezi s pomeni, ki jih pripisujejo uporabniki posameznim sestavinam storitev knjižnice. 

Iz njih lahko ocenimo, koliko anketiranim uporabnikom pomenijo različni vidiki 

storitev knjižnice, oziroma, koliko ti vidiki pripomorejo k njihovemu dojemanju 

kakovosti storitev kot celote. Konkretno sem ocenila, koliko so za anketirane 

uporabnike pomembne fizične značilnosti, storitve knjižnice (raznovrstnost ponudbe), 

knjižnično osebje in prilagodljivost uporabnikom. 

Ugotovila sem, da je za uporabnike najpomembnejši človeški stik s knjižničnim 

osebjem (ponder 0.38). Prijaznost, strokovnost in ustrežljivost knjižničnega osebja je 
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visoko na prvem mestu prioritet anketiranih uporabnikov. To pomeni, da lahko 

uporabniku knjižnično osebje največ pripomore k njegovemu dojemanju kakovosti 

storitev. Najnižji ponder, ki znaša 0.17, sem izračunala pri zadovoljstvu anketiranih 

uporabnikov s storitvami knjižnice. To pomeni, da je raznovrstnost ponudbe knjižnice 

anketiranim uporabnikom v povprečju manj pomembna, kar lahko pripišemo dejstvu, da 

večji del uporabnikov raznovrstnosti storitev knjižnice ne izkoristi.  

Vodstvo knjižnice se mora ob vseh zahtevah uporabnikov zavedati njihovega 

vrednotenja opravljenih storitev, saj so le te bistvenega pomena. Tudi njihova 

pričakovanja in želje se kar naprej spreminjajo in zato bo morala knjižnica spremljati 

trende, jih primerjati s preteklimi ter tako določati projekcije za prihodnost. 

Naša knjižnica je uveljavljena v slovenskem strokovnem prostoru, hkrati pa je 

znotraj lokalne skupnosti in med uporabniki trdno zasidrana kot eden osrednjih 

kulturnih, izobraževalnih in informacijskih prostorov. Zaposleni opravljamo knjižnično 

dejavnost za celo občino, sodelujemo z osnovnimi šolami, vrtci, gimnazijo, domom 

starejših občanov, muzejem ter z različnimi lokalnimi ustanovami in društvi. 

Pomembno je tudi dobro čezmejno sodelovanje z reškim arhivom. 

Z različnimi projekti želimo vplivati na informacijsko pismenost in bralno kulturo 

prebivalcev. Veliko se ukvarjamo s kakovostjo, predvsem s kakovostjo storitev. Pri tem 

upoštevamo uporabnike, ustanovitelje, strokovno javnost – skratka vse, s katerimi 

sodelujemo. Sledimo uporabnikovim željam, potrebam in zahtevam ter svoje znanje 

nenehno nadgrajujemo. Ves čas pa smo se spraševali, če ima naše prizadevanje učinke 

in, če je naša usmeritev prava. Pozitiven odgovor smo dobili s pričujočimi rezultati 

ankete. Prav zato smo se odločili, da skušamo še  izboljšati poslovanje in pridobiti 

certifikat za sistem vodenja kakovosti.  

Najprej bomo o tem obvestili Svet zavoda in ustanovitelja (občino), saj pri vseh 

nadaljnjih postopkih ne bo šlo brez finančnih sredstev, ki jih mora odobriti ustanovitelj. 

Nato bomo stopili v stik s Slovenskim inštitutom za kakovost in meroslovje, ki pripravi 

naslednje postopke izobraževanja in presoje, ki vodijo do pridobitve certifikata. 

Le upamo lahko, da se bodo s certifikatom lahko dokazovale res kakovostne 

knjižnice in ne le tiste, ki so v večjih občinah in kjer nimajo problemov s pridobitvijo 

finančnih sredstev, v manjših knjižnicah pa si kljub dobrim rezultatom, tega ne bomo 

mogli privoščiti. 

Z bodočimi raziskavami naj bi se usmerili v proučevanje razlik med knjižnicami, ki 

imajo pridobljen certifikat kakovosti in tistimi, ki tega nimajo. Predvsem bi bila 

zanimiva raziskava s finančnega vidika in sicer ali in kolikšen vpliv ima certifikat 

kakovosti knjižnice pri pridobivanju finančnih sredstev iz državnih in evropskih 

projektov ter razpisov. Potrebno bi bilo tudi raziskati, kateri model vodenja kakovosti 

storitev je vsebinsko najprimernejši za srednje velike splošne knjižnice. 
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Za Knjižnico Makse Samsa je to prva raziskava, katere podatki so bili statistično 

obdelani s programskim paketom SPSS. Dosedanji rezultati ugotavljanja zadovoljstva 

uporabnikov so bazirali zgolj na izvedenih anketnih vprašalnikih. 

Naloga predstavlja koristen prispevek k raziskovanju in razumevanju kakovosti 

knjižničnih storitev v Sloveniji. Prispevek k znanosti in stroki lahko najdemo v 

kvantitativni oceni posameznih sestavin kakovosti storitev ter v kvantitativnem 

ocenjevanju uporabnikovih preferenc pri kakovosti storitev knjižnic. Dejstvo, da k 

skupni oceni kakovosti storitev največ pripomore zadovoljstvo uporabnikov s 

knjižničnim osebjem, predstavlja izvirni znanstveni prispevek na področju kakovosti 

knjižničnih storitev. 
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