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POVZETEK 

Kakovost je opredeljena kot ena izmed bistvenih dejavnikov, ki vplivajo na uspešnost 

organizacije. Namen raziskave je bil na podlagi sistematičnega pregleda domače in tuje 

strokovne literature s področja kakovosti in odličnosti ter zasnovi konceptualnega modela  

opraviti empirično raziskavo o samooceni stopnje zrelosti za pet ključnih dejavnikov 

odličnosti v treh sektorjih izbrane banke. V empiričnem delu raziskave smo v osnovi uporabili 

kvantitativno metodo raziskovanja. Za zbiranje podatkov in informacij smo uporabili 

standardiziran del vprašalnika EFQM, s katerim se pojasnjujejo dejavniki kakovosti 

organizacije, kot so voditeljstvo, zaposleni, politika in strategija, partnerstva in viri, procesi in 

storitve. Ugotovili smo, da se samoocena sedanjega stanja posameznega dejavnika kakovosti 

izbranih sektorjev v banki statistično značilno razlikuje od želenega stanja posameznega 

dejavnika kakovosti izbrane banke. Pridobili smo nova znanja in spoznanja o dejavnikih, ki 

vplivajo na kakovost storitev in odličnost v izbrani banki ter zasnovali predloge za izboljšave, 

ki bodo koristni za vse tiste, ki si prizadevajo za uspešnost organizacije.  

Ključne besede: banka, EFQM model, kakovost, storitve, management, odličnost. 

 

SUMMARY 

Quality is defines as one of the essential factors that influence the success of an organization. 

The purpose of the research was to implement an empirical research on the topic of self-

evaluation of the stage of maturity for five key factors of excellence in three sectors of a 

selected bank, based on a systematic overview of domestic and foreign scientific literature 

from the field of quality and excellence and based on the basis of a conceptual model. In the 

empirical part of the research, we basically used the quantitative research method. In order to 

gather data and information, we used a part of a standardized EFQM questionnaire, which 

helps explain the factors of success of an organization, such as leadership, policies and 

strategy, partnerships and sources, processes and services. We found that the self-evaluation 

of the current state of an individual quality factor of selected sectors of a bank statistically 

significantly differs from the desired state of the individual quality factor of the selected bank. 

We have gained new knowledge and findings about factors that influence the quality of 

services and the excellence at a selected bank and have designed suggestions for 

improvement, which will be useful for all those that strive for the success of the organization. 

Keywords: bank, EFQM model, excellence, management, quality, services. 
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»Smo, kar nenehno počnemo. Odličnost potemtakem ni dejanje, ampak navada.« 
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1 UVOD 

Storitve so zelo pomemben del našega vsakdanjika, zato si brez njih našega življenja ne 

moremo predstavljati. Storitve v večini gospodarsko razvitih državah predstavljajo večji delež 

bruto družbenega proizvoda (BDP). Storitveni sektor pospešuje liberalizacijo mednarodne 

trgovine in je s tem postal dominanten sektor razvitih držav, pa tudi številnih držav v razvoju. 

Globalizacijo storitvenih dejavnosti pa so olajšali sporazumi o enotnih gospodarskih 

področjih s prostim pretokom izdelkov ter storitev (v nadaljevanju proizvodov), kapitala in 

ljudi. V Sloveniji delež storitev predstavlja približno 60 % BDP. V celotni evropski uniji pa je 

ta delež približno 70 % BDP. Zato je obvladovanje kakovosti v storitvenih dejavnostih 

izjemnega pomena (UMAR 2014, 13; European Commission 2014, 45). 

Kljub neotipljivi naravi storitev se je mogoče lotiti izboljševanja kakovosti storitev. Ob tem 

naj bi se nenehno zavedati, da so različna orodja in modeli za izboljšanje kakovosti le 

pripomočki za izboljševanje kakovosti in naj nebi bili namenjeni sami sebi. 

Skladno z različnim pojmovanjem kakovosti se spreminjajo tudi pristopi za doseganje 

kakovosti. Od kontrole kakovosti, usmerjene na odpravljanje napak, preko sistema 

zagotavljanja kakovosti, s katerim se poskušajo odpraviti vzroki napak, pa do managementa 

celovite kakovosti (TQM Total Quality Management), ki je v bistvu kultura in način 

obvladovanja organizacije in osredotočena na zadovoljevanje kupcev ob hkratni odličnosti 

(Kajzer 2008). 

V prevladujočem globalnem gospodarstvu potrošniške družbe je pojem odličnosti, kot 

najvišja stopnja kakovosti, opredeljen kot (MIRS 2004, 32): »Odličnost − odlična praksa 

upravljanja organizacije in doseganje rezultatov na podlagi temeljnih gradnikov, kot so: 

usmerjenost v rezultate, osredotočenost na odjemalce, voditeljstvo in stanovitnost namena, 

upravljanje s procesi in dejstvi, vključevanje zaposlenih, stalno izboljševanje in inovativnost, 

obojestransko koristna partnerstva, družbena odgovornost organizacije.« 

Kakovost storitev je glede na panogo najpomembnejši dejavnik, ki naj bi organizacijam 

zagotavlja konkurenčno prednost. Še posebej je to očitno na trgu bančnih storitev. Storitve, ki 

jih ponujajo v bankah, se namreč ne razlikujejo v tolikšni meri, da bi lahko posamezna banka 

pridobila svojo konkurenčno prednost zgolj na podlagi ponudbe. Odločilen dejavnik, ki deli 

banke na bolj ali manj uspešne, je kakovost storitve (Veselko 2007). 

Ponudba bank je skoraj identična, zato je kakovost njihovih storitev tisto, kar jih loči in tistim 

z najbolj kakovostnimi storitvami prinaša konkurenčno prednost. 
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1.1 Opredelitev teoretičnih izhodišč in obravnavanega problema  

Živimo v družbi znanja, v družbi nenehnih sprememb, kjer uspevajo v tistih organizacijah, ki 

so boljše in korak pred konkurenco (Gomezelj Omerzel 2010; Lindner in Wald 2011; Metso 

2013). De Wall (2008) je v svoji raziskavi opredelil pet dejavnikov uspešnosti organizacij: 

management kakovosti, dolgoročna usmerjenost v dobre odnose z vsemi sodelujočimi 

udeleženci, kakovost zaposlenih, odprtost in usmerjenost k delovanju in nenehne izboljšave.  

Kakovost (poslovno-organizacijski sistem kakovosti) naj bi bila vgrajena v vse procese in v 

vse dejavnosti v organizaciji. Vsoto dejavnikov, kot so npr. kontrola kakovosti, zagotavljanje 

kakovosti in stalno izboljševanje kakovosti imenujemo management kakovosti (Marolt in 

Gomišček 2005, 16). Odgovornost za management celovite kakovosti naj bi bila na lastnikih 

in managerjih organizacije (Deming 1986; Goetsch in Davis 2012; Rusjan 2013).  

Kakovost storitve je najpomembnejši dejavnik razlikovanja med storitvenimi organizacijami, 

tudi bankami, in je hkrati eden izmed pogojev za pridobivanje uporabnikov (Boddy 2008; 

Schermerhorn in Wright 2011). Bančne storitve so del finančnih storitev. Med bančne storitve 

spadajo (Kotler 1998, 43): pasivne bančne storitve (izhodišče poslovnega procesa banke: 

depoziti, hranilne vloge, posli z vrednostnimi papirji), aktivne bančne storitve (opravljanje 

kreditnih poslov: lombardni, avalni, hipotekarni krediti, krediti na tekoči račun ipd.) in 

nevtralne bančne storitve (npr. finančno svetovanje, hramba vrednostnih papirjev, ocena 

finančnih tveganj, finančni inženiring ipd.).  

Za merjenje kakovosti storitev se uporabljajo različni modeli, kot so TQM, ISO standardi, 

CAF (angl. Common Assessment Framework) in drugi (Leon idr. 2007). Eden izmed modelov 

za merjenje kakovosti je tudi Model odličnosti po EFQM (angl. European Foundation for 

Quality Management) (prav tam).  

Model odličnosti po EFQM v organizacijah uporabljajo kot orodje za samoocenjevanje, 

podlago za način razmišljanja o organizaciji, kot okvir za razmeščanje pobud, opredelitev 

prednosti in slabosti ter področij za izboljševanje in za načrtovanje korektivnih aktivnosti 

(Skubic in Kern Pipan 2005; Leon idr. 2007). Raziskava, ki sta jo izvedla Singhal in Hendriks 

leta 2000, in ki so jo objavili v EFQM, je pri več kot 600 dotedanjih dobitnikih nagrade za 

kakovost pokazala, da so dosegali pomembno izboljšanje cene redne delnice, dobička iz 

poslovanja, prodaje, dobičkonosnosti prodaje, števila zaposlenih in rasti premoženja (Savič, 

Kern Pipan in Gunčar 2007, 23). 

Model odličnosti EFQM sestavlja devet meril, ki služijo za ocenjevanje odličnosti 

organizacije, in sicer (Leon idr. 2007, 7): Voditeljstvo: ovrednoti se doseganje poslanstva in 

vizije, razvoj vrednot, politika in strategija: ovrednoti se uresničevanje poslanstva in vizije z 

jasno strategijo, osredotočeno na udeležene strani organizacije ter, kako ima organizacija vse 

to podprto z ustrezno politiko, načrti, cilji, ciljnimi vrednostmi in procesi, Zaposleni: 
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ovrednoti se management znanja in celoten potencial zaposlenih na ravni posameznega 

zaposlenega, tima in celotne organizacije ter, kako se te aktivnosti načrtujejo, Partnerstva in 

viri: ovrednoti se obvladovanje morebitnih zunanjih partnerstev organizacije, ocenjujejo se 

notranji viri v podporo politike in strategij organizacije, Procesi: ovrednotijo se snovanje, 

obvladovanje in izboljševanje procesov, Rezultati v zvezi z odjemalci: ovrednoti se doseganje 

organizacije v razmerju do njenih odjemalcev, Rezultati v zvezi z zaposlenimi ovrednoti se 

doseganje organizacije v odnosu do zaposlenih, Rezultati v zvezi z družbo: merila dojemanja 

prikazujejo, kako širša družba dojema organizacijo in Ključni rezultati delovanja: ovrednoti 

se doseganje organizacije glede na načrtovane dejavnosti. 

Pet meril predstavlja »dejavnike«, štiri merila pa predstavljajo »rezultate«, vsako od teh naj bi 

imelo svojo opredelitev (raven odličnosti) in težo.  

Za namene magistrske naloge in obravnavanega področja bomo podrobneje raziskali pet 

dejavnikov kakovosti/odličnosti organizacije po Modelu odličnosti EFQM, in sicer: 

voditeljstvo, zaposleni, politika in strategija, partnerstva in viri ter procesi in storitve (Skubic 

in Kern Pipan 2005; Leon idr. 2007).  

V empiričnem delu raziskave magistrske naloge smo opravili terensko raziskavo o samooceni 

stopnje zrelosti za pet dejavnikov odličnosti na populaciji 256 zaposlenih v treh 

organizacijskih enotah, sektorjih izbrane banke, in sicer: Sektor za plačilne sisteme (104 

zaposleni), Sektor za spremljavo poslovanja s pravnimi osebami (109 zaposlenih) in Sektor za 

upravljanje s kadri in razvoj organizacije (43 zaposlenih). 

Pri pregledu strokovne in znanstvene literature ugotavljamo, da so bile na področju kakovosti 

bančnih storitev opravljene štiri raziskave, vendar so bile te opravljene med uporabniki (v 

nadaljevanju komitenti – komitent je pravna ali fizična oseba, za katero trgovski posrednik 

opravlja trgovske ali bančne posle: banka je prodala vrednostne papirje svojih komitentov; 

komitenti in komisionarji (SSKJ 2012) bank (npr. raziskave Magdič 2007; Pisnik Korda 

2008; Škornik 2009; Povšnar 2014). V poglavju 2.7 povzemamo nekatere najbolj bistvene 

ugotovitve iz teh raziskav. 

1.2 Namen, cilji in hipoteze raziskave 

Namen raziskave je na podlagi sistematičnega pregleda domače in tuje strokovne literature s 

področja kakovosti in odličnosti ter zasnovi konceptualnega modela in formiranja hipotez 

opraviti empirično raziskavo na vzorcu zaposlenih v treh organizacijskih enotah izbrane 

banke o samooceni stopnje zrelosti za pet dejavnikov odličnosti ter pripraviti predloge za 

izboljšanje.  

Cilji magistrske naloge so: 

- sistematičen pregled cca. 50−80 bibliografskih enot domače in tuje strokovne literature in 
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virov s področja managementa kakovosti, kakovosti storitev, modelov merjenja kakovosti 

storitev in modela odličnosti EFQM;  

- na populaciji vseh 256 zaposlenih v treh sektorjih izbrane banke opraviti empirično 

raziskavo samoocene stopnje zrelosti za pet dejavnikov kakovosti po modelu odličnosti 

EFQM; 

- na osnovi izidov iz raziskave zasnovati predloge za izboljšanje. 

V empiričnem delu raziskave smo preverili naslednje hipoteze: 

H1: Vodje in ostali zaposleni posameznih sektorjev izbrane banke dajejo enako težo 

posameznemu dejavniku kot Model odličnosti EFQM. 

V sklopu Evropskega modela odličnosti EFQM 2010 so teže posameznih dejavnikov 

(voditeljstvo, zaposleni, politika in strategija, partnerstva in viri, procesi in storitve) 10 %. 

Hipotezo smo preverili s t-testom, in sicer v dveh delih. V prvem delu smo testirali vsako 

skupino (vodje, ostali zaposleni) posebej, v drugem delu pa smo oceno združili za vse skupaj. 

H2: Samoocena sedanjega stanja posameznega dejavnika kakovosti izbranih sektorjev v 

izbrani banki se statistično značilno razlikuje od želenega stanja posameznega dejavnika 

kakovosti izbrane banke. 

Hipotezo smo preverili s t-testom za odvisne vzorce. 

H3: Zaposleni z višjo stopnjo izobrazbe bolje ocenjujejo posamezne dejavnike kakovosti v 

izbranih sektorjih banke. 

Hipotezo smo preverili z analizo variance-ANOVA. 

1.3 Predstavitev metod raziskovanja 

Magistrska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo 

z uporabo metode deskripcije, kompilacije in sinteze analizirali (Zelenika 2000, 388) vsebine 

domače in tuje strokovne literature ter drugih virov s področja managementa kakovosti, 

kakovosti storitev, modelov merjenja kakovosti storitev in modela odličnosti EFQM. 

Sistematično smo proučili 80 bibliografskih enot (znanstvenih člankov iz revij, prispevkov iz 

zbornikov, monografskih publikacij, magistrskih in doktorskih nalog) iz različnih 

bibliografskih baz, kot so COBISS, Emerald Insight, EBSCO Host, ProQuest ipd. 

V empiričnem delu raziskave smo v osnovi uporabili kvantitativno metodo raziskovanja, kot 

jo opisujejo Easterby-Smith, Thorpe in Lowe (2005, 172). Za zbiranje podatkov in informacij 

smo uporabili standardizirani del vprašalnika EFQM, s katerim se pojasnjujejo dejavniki 

kakovosti organizacije, kot so (voditeljstvo, zaposleni, politika in strategija, partnerstva in 

viri, procesi in storitve). Vprašalnik je sestavljen iz dveh sklopov:  
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- prvi sklop: splošni demografski podatki anketiranih oseb (spol, starost, skupna delovna 

doba, stopnja pridobljene izobrazbe, delovno mesto); 

- drugi sklop: trditve s področja petih dejavnikov kakovosti po modelu odličnosti EFQM – 

sedanje/trenutno stanje in želeno stanje (projekcija za nadaljnjih pet let). 

Anketirane osebe so v drugem delu vprašalnika najprej določile težo (skupaj je bilo možnih 

50 odstotnih točk) posameznega dejavnika kakovosti, kot menijo, da naj bi bil strukturiran v 

izbrani banki. Anketirane osebe so nato ocenjevale raven zrelosti, ki je razdeljena na pet 

ravni, kar pomeni, da je prva raven osnova (osnovna raven, minimalna zahteva), da 

organizacija sploh normalno deluje. Vsaka višja raven pomeni, da v organizaciji delujejo bolj 

kakovostno in jo vodijo k odličnosti, kar doseže s peto ravnjo (najvišja stopnja kakovosti, kar 

pomeni, da je odlična). Če želijo v organizaciji doseči najvišjo stopnjo kakovosti (5. raven), 

naj bi najprej izpolnili vse zahteve od 1. ravni navzgor – ravni se med seboj dopolnjujejo in 

medsebojno povezujejo. 

Vprašalnik smo predhodno testirali s pomočjo sedmih naključno izbranih v vzorec vključenih 

oseb.  

V raziskavo smo vključili cenzus 256 zaposlenih v treh organizacijskih enotah izbrane banke. 

Vprašalnik smo, skupaj s spremnim dopisom z namenom anketiranja in zagotavljanja 

anonimnosti v anketi in prazno ovojnico, dostavili sodelavcem preko interne pošte. Pred 

raziskavo smo pridobili soglasje uprave izbrane banke. 

Na tako pridobljenih statističnih podatkih smo opravili statistično analizo (uporaba 

statističnega programa SPSS 22.0). Izvedli smo še t-test, temu pa sledi interpretacija 

rezultatov, preverjanje hipotez ter oblikovanje ustreznih zaključkov. Pridobljene podatke smo 

tabelarično in grafično prikazali ter jih opisno analizirali in pojasnili. 

1.4 Predpostavke in omejitve raziskave 

Predvidene predpostavke pri obravnavanju problema: 

- kakovost je eden izmed ključnih dejavnikov za konkurenčnost organizacije; 

- z evropskim modelom odličnosti EFQM bo mogoče praktično preverjati posamezne 

dejavnike v izbrani bančni organizaciji. 

Omejitve raziskave so metodološke in vsebinske. 

Metodološke omejitve so: 

- anketiranje je izvedeno v ožjem delu banke, v treh organizacijskih enotah izbrane banke; 

- anketni vprašalnik so izpolnjevali zaposleni v podružnici izbrane banke; 

- ugotovitve iz raziskave ne bomo mogli posploševati na celotno izbrano banko, kakor tudi 

ne na bančno dejavnost v Sloveniji. 
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Vsebinske omejitve so: 

- kakovost oz. odličnost kot njena najvišja možna stopnja izpolnjevanja sta zgolj eden 

izmed dejavnikov in orodij managementa, ki naj bi vplivali na uspešnost organizacije;  

- stopnja razvitosti še ne pomeni neposredne korelacije s kazalniki uspešnosti 

(ekonomskimi in procesnimi ter celovitimi) poslovanja, ki pa jih v naši raziskavi nismo 

preverjali.  
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2 KAKOVOST, MANAGEMENT KAKOVOSTI, MODELI MERJENJA 

KAKOVOSTI IN EFQM 

V slovarju slovenskega knjižnega jezika je kakovost pojasnjena kot nekaj, »kar opredeljuje 

kaj glede na pozitivne lastnosti«. Kot drugi način določanja kakovosti, »kar opredeljuje kaj 

glede na veliko mero pozitivnih lastnosti« (SSKJ 2012). 

Ameriško združenje za nadzor kakovosti (Kotler 1996, 56) opredeljuje kakovost kot skupek 

lastnosti in značilnosti proizvoda ali procesa, ki vplivajo na njegovo sposobnost, da zadovolji 

izražene ali neizražene potrebe. 

Razumemo jo lahko glede na zaznane pozitivne lastnosti proizvoda ali procesa. 

Namen tega poglavja je predstaviti opredelitev kakovosti, opredelitev managementa kakovosti  

in njegove razvojne stopnje, definicijo kakovosti, dimenzije kakovosti storitev, načela vodenja 

kakovosti in modele obvladovanja kakovosti. 

2.1 Opredelitev kakovosti 

Zagotavljanje kakovosti je stalen proces. Zahteva stalno izpopolnjevanje in izboljševanje 

kakovosti proizvodov in procesov ter ponudbe (Marolt 1994, 14). 

Odločujoče za uspešnost organizacije je postalo prav zagotavljanje kakovosti. Šostar (2000, 

10) našteva razloge za zagotavljanje kakovosti: 

- sprememba tržišča (hitro spreminjajoče zahteve tržišča, poostrene varnostne zahteve, 

nove poti širitve in prodaje, naraščajoče zahteve udeležencev po dokazilih o 

zagotavljanju kakovosti) in 

- spremembe proizvodov in procesov. 

V novejšem času se je uveljavilo bolj tržno pojmovanje kakovosti, ki je še najlepše izraženo z 

definicijo kakovosti, ki so jo določili v mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO – 

International Standards Organization) in se glasi (Uščumlić in Lukić 2006, 48): »Kakovost je 

skupek karakteristik predmeta obravnave, ki se nanašajo na njegovo sposobnost, da 

zadovoljijo izražene in pričakovane potrebe.« 

Tukaj poudarjamo, da se to nanaša na izražene in pričakovane potrebe strank. Stranke so 

namreč tiste, ki se na koncu odločijo kateri proizvod ali proces bodo kupile in katerega 

spregledale, zato je tudi njihovo mnenje daleč najbolj pomembno. 

Kuhelj (2009, 5) pojasni, da naj v zvezi s pojmovanjem kakovosti ne bi pozabili na tako 

imenovani sindrom percepcije stranke o kakovosti proizvodov ali procesov. Mnenje strank o 

kakovosti se razlikuje od mnenja ponudnika tega proizvoda ali procesa. Na percepcijo stranke 

o kakovosti  poleg same kakovosti proizvoda ali procesa vpliva še cela vrsta dejavnikov, kot 
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so npr. oglaševanje, okolje, kjer se odvija nakup, priporočilo strank, ki so proizvode ali 

procese že kupile, embalaža, pretekle izkušnje, odnos prodajnega osebja in še mnogo drugih. 

Prav zaradi tega je zelo pomembno, da so vsi dejavniki tržnega spleta med sabo dobro 

usklajeni. 

Poleg tržnega vidika kakovosti obstaja npr. tudi ekonomski vidik kakovosti, ki zahteva 

skrbnejše načrtovanje proizvodov in procesov, uporaba bolj kakovostnih materialov, strožja 

kontrola kakovosti, dražje tržno komuniciranje ter bolj ekskluzivni način prodaje …, vse to 

namreč draži proizvode in procese, ker povečuje stroške (Pregrad in Musil 2001, 103). 

Hkrati pa naj bi kakovostni proizvodi in procesi prinašali več koristi, saj naj bi imeli manj 

napak, manj stroškov s popravili, dosegali višjo ceno in, kar je najbolj pomembno, večje 

zadovoljstvo strank (Kajzer 2008; Pohleven 2011). 

Vprašanje vpliva kakovosti proizvoda in procesa na zvestobo strank sta podrobneje obdelala 

Bateson in Hoffman (1999, 295). Pravita, da zadovoljstvo strank izjemno pomembno vpliva 

na zvestobo strank. Poleg tega so zadovoljne stranke običajno najboljša in najcenejša 

promocija. Potrebno pa je poudariti, da je predvsem koristi zaradi zvestobe (oziroma škodo 

zaradi nezvestobe strank) in priporočil strank težko ustrezno ovrednotiti, opozarja Kotler 

(2000, 47). Nezadovoljne stranke namreč pogosto odidejo drugam ter nam hkrati »odženejo« 

še mnoge druge potencialne kupce. 

Ustrezna kakovost proizvoda in procesa je tudi predpogoj za izgradnjo prepoznavne blagovne 

znamke. Tukaj je poglavitnega pomena predvsem to, da je kakovost konstantna in usklajena s 

tem, kar z blagovno znamka obljubljamo. Blagovna znamka je zelo pomembna za 

diferenciacijo proizvoda in procesa (Kotler 2000, 289), kar imetnika blagovne znamke delno 

varuje pred ekstremnimi nihanji poslovanja v kriznih obdobjih. Prav zaradi tega kakovost 

omogoča večjo dobičkonosnost in stabilnost poslovanja v kriznih razmerah. 

Beseda kakovost izvira iz latinske besede »qualitas«, kar pomeni »iz česa«. Raziskovalca 

Lewis in Booms (1983) sta bila najverjetneje prva, ki sta definirala kakovost proizvodov in 

procesov kot merilo, kako dobro se raven prejetega proizvoda ali procesa ujema s kupčevimi 

pričakovanji. Definicija kakovosti, ki jo predlaga Ameriško združenje za nadzor kakovosti 

(Kotler 1996, 56) in se uveljavlja po vsem svetu, se glasi: »Kakovost je skupek lastnosti in 

značilnosti izdelka oziroma storitve, ki vplivajo na njegovo sposobnost, da zadovolji izražene 

in neizražene potrebe.« 

Po Frawzijevi definiciji (Potočnik idr. 1998, 15) je kakovost »… določena s stopnjo, s katero 

predmet trgovanja izpolnjuje zahteve in pričakovanja kupcev.« 
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2.2 Dimenzije kakovosti storitev 

Posamezne vidike kakovosti storitev, tako imenovane dimenzije kakovosti, so proučevali 

številni teoretiki, raziskovalci in praktiki (npr. Deming 1986; Ishikawa 1987; Crosby 1989 

itd.). Ne glede na to, da so prišli do različnih definicij, ugotovimo, da vse temeljijo na 

potrošniku, zato je kakovost storitev kompleksna in dinamična ter težko merljiva. Obsega več 

dimenzij, ki jih različni avtorji različno interpretirajo. Lehtinen in Lehtinen (1991) sta 

dimenzije kakovosti razvrstila na: 

- kakovost procesiranja, ki jo kupci presojajo v času izvedbe storitve, 

- kakovost izida kot sodbo o kakovosti storitve po njeni izvedbi, 

- kakovost fizičnih lastnosti (podpore storitev), 

- kakovost odnosov (odnosi med kupcem in ponudnikom) in 

- kakovost organizacije. 

V literaturi o kakovost storitev je najpogosteje uporabljena Zeithaml-Beryeva-Parasuraman 

razvrstitev ključnih dimenzij kakovosti storitev, ki je nastala kot izid obsežne raziskave v 

zvezi s problematiko kakovosti storitev na področju štirih različnih storitvenih sektorjev v 

začetku 80 ih v ZDA (Snoj 1998, 158–162). Avtorji so identificirali deset dimenzij kakovosti 

storitev, ki imajo sicer različno pomensko težo, vendar jih lahko uporabimo pri mnogih 

storitvah pravi Snoj (1998, 162): 

- Zanesljivost − vsebuje konsistentnost v izvajanju. Zanesljivost pomeni, da je ponudnik / 

izvajalec pravilno izvajal storitve že prvič. Hkrati pomeni, da se ponudnik / izvajalec drži 

obljube. 

- Pripravljenost osebja na izvajanje storitev, ki zajema ažurnost storitev. 

- Strokovnost − ki vključuje ustrezna znanja in veščine v zvezi z izvajanjem storitev. 

- Dostopnost − pomeni razpoložljivost in enostavnost kontakta med odjemalcem in 

izvajalcem. V pomenu razpoložljivosti pa pomeni, da bo storitev odjemalcu na voljo 

takrat, ko jo potrebuje. 

- Uslužnost − vsebuje vljudnost in prijaznost kontaktnega osebja, hkrati s spoštovanjem in 

upoštevanjem odjemalcev. 

- Komuniciranje − skrb za način izražanja, ki je odjemalcu razumljiv, skrb za obveščanje 

odjemalcev in skrb za registriranje odzivov odjemalcev. 

- Zaupanje − vsebuje delovanje ponudnika oziroma izvajalca storitev v interesu odjemalca. 

- Varnost − skrb za odpravo nevarnosti, tveganj in dvomov. Vključuje tudi finančno 

varnost, fizično varnost in zaupnost osebnih podatkov. 

- Razumevanje in poznavanje odjemalcev − predstavlja skrb za nenehno ugotavljanje 

značilnosti potreb odjemalcev. 

- Fizična podpora storitvam − zajema na primer opremo za izvajanje storitev, zunanjo 

pojavnost osebja, zgradbe in njihovo opremljenost. 
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Avtorji so pozneje na podlagi izsledkov številnih raziskav navedene dimenzije kakovosti 

skrčili na (Buttle 1996, 9): 

- zanesljivost, 

- odzivnost, 

- zaupljivost (vključuje strokovnost, spoštljivost, verodostojnost in zavarovanje), 

- usmerjenost k porabniku (vključuje dostopnost, komuniciranje in razumevanje) in 

- otipljivost. 

2.3 Opredelitev managementa kakovosti 

S pomočjo managementa kakovosti naj bi razvijali takšne vrednote kakovosti, ki vključujejo 

usmerjenost v odjemalce, občutljivost za vrednote drugih, timsko delo, varnost, polno 

predanost, povezanost, odprto komuniciranje, integriteto, konsenz ter odličnost (Ellis 1993). 

Za razumevanje managementa kakovosti bomo najprej definirali pojem kakovosti. 

2.3.1 Definicija kakovosti 

O univerzalni definiciji kakovosti se ne morejo poenotiti niti strokovnjaki za kakovost niti 

managerji v poslovnem in družbenem okolju organizacij. 

Kakovost pomeni zelo različne stvari za različne ljudi, običajno je tesno povezana s stroški in 

ceno. Zato je najpomembneje, da razumemo različne vidike, iz katerih lahko proučujemo 

kakovost. Tako bomo lahko upoštevali tudi njeno vlogo na različnih ravneh organiziranosti v 

izbrani organizaciji. 

Vpogled v kakovost dobimo, če povzamemo Piskarjevo in Dolinška (2006, 41–42), ki sta s 

pomočjo sinteze različnih opredelitev prišla do naslednjih spoznanj: 

- kakovosten proizvod oziroma proces je tisto, kar ustreza zahtevam odjemalcev; 

- ocena kakovosti proizvodov oziroma procesov je pogosto odvisna od cene in stroškov;  

- obstaja več plati kakovosti, ki jih lahko razumemo kot pogled iz različnih vidikov na eno 

in isto stvar; 

- kakovost proizvodov ali procesov izmerimo tako, da izmerimo dejavnike, ki vplivajo na 

to; 

- oceno kakovosti sestavimo iz ocen dejavnikov; 

- kakovostni proizvod in proces je posledica razvojnega procesa, kakovostnih materialov in 

kakovostnega procesa izdelave; 

- kakovostni proizvodi in procesi nimajo škodljivega vpliva na naravo in družbeno okolje; 

- kakovost pomeni tudi prihranek zaradi stroškov, ki nastanejo kot posledica slabe 

kakovosti; 

- odlični proizvodi in procesi zvišuje lojalnost odjemalcev (zadovoljna stranka je tudi 
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lojalna) in 

- odlični proizvodi in procesi so najboljši način za pridobivanje konkurenčne prednosti in 

odličnosti. 

2.3.2 Načela vodenja kakovosti 

V preteklosti je bila kakovost razumljena bolj kot tehnična kategorija, se pravi kot skladnost 

proizvoda ali procesa z zahtevami. V sedanjem času pa je poudarek na tem, da kakovost 

razumemo kot zadovoljstvo kupcev in kot zadovoljstvo vseh zainteresiranih strani, tako v 

organizaciji, poslovnih odločitvah kot v družini in družbi nasploh. Doživljamo jo v povezavi s 

človeškimi potrebami, hotenji in pričakovanji (Kuhelj 2009). 

Novak (2001, 12–15) navaja osem načel vodenja kakovosti, ki so jih po skrbni analizi 

izkušenj vodilnih svetovnih organizacij oblikovali snovalci standardov: 

− Načelo osredotočenosti na odjemalca – organizacija je odvisna od svojih odjemalcev, 

zato naj bi storila vse, da razume njihove sedanje in prihodnje potrebe, izpolnjuje njihove 

zahteve in si prizadeva preseči njihova pričakovanja. Ob skrbnem upoštevanju tega 

načela, je največja korist za organizacijo večja donosnost kot posledica večje 

prilagodljivosti in odzivnosti na tržne priložnosti. 

− Načelo voditeljstva − voditelji vzpostavijo enotnost namena in delovanja organizacije. 

Oni so tisti, ki odločilno vplivajo na ustvarjanje in ohranjevanje notranjih odnosov, v 

katerih se zaposleni čutijo polno vključeni v aktivnosti za doseganje smotrov in ciljev 

organizacije. 

− Načelo vključenosti zaposlenih − zaposleni na vseh ravneh organiziranosti so jedro 

organizacije, zato njihova polna vključenost omogoča, da se njihove sposobnosti kar 

najbolj uporabljajo v korist organizacije. Zaposlene je potrebno ustrezno motivirati, tako 

pridejo v organizaciji do predanih zaposlenih, ki si prizadevajo za večjo inovativnost in 

ustvarjalnost pri doseganju smotrov in ciljev organizacije. 

− Načelo procesnega pristopa − želene rezultate dosegamo, če aktivnosti in z njimi 

povezane vire obvladujemo kot proces. Procesni pristop omogoča krajše čase obdelave, 

učinkovitejšo uporabo virov ter s tem nižje stroške in zanesljive proizvode in procese. V 

organizaciji s tem pristopom enostavneje izpostavijo najpomembnejše priložnosti. 

− Načelo sistemskega pristopa k vodenju − prepoznavanje, razumevanje in vodenje 

medsebojno povezanih procesov kot sistemov omogoča večjo uspešnost organizacije pri 

doseganju zastavljenih smotrov in ciljev. Koristi so v povezovanju procesov, ki 

zagotavljajo najboljše rezultate, v usmerjanju pozornosti na procese ter v večjem 

zaupanju zainteresiranih strani v organizaciji. 

− Načelo nenehnega izboljševanja − nenehno izboljševanje je namen in cilj v organizaciji. 

V organizaciji dosežejo večjo učinkovitost in sposobnost hitrega odzivanja na priložnosti. 

Izvajanje izboljšav na vseh ravneh organiziranosti pomaga organizaciji realizirati 
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strateške usmeritve. 

− Načelo odločanja − učinkovite odločitve temeljijo na analizi podatkov in drugih 

informacij. Vzpostaviti je treba učinkovit, celovit, računalniško podprt informacijsko 

komunikacijski sistem (v nadaljevanju IKT), s katerim se omogoča učinkovito beleženje 

poslovnih dogodkov in odločanje na podlagi analiz podatkov in informacij. Tako v 

organizaciji sprejemajo pravočasne, utemeljene in pravilne odločitve. Na podlagi dejstev 

v organizaciji dosežejo večjo sposobnost za kritično presojo in po potrebi prilagajajo 

svoje odločitve. 

− Načelo vzajemno koristnih odnosov z dobavitelji − vzajemno koristni odnosi povečujejo 

sposobnost organizacije in njenih dobaviteljev za ustvarjanje dodane vrednosti. 

Vzpostavljanje partnerskih odnosov z dobavitelji povečuje sposobnost organizacije za 

ustvarjanje dodane vrednosti. Dobavitelji so del procesa, za katerega naj bi veljala enaka 

kultura kakovosti kot za organizacijo. Vzajemno koristni odnosi z dobavitelji povečujejo 

prilagodljivost in odzivnost na spremenjene tržne razmere, zahteve in pričakovanja 

odjemalcev. Rezultat takega vzajemnega sodelovanja je tudi optimizacija virov in 

stroškov. 

2.3.3 Razvojne stopnje managementa kakovosti 

Marolt in Gomišček (2005, 11) ločita razvojne stopnje kakovosti glede na dva glavna načina 

proizvajanja. To sta industrijski in neindustrijski način proizvajanja. Navajata tri pomembne 

razvojne stopnje pristopa h kakovosti. Vsaka od teh ima svojo usmeritev, svoja načela, 

specifična orodja in specifično povezanost s strukturo celotne organizacije. 

 

Slika 1: Glavne stopnje časovnega in vsebinskega razvoja doseganja kakovosti 

Vir: Marolt in Gomišček 2005, 12. 
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Prva stopnja: kontrola kakovost − QC 

Prva stopnja se je začela v začetku 20. stoletja in trajala do leta 1960. Industrijski način 

proizvajanja je temeljil na standardih kakovosti, ki so predstavljali osnovo za izvajanje 

kontrole kakovosti. Nastanek nove funkcije kontrole kakovosti v organizacijah je imela dobro 

in slabo strani navajata Marolt in Gomišček (2005, 12–13). Kot dobro stran ocenjujemo 

določitev karakteristik kakovosti, ki obenem velja za začetek razvoja strokovnega področja 

kakovosti ter z njim povezane merilne tehnologije. Slaba stran pa je v tem, da so zaposleni 

menili, da za kakovost odgovarjajo le zaposleni v novi organizacijski enoti (npr. oddelku, 

službi, referatu ipd.) za kontrolo kakovosti. Dejavnosti kontrole kakovosti se izvajajo tudi 

danes, vendar niso več edine, ampak se uporabljajo le za kontrolo skladnosti med zahtevanim 

in dejanskim stanjem. Kontrola kakovosti se nanaša na tehnično raven proučevanja kakovosti 

in je nujno potrebna sestavina managementa kakovosti, ki obravnava le posamezne elemente 

– faze, ne pa procesa v celoti. Tipične metode kontrole kakovosti so: meritve, inšpekcije, 

pregledi in statistične metode (npr. zanesljivost, vzorčenje ipd.). 

Druga stopnja: zagotavljanje kakovosti − QA 

Spoznanje, da kakovosti v organizaciji ni mogoče razreševati samo s kontrolo končnih 

proizvodov in procesov, je v 60-ih letih prejšnjega stoletja pripeljalo do tega, da se je 

potrebno kakovosti lotiti na nov aktivni pristop in upoštevati načelo preventive. Pozornost so 

namenili dejavnikom zagotavljanja kakovosti v vseh fazah in skrb za kakovost premaknili iz 

org. enote  za kontrolo kakovosti na vse zaposlene, ki naj bi prevzeti svoj del pristojnosti in 

odgovornosti. Zagotavljanje kakovosti ni bilo več samo tehnične narave, temveč predvsem 

organizacijske, ki je zajemala vse faze industrijskega ciklusa, od tržnih raziskav do 

poprodajnih storitev. To pomeni načrtovanje in postavitev primernega sistema kakovosti in 

občasno preverjanje s pomočjo presoj. Zagotavljanje kakovosti poudarja pomen 

preprečevanja pred popravljanjem in je usmerjeno v preprečevanje napak. Je mnogo širši 

pojem od kontrole, spreminja tradicionalno vlogo kontrol v celovito filozofijo vodenja 

organizacije z vidika kakovosti. 

Na tej stopnji so bili izdelani posebni nacionalni in mednarodni standardi s katerimi so 

sistematično določali odgovornost posameznih služb v zvezi s kakovostjo (Marolt in 

Gomišček 2005, 14–15). 

Tretja stopnja: stalno izboljševanje kakovosti − CQI 

V 90. letih se je problematiko kakovosti začelo obravnavati skozi procese, ki potekajo v 

organizaciji in ne več le kot na kakovost proizvodov ali procesov. To je tako imenovani 

procesni pristop, ki ga je sprožila globalizacija trga. Pomagal naj bi izboljšati uspešnost  

poslovanja organizacij, povečal zadovoljstvo kupcev, dosegel vključenost vseh zaposlenih, 
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znižal stroške poslovanja in dvigal kulturo zaposlenih, pravita Marolt in Gomišček (2005, 15). 

Ta stopnja vključuje vrsto načel, ki so poznana iz TQM. Usmerjena je v sisteme kakovosti, 

programe izboljšanja kakovosti, človeške in druge vire, primerjalno presojanje, nagrade za 

kakovost ipd. Mnoge od teh bomo podrobneje opisali v naslednjem poglavju (2.4). 

Danes je potrebno za načrtovanje, doseganje in vzdrževanje kakovosti v organizaciji izvajati 

vse tri omenjene dejavnosti: »QC + QA + CQI = management kakovosti«. 

2.4 Opredelitev kakovosti storitev na področju bančništva 

Namen in vsebina poglavja je podrobneje predstaviti storitve na področju bančništva. 

Poudariti kakovost proizvodov in procesov v storitvenih dejavnostih, kamor bančništvo 

vsekakor sodi. V tem segmentu naj bi kakovosti posvetili več pozornosti in skrbi, saj je 

kakovost proizvodov ali procesov pogoj za pridobivanje zvestobe strank in je zato ključnega 

pomena za katerikoli strategijo izboljševanja konkurenčnosti. 

Storitve so prodrle v vse pore našega življenja. Najdemo jih povsod, kamor se obrnemo, 

srečamo jih na vsakem koraku v svojem življenju, najsi bo to predavanje na fakulteti, obisk 

najljubše restavracije, prihod k zdravniku, plačilo položnic na pošti ali dvig gotovine na 

bankomatu. Pravzaprav nanje postanemo pozorni šele takrat, ko nismo zadovoljni z njihovo 

kakovostjo, torej, kadar ne dosežejo naših pričakovanj ali pa takrat, ko naša pričakovanja 

presežejo. 

2.4.1 Opredelitev storitev 

Kaj pravzaprav so storitve in kako jih definirati? Pri opisu izhajamo iz pomena in korena 

besede. Beseda storitev izhaja iz latinske besede »servio«, kar pomeni delati za nekoga, služiti 

nekomu, streči, zanj skrbeti, pomagati nekomu, oziroma narediti zanj nekaj, ravnati se po 

nečem, skrbeti, izvajati, posluževati se, ponujati, oskrbovati, delovati, zadovoljevati, obnašati 

se (Bradač 1990, 483). 

Med različnimi avtorji (Hoffman, Kotler, Snoj), ki so proučevali storitve, prihaja do razhajanj 

o tem, kaj pravzaprav storitev je. Večina se jih v svojih definicijah opira predvsem na razliko, 

oziroma odnos z izdelki, za katere pa v teoriji najdemo jasne definicije. 

Nekateri avtorji težavo definiranja storitev razrešujejo tako, da osnovno opredelitev razširijo z 

naštevanjem primerov. Pri oblikovanju izhajajo iz seznamov lastnosti (nesnovnost, hkratnost 

proizvajanja in uporabe, minljivosti, spremenljivosti ter druge), ki naj bi jih imele aktivnosti, 

da jih lahko imenujemo storitve. Pri tem pristopu pa se pojavi težava, ker nikoli ni mogoče 

zajeti vseh storitev, saj čas in konkurenca vedno znova vplivata na razvoj novih storitev (Snoj 

1998, 33). 
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Hoffman in Bateson (1997, 8) sta razvila model s katerim sta poskusila pokazati, kaj vse 

vpliva na izkušnjo porabnika pri nakupu storitve. Ko uporabnik kupi storitev, v resnici kupi 

izkušnjo. Skozi izkušnjo prinese storitev porabniku kup koristi, ki jih je ponudnik storitve 

ustvaril za porabnika. Porabniki storitev potrošijo storitev v prisotnosti drugih porabnikov in s 

tem vplivajo na izkušnjo drugega. Avtorja sta model poimenovala 'servuction' model. Zgrajen 

je iz dveh delov, in sicer iz enega, ki je porabnikom viden in iz drugega, ki ni. Vidni del 

sestavljajo: vse neživo, kar je prisotno pri izkušnji; izvajalci storitev in drugo osebje in 

nazadnje še drugi porabniki. Nevidni del pa tvorijo organizacija in sistemi. Ta del podpira 

vidni del in ima pomemben vpliv na porabnikovo izkušnjo, saj odseva pravila in procese, na 

katerih temelji organizacija.  

2.4.2 Opredelitev storitev in njenih osnovnih značilnosti 

Pri razlikovanju storitev in izdelkov najprej opazimo neoprijemljivo naravo storitev. 

Zahtevajo sprotno izvedbo in porabo, največkrat so nevidne in minljive. Vendar pri 

opredeljevanju storitev kot »nematerialnem blagu« trčimo ob sporno izjavo, ki pa nas 

napeljuje na razlago storitev s pomočjo osnovnih značilnosti teh. Z opisom značilnosti 

storitev največkrat najbolje opredelimo razlike med izdelki in storitvami, čeprav obstajajo tudi 

podobnosti med njimi. Povedano drugače, ni čiste storitve in ni čistega izdelka. 

Ločimo generične in izvedene značilnosti storitev. 

Generične značilnosti storitev so lastne vsem storitvam (Snoj 1998, 36; Potočnik 2005, 40). 

Njihove osnovne značilnosti so: 

- procesnost, ki je temeljna značilnost storitev in se nahaja v vseh storitvah; 

- neotipljivost − uporabnik jih ne more otipati, ker so fizično neotipljive in 

- neobstojnost − nehajo obstajati, ko so izvedene.  

Izvedene značilnosti storitev niso prisotne v vseh storitvah, izhajajo pa iz generičnih (Snoj 

1998, 36; Potočnik 2005, 422), zanje je značilno: 

- nezmožnost prenosa storitve, 

- neločljivost od izvajalca, 

- sočasnost izvajanja in uporabe, 

- neposrednost odnosa med izvajalci in odjemalci, 

- prepletanje proizvajanja in trženja, 

- participiranje odjemalcev v izvajanju, 

- variabilnost, 

- težavnost ugotavljanja in nadziranja kakovosti, 

- visoka stopnja tveganja, 

- prilagajanje ponudbe posebnim zahtevam odjemalcev storitev in 
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- ustvarjanje osebnih stikov med izvajalcem in odjemalcem. 

Sestavine storitev: Glavne sestavine storitev so: storitvena organizacija, ki izvaja storitve s 

svojim kontaktnim osebjem, fizično podporo in notranjo organiziranostjo, vsebinske 

značilnosti storitev ter odjemalci storitev, nam razloži Kajzer (2008, 23). 

Zaznavanje kakovosti storitev: Odjemalci vedno primerjajo pričakovano raven izvedbe z 

dejansko in s tem določajo kakovost storitve. Iz tega izhaja, da je kakovost storitve 

odjemalčeva dolgoročna zaznavna ocena o izvedbi storitve. Kratkoročna čustvena reakcija na 

določeno aktivnost v zvezi s storitvami pa je odjemalčevo zadovoljstvo.  

2.4.3 Banka in bančne storitve 

Kotler (1996) navaja, da storitev pomeni dejanje ali delovanje, ki ga ena stran lahko ponudi 

drugi − po svoji naravi je neotipljivo in ne pomeni posedovanja česarkoli. 

Bobek (1992) pa pravi, da so bančne storitve nematerialne storitve predvsem dispozitivnega 

značaja. V delovnem procesu banke se ne ustvarjajo materialne dobrine, temveč drugi učinki 

nematerialne vsebine (finančne in druge koristi), kar dejansko opredeljuje organizacijo tega 

delovnega procesa in banke nasploh. 

2.4.4 Značilnosti bančnih storitev 

Politika bančnih storitev v tržnem gospodarstvu je usmerjena v nenehno prilagajanje tržnim 

razmeram z namenom doseganja ciljev poslovanja bank. Na eni strani so ekonomski smotri in 

cilji, ki so merljivi v obliki poslovnega rezultata in gospodarske rasti banke in na drugi strani 

so neekonomski smotri in cilji. Za banke je značilno, da so razvojno usmerjene, da 

zadovoljujejo družbene potrebe in da si s tem zagotavljajo ustrezen dobiček (Devetak 2000, 

245). 

Za trženje storitev nasploh in predvsem za trženje storitev v banki je pomembno predvsem to, 

da se zavedamo, da s tržno kulturo označujemo in odlikujemo celotno bančno ustanovo, ne pa 

peščice navdušenih posameznikov. Po njeni razvitosti in uspešnosti pa je vidna razlika med 

bankami (Ivanko 2014). 

Tržna kultura po ugotovitvah teoretikov pomeni dvoje (Devetak 2000, 214):  

- banka se odziva na družbeno kolje in potrebe uporabnikov njenih storitev; 

- osveščenost zaposlenih, da delujejo v smeri zadovoljevanja uporabnikovih potreb, pri tem 

pa je pomembno, da se tudi k zaposlenim pristopi kot k strankam v smislu internega 

trženja. 
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Trženje naj bi segalo na vsa področja delovanja banke in vključevalo vse zaposlene, zato naj 

ga ne bi omejili zgolj na promocijo in prodajo storitev. 

2.4.5 Lastnosti bančnih storitev 

Bančne storitve se od ostalih storitev razlikujejo po tem, da vključujejo višjo stopnjo tveganja 

in negotovosti, saj bančništvo temelji predvsem na zaupanju uporabnikov (Kotler 1996). 

Lastnosti, ki jih imajo bančne storitve so: 

− Neopredmetenost − Storitve so neotipljive v nasprotju z izdelki, ki jih ne moremo videti, 

okusiti, občutiti, slišati ali vonjati. Z nakupom kateregakoli izdelka kupec sorazmerno 

lahko opredeli, kaj je dobil in ali so bile zadovoljene njegove potrebe. Pri storitvah pa 

tega ne more narediti tako preprosto, saj po nakupu in porabi pogosto nima v posesti 

ničesar opredmetenega. Da bi omilili negotovost, porabniki po navadi iščejo znake ali 

dokazila o kakovosti storitve (Potočnik 2005, 423). 

Pri zagotavljanju kakovosti bančnih storitev je zaradi neotipljivosti zelo pomembna 

njihova predstavitev uporabniku, kajti ta velikokrat kakovost ocenjuje oziroma 

identificira s prodajnim osebjem. V bankah zato veliko sredstev vlagajo v izobraževanje 

in usposabljanje prodajnega osebja, ki na svojih delovnih mestih postajajo tudi svetovalci 

za finančna vprašanja. 

Zaupanje je pri vsaki banki temelj, ki naj bi bil dosežen, šele nato lahko banka gradi svoje 

sodelovanje z uporabniki, navaja Jauk (1998, 178). Pri finančnih storitvah je naloga 

bančnih prodajalcev, da kupcu posredujejo prave vtise o storitvi, predvsem pa na bi mu 

predstavili koristi, ki jih bo imel od nje. 

− Minljivost − Storitve ne moremo skladiščiti za kasnejšo prodajo ali uporabo. Minljivost 

storitve ni problem, kadar je povpraševanje stalno, ker lahko vnaprej zagotavljamo 

zmogljivosti (ljudi in opremo). Kadar pa povpraševanje niha, naj bi imeli v storitvenih 

organizacijah hude težave (Potočnik 2005, 424). 

Prav zaradi te lastnosti je težko uskladiti ponudbo in povpraševanje, saj finančnih storitev 

ne bi mogli » skladiščiti« za čase, ko bo povpraševanje večje. 

− Neločljivost – Storitve praviloma ustvarjamo in porabimo sočasno. Izvajalec storitve je 

tisti, ki jo posreduje in je hkrati del storitve. Ker je porabnik pogosto vključen v izvedbo 

storitve, je vzajemno delovanje med njim in ponudnikom storitve najpomembnejša 

posebnost trženja storitev. Oba, porabnik in ponudnik storitev, vplivata na končni izid, to 

je zadovoljstvo porabnika (Potočnik 2005, 423). 

Bančne storitve se naredijo in porabijo hkrati, zato je pomembna naloga bančnega 

tržnika, najti pravi trenutek za izvedbo storitve. 

− Spremenljivost – Neizogibna posledica hkratne izvedbe in porabe je spremenljivost 

opravljene storitve, saj so odvisne od tega, kdo jih izvaja, kje in kdaj. Storitev je pri 

različnih bančnih tržnikih izvedena povsem različno. 
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V bankah nadzirajo kakovost storitev na naslednje tri načine (Kotler 1996, 348): veliko 

vlagajo v izbor kadrov in njihovo izobraževanje in usposabljanje, storitev poteka 

poenoteno v celotni banki oziroma v vseh njenih organizacijskih enotah, spremljajo 

zadovoljstvo strank s pomočjo anket, pritožb in predlogov. 

− Težavnost ugotavljanja in nadziranja kakovosti − Storitve praviloma izvajajo ljudje, prav 

zato porabnik težko ocenjuje vrednost storitve, pa tudi izvajalec ne more natančno 

nadzirati njene kakovosti. 

− Visoko individualizirani sistem trženja − Storitve izvaja vedno posameznik in od njega je 

najbolj odvisno, ali bodo potrebe porabnika zadovoljene in kako.  

− Visoka stopnja tveganja − Zaradi težavnosti ugotavljanja in nadziranja kakovosti ter 

občutljivosti na čas in kraj izvedbe ter izvajalca naj bi bil nakup storitve vedno bolj 

tvegan kot nakup izdelka (Potočnik 2005, 425). 

S prodajo svojih storitev v banki tvegajo, predvsem, kadar gre za posojanje denarja. 

Prizadevali naj bi si k usklajenosti rasti prodaje in tveganj. 

− Zaupnost − V vsaki bančni instituciji so še posebej odgovorni za zaupnost in varstvo 

osebnih podatkov. 

− Prilagajanje ponudbe posebnim zahtevam porabnikov − Eno od meril kakovosti storitev 

je prilagajanje ponudbe porabnikom storitve. Pri številnih storitvah pa je izvedena visoka 

stopnja poenotenja postopkov in standardizacija. 

− Ustvarjanje osebnih stikov med izvajalcem storitve in porabnikom − Za številne storitve 

velja, da niso zgolj prodajne transakcije, ampak proces, v katerem sta znanje in vedenje 

izvajalca storitev odločujoča za rezultat, to je raven porabnikovega zadovoljstva, navaja 

Potočnik (2005, 425). 

2.5 Modeli obvladovanja kakovosti 

Skupna ugotovitev teoretikov, raziskovalcev in praktikov je, da se odlične oziroma poslovno 

uspešne organizacije od ostalih razlikujejo po svoji sposobnosti hitrega zaznavanja in 

učinkovitega prilagajanja na številne spremembe v nepredvidljivem poslovnem okolju ter 

hkratnem doseganju (EFQM 2003a; Savič, Kern Pipan in Gunčar 2007, 1): 

- stalne poslovne rasti in povečevanja vrednosti za lastnike, če je organizacija v privatni 

lasti; 

- racionalnega poslovanja ter povečevanja vrednosti za uporabnike storitev, če je 

organizacija v državni lasti; 

- uravnoteženega zadovoljevanja interesov ter zahtev in pričakovanj tudi ostalih 

zainteresiranih skupin (npr. dobavitelji, zaposleni, lokalno in širšo družbeno okolje).  

Katera orodja managementa naj v organizaciji uporabljajo pri obvladovanju kakovosti in pri 

tem, da dosežejo odličnost, pa je odvisno od organizacije same (Šoster in Markič 2013). 

Raziskava ameriške svetovalne agencije Bain & Company (2015) je ugotovila, da v 
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organizacijah v povprečju uporabljajo sedem različnih orodij managementa za nenehno 

izboljševanje. Ugodnih poslovnih učinkov ne moremo enostavno pripisati uporabi enega 

modela, temveč uspešni medsebojni kombinaciji več orodij managementa istočasno. V 

naslednjem poglavju bomo predstavili štiri modele obvladovanja kakovosti. 

2.5.1 Model managementa celovite kakovosti 

Definicija, ki jo je v ZDA opredelilo devet predsednikov velikih ameriških korporacij skupaj s 

profesorji vodilnih ameriških univerz, se glasi: »TQM je sistem ravnanja z ljudmi, ki si 

prizadeva za večjo zadovoljstvo strank ob čedalje nižjih realnih stroških. Je celovit sistemski 

pristop in sestavni del poslovne strategije, ki deluje horizontalno na vseh funkcijah in 

sektorjih, vključuje vse zaposlene in sega v verigo odjemalcev. Poudarja izobraževanje in 

usposabljanje za nenehno spreminjanje kot ključ za uspeh organizacije.« (Koren 1996, 69) 

Glavne značilnosti TQM so, da se kakovost ne nanaša le na proizvode, temveč tudi na 

procese, delovne razmere in okolje. Kakovost je sistematičen proces, ki se nanaša na celotno 

organizacijo. Ključne sestavine/dejavniki sistema TQM-a so še: zavezanost vodstva k TQM, 

stalno izboljševanje sistema, osredotočenost na potrebe strank, zniževanje stroškov, 

pooblastila za ukrepanje zaposlenih na vseh nivojih ter načelo PDCA. 

PDCA je samostojen poslovno-organizacijski sistem neprestanega uvajanja izboljšav, ki je 

sestavljen iz štirih faz. Po zaključeni zadnji fazi se ciklus ponovi, zato ga imenujemo krog. 

Pomeni niz aktivnosti za izboljšanje proizvoda ali procesa. Začne se z analiziranjem 

obstoječega stanja in izdelavo načrta za izboljšavo, in sicer (Križman in Novak 2002, 78):  

- P (plan − planirati načrtovati − 1. korak): vključuje izdelavo plana za spremembo. Na tej 

stopnji so problemi opredeljeni, procesi prepoznani, cilji in prioritete določeni, zaznani so 

možni vzroki problemov. 

- D (do − narediti, izvajati − 2. korak): sledi izvedba planirane spremembe. 

- C (check − preveriti, nadzirati − 3. korak): preverjamo, ali je sprememba prinesla 

pozitivne učinke. V ta namen se zbirajo podatki, se preverja in naredi analiza. Ta korak 

vsebuje proučevanje rezultatov, da ugotovi učinkovitost izvedene spremembe. 

- A (act − ukrepati − 4. korak): pomeni sprejemanje pozitivnih sprememb in opuščanje 

tistih, ki niso dale pravih rezultatov. Dobre spremembe se uvajajo v vse proizvode in 

procese, kjer so lahko učinkovite, hkrati pa se odstranijo vsi možni vzroki za napake. 

2.5.2 Standardi serije ISO 9001:2008 

Mednarodna organizacija ISO je bila ustanovljena leta 1947 kot nevladna organizacija. V ISO 

je združenih 161 nacionalnih organov za standarde, s sedežem v Ženevi. Nacionalni organi za 

standarde so organi, priznani na nacionalni ravni, da zastopajo interese svojih držav v 

ustreznih mednarodnih organizacijah za standardizacijo. Slovenijo v mednarodnih in 
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evropskih organizacijah za standardizacijo zastopa Slovenski inštitut za standardizacijo 

(SIST). Standardi so zapisani sporazumi, ki temeljijo na priznanih rezultatih znanosti, tehnike 

in izkušenj. Pripravljeni so z namenom racionalizacije proizvodov in procesov, za odpravo 

nepotrebnih ovir v trgovini, z namenom doseči optimalne koristi za skupnost in za pospešitev 

gospodarskega razvoja. S standardi pogosto, ne da bi to sploh vedeli, naj bi življenje naredili 

varnejše in manj zapleteno, proizvodi in procesi pa postanejo učinkovitejši in bolj ustrezajo 

pričakovanjem uporabnikov (SIST 2009).  

Sistem obvladovanja kakovosti, kamor spadajo standardi serije ISO 9000, daje največji 

poudarek dokumentiranju notranjih procesov in notranjim presojam, kar je razlog, da 

doseganje standardov ISO še ne pomeni uspešnosti organizacije, ampak je to proces 

izboljšanja operativne učinkovitosti. Na podlagi teh kritik so razvili izboljšani model ISO 

9001:2000 in ISO 9001:2008.  

Standard 9001:2000 zajema procesni pogled na poslovno-organizacijski sistem managementa  

kakovosti in je poudarek na procesu neprestanih izboljšav. Imajo dve vrsti neposrednih 

uporabnikov: kupce in dobavitelje, sporočilo pa je za obe strani različno, čeprav je vsebina 

enaka. V novih modelih kakovosti so vgrajeni vsi elementi standardov ISO 9001:1994, 

nadgrajeni pa so s sestavinami Demingovega kroga in sestavinami Modela odličnosti − 

EFQM (Merljak 2001, 1). Standard ISO 9001 je namenjen preprečitvi nastajanja neustreznih 

proizvodov in procesov v fazah razvoja, izdelave, pregledov, montaže in servisiranja. 

Uporablja se, ko so zahteve za proizvode ali procese določene, dobavitelj pa sam opredeli 

podatke za nadaljnje delo in prevzame vso odgovornost od razvoja do servisiranja. 

V standardu ISO 9001:2008 so podrobno določene zahteve za poslovno-organizacijski  sistem 

obvladovanja kakovosti za uporabo v organizaciji, certificiranje ali pogodbene namene. 

Ivanko (2014, 412) nam razloži, da se osredotoča na učinkovitost poslovno-organizacijskega 

sistema obvladovanja kakovosti pri izpolnjevanju zahtev uporabnika in da uvajanje standarda 

obvladovanja kakovosti ISO 9001 v mnogih organizacijah pomeni nov zagon in drugačen 

pristop h kakovosti proizvodov ali procesov ter kakovosti poslovanja. V večini organizacij pa 

se je njegovo uvajanje izkazalo kot neuspešno (Gardner 2000). 

Zahteve ISO 9001:2008 so osnovno vodilo, ki naj bi sledili pri vzpostavitvi poslovno-

organizacijskega sistema obvladovanja kakovosti v organizaciji. Posegajo v vse ključne 

poslovne funkcije organizacije in v organizacijah naj bi njihovo uporabo zapišejo v 

poslovniku kakovosti. 

Trenutna različica ISO 9001:2008 je nadgradnja različice standarda, ki je bil razvit v poznih 

90. letih prejšnjega stoletja. Z novo različico ISO 9001:2015, ki je tik pred izidom, pa se 

osredotočajo na tehnologije, ki naj bi organizacijam omogočale pametnejše poslovno-

organizacijske sisteme managementa kakovosti. Ena glavnih vsebin bo usmerjena na 

razmišljanje o tveganjih (risk-based thinking). Miselnost, usmerjena v tveganje, je vključena v 
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vsa poglavja standarda. V novi izdaji standarda bo večji poudarek na doseganju dodane 

vrednosti za organizacijo in njene odjemalce, še v večji meri je usmerjena v doseganje 

rezultatov in nenehno izboljševanje poslovanja, večji pomen pripisuje tudi odgovornosti 

vodstva oziroma zavezanosti vodstva k poslovanju po načelih, ki jih določa standard (SIST 

2015). 

2.5.3 SERVQUAL 

je mednarodno razširjena metoda za primerjalno merjenje kakovosti storitev. Metodo so 

razvili leta 1986 in leta 1988 so jo uvedli v ZDA. Gre za način merjenja neskladja med 

uporabnikovim zaznavanjem in pričakovanjem kakovosti storitve. Za to metodo so razvili tudi 

lestvico za merjenje kakovosti storitev, kot jo zaznavajo uporabniki in je sestavljena iz petih 

skupin dimenzij kakovosti (Cvikl 2001, 32; Zeithaml, Berry in Parasuraman 1993; Crinin in 

Taylor 1994): 

1. fizični videz, ki zajema stanje, videz, usklajenost in raznovrstnost prostorov, opreme, 

okolja, predstavitvenega gradiva in zaposlenih; 

2. zanesljivost v smislu sposobnosti, da obljubljeno storitev zanesljivo in natančno 

izvedemo; 

3. odzivnosti v smislu pripravljenosti pomagati pri razreševanju neke naloge; 

4. zaupanje, znanje in ustrežljivost zaposlenih, ki vplivajo na zaupanje pri strankah in 

5. empatija, kot sposobnost vživeti se v vlogo in težavo uporabnika. 

V storitvenih organizacijah naj bi upoštevali navedena merila pri oblikovanju modela, 

prilagojenega njihovim potrebam. Model je sestavljen iz dveh delov, v katerem anketirani 

uporabniki storitve odgovarjajo na 22 trditev. V prvem delu odgovorijo na vprašanja, kakšne 

storitve naj bi ponudila storitvena organizacija, v drugem pa, kakšne storitve organizacija v 

resnici ponuja (Hoffman in Bateson 1997, 306; Dean 2004, 61). 

Vrzel med pričakovano in zaznano storitvijo je merilo kakovosti storitev. Model je močno 

razširjen, vendar so se ob njegovi uporabi pokazale tudi različne pomanjkljivosti. Problem je 

v natančni opredelitvi kriterijev za ocenjevanje kakovosti. Pojavi se tudi subjektivnost 

posameznikovih pogledov, ki jih je težko preoblikovati v objektivnost kakovosti storitve, 

razlaga Ivanko (2014, 417). 

2.5.4 Primerjalno presojanje  

Benchmarking je orodje managementa, ki pomeni stalno primerjanje proizvodov ali procesov, 

poslovnih zmogljivosti in praks organizacije s tistimi v najboljših organizacijah, ki so vodilne 

na določenem področju na svetu. Omogoča doseči konkurenčne prednosti, sprožiti 

korelacijske ukrepe, postaviti nove smotre in cilje, pridobiti nova znanja, se učiti od najboljših 

in se primerjati z najboljšimi (Ivanko 2014, 421). 
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Je nepretrgan sistematičen proces vrednotenja rezultatov na področju proizvodov in procesov, 

s katerim ugotovimo uspešnost svojega poslovanja v primerjavi s primerjanimi organizacijami 

za izboljšanje svojega poslovanja v prihodnosti (Bogan in English 1994, 4). 

Primerjajo se organizacije, ki se razlikujejo po velikosti, dejavnosti, lastništvu, oddaljenosti 

ali pa so za primerjavo vzete organizacije, ki so najboljša v panogi. Primerjalno presojanje ne 

le, da prepoznava proizvode oziroma procese, ki jih v organizaciji prodajajo, ampak določa 

tudi procese, ki pojasnjujejo, kako v organizaciji razvijajo proizvode oziroma procese, jih 

proizvajajo, distribuirajo, tržijo in prodajajo. Namen notranje in tudi zunanje primerjalne 

analize je, da organizacija v prihodnosti izboljšajo svoje delovanje na področjih, kjer so bile 

zaznane vrzeli med rezultati organizacije in rezultati primerjalne organizacije. Glede na to, s 

kom se  v organizaciji primerjajo, se primerjalno presojanje najpogosteje deli na interno in 

eksterno (Tekavčič in Šink 2002, 51). 

Razširjenost te metode je posledica njenih številnih prednosti in tudi stroški izvajanja 

primerjalnega presojanja so relativno majhni v primerjavi z drugimi načini za izboljševanje 

konkurenčnosti. Tudi verjetnost za uspeh je relativno visoka, saj gre za ideje, ki so bile nekje 

drugje že uspešno preizkušene (Ivanko 2014, 419).  

Razlogi za razširjenost so tudi v tem, da se tržišča danes izredno hitro razvijajo in takoj ko 

nek nov proizvod ali proces ponudi konkurenca, jo stranke zahtevajo od vseh konkurentov.  

Primerjalni presojanje je treba uporabljati načrtovano in pri tem upoštevati določena pravila, 

saj se s tem močno poveča njegova učinkovitost. Prvi korak je definicija problema, kjer 

ugotovimo, na katerem področju želimo izboljšati delovanje. Sledi to, da ugotovimo predmet 

primerjalnega presojanja, ki je lahko strategija organizacije, procesi, določeni kazalniki 

uspešnosti, proizvodi, procesi ali pa samo neka ideja ali korak v določenem procesu. Na 

podlagi izbranega predmeta pričnemo z merjenjem parametrov, ki nam kasneje pomagajo pri 

ugotovitvi, če smo bili uspešni. Nato pa se moramo odločiti, kje bomo iskali podatke za 

primerjalno presojanje. Nato pridobljene podatke analiziramo, da ugotovimo, kaj bi bilo 

smotrno uvesti v našo organizacijo. Sledi akcijski načrt implementacije. Po končani 

implementaciji naj bi s pomočjo parametrov, ki smo jih določili v drugem koraku preveriti 

uspešnost primerjalnega presojanja (Marolt in Gomišček 2005, 419). 

2.5.5 Uravnoteženi sistemi kazalnikov uspešnosti 

Uravnoteženi sistem kazalnikov uspešnosti je metodologija, ki sta jo leta 1990 začela razvijati 

Kaplan in Norton (2000, 8). Gre za uravnoteženost finančnih in nefinančnih informacij o 

uspešnosti uresničevanja smotrov in ciljev organizacije.  

Uravnoteženi sistem kazalnikov uspešnosti zajema celoten nadzor nad uresničevanjem 

strategije z naslednjimi dejavnostmi (Kaplan in Norton 2000, 20–26): 
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- pojasnjevanje in udejanjanje strategije in vizije, 

- povezovanje strateških smotrov in ciljev ter kazalnikov uspešnosti, 

- načrtovanje, zastavljanje smotrov in ciljev ter usklajevanje strateških pobud ter 

- učinkovito pridobivanje strateških povratnih informacij. 

Smotri, cilji, merila, kazalniki in standardi uspešnosti v poslovno-organizacijskem  sistemu 

izhajajo iz vizije in strategije neke organizacije. Uspešnost netijo s finančnim vidikom, z 

vidikom poslovanja z odjemalci, z vidikom notranjih poslovnih procesov in z vidikom učenja 

in rasti. 

Cilj razvoja in uporabe te metodologije (Kaplan in Norton 2000, 22) je: pojasnjevanje in 

doseganje soglasja o strategiji, posredovanje strategije v celotno organizacijo, usklajevanje 

smotrov in ciljev organizacijskih enot in posameznikov s strategijo, povezovanje strateških 

smotrov in ciljev z dolgoročnimi smotri in cilji in letnimi načrti, določanje in usklajevanje 

strateških pobud, izvajanje občasnih in sistematičnih strateških presoj ter pridobivanje 

povratnih informacij za učenje o strategiji in njeni izboljšavi. Uravnoteženi sistem kazalnikov 

je več kot operativni sistem merjenja. V uspešnih podjetjih naj bi ga uporabljali kot strateški 

managerski sistem za dolgoročno izvajanje svoje strategije. 

Področja, ki so merjena v poslovno-organizacijskem sistemu, uporabljajo za izvajanje 

ključnih managerskih procesov (Kern Pipan 2010, 65): 

- pojasnjevanje in udejanjanje vizije in strategije, 

- posredovanje in povezavo strateških smotrov, ciljev, meril, standardov in kazalnikov, 

- načrtovanje, zastavljanje smotrov in ciljev ter usklajevanje strateških pobud in 

- učinkovitejše pridobivanje strateških povratnih informacij in izboljšanje procesa učenja. 

V organizacijah se za vzpostavitev uravnoteženega sistema kazalnikov odločajo iz različnih 

razlogov, kot so: jasna opredelitev strategije in pridobivanje soglasja o njej, usmerjanje 

pobude za spremembe v organizaciji, razvoj vodstvenih sposobnosti v strateških poslovnih 

enotah ter usklajevanje večjega števila poslovnih enot in ustvarjanje sinergije med njimi. To 

za organizacijo pomeni celovit sistem spremljanja poslovanja, omogoča posredovanje 

strategije in operacionalizacijo smotrov in ciljev do najnižjih organizacijskih ravni in poleg 

finančnih kazalnikov pokriva tudi druge organizacijske vidike s poudarkom vidika poslovanja 

z odjemalci (Kaplan in Norton 2000, 23). 

Pri izdelavi uravnoteženega sistema kazalnikov si lahko vsaka organizacija izdela svoj sistem 

kazalnikov, potrebno pa se je držati štirih poglavitnih faz (Kaplan in Norton 2000, 325): 

- izdelava programa merjenja, 

- opredelitev strateških smotrov in ciljev, 

- izbira strateških meril, kazalnikov in standardov ter 

- oblikovanje izvedbenega načrta. 
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2.5.6 Six Sigma 

Prvotno je bil Six Sigma, podobno kot TQM, namenjen predvsem zagotavljanju kakovosti v 

proizvajanju, od koder se je kasneje razširil na vse dejavnike poslovanja. Gre za 

metodologijo, ki je usmerjena na statistično spremljanje procesov v organizaciji z namenom 

stalnih izboljšav. V 80. letih jo je v podjetju Motorola razvil Bill Smith, s ciljem zmanjševanja 

napak in posledično zmanjševanje reklamacij. Temelji na opredelitvi ključnih procesov glede 

na bistvene zahteve odjemalcev ter na oblikovanju sistema merjenja in spremljanja s ciljem 

stalnih izboljšav (McCarthy in Keefe 1999, 1; Breyfolge 2003, 10–11). 

Metodologija ne nadomešča obstoječega sistema managementa kakovosti, ampak ga 

dopolnjuje s tem, da se organizacije osredotočijo na tiste procese, ki so ključni za njih in 

njihove odjemalce. Pri njeni vpeljavi je potrebno, da gre organizacija po korakih, ki jih 

naštevata Neuman in Cavanagh (2005, 79): 

- identificirati ključne odjemalce in ključne procese organizacije, 

- definirati zahteve odjemalcev, 

- izmeriti trenutno učinkovitost, 

- analizirati in po prioritetni skali vgraditi izboljšave in 

- obvladovati potrebne procese za Six Sigma učinkovitost. 

Marolt in Gomišček (2005, 502) razlagata, da lahko namen te metodologije definiramo kot 

odpravo skoraj vseh napak oziroma neustreznih proizvodov in procesov.  

Sistem temelji na stalnem merjenju in vrednotenju kakovosti ter neprestanem izboljševanju 

sistemov za zagotavljanje kakovosti, dokler namen ni dosežen. Med drugim tudi zahteva 

zavezanost k izboljševanju kakovosti vseh zaposlenih, še posebej vodstva organizacije. 

Njegova posebnost je tudi posebna »hierarhija ljudi«, ki so pristojni in odgovorni za njegovo 

izvedbo.  

Podobno, kot TQM tudi Six Sigma uporablja določena orodja za zagotavljanje neprestanega 

izboljševanja. 

Six Sigma ima žal tudi nekaj slabosti: uvedba večjega števila ljudi, ki se ukvarjajo samo s 

sistemom, kar poveča stroške. Poleg tega se mnogokrat primeri, da ti ljudje sčasoma nekoliko 

zgubijo stik z realnostjo in ne delajo več v največjo korist organizacije (Marolt in Gomišček 

2005, 505).  

2.5.7 Skupne značilnosti modelov za obvladovanje kakovosti 

Filozofija kakovosti je v zadnjih desetletjih doživela svoj razcvet (pa tudi že zaton) (Bain & 

Company 2015), vse od razvojnih faz, ki so bile usmerjene v statistično kontrolo procesov, pa 

do sodobnih pristopov kakovosti in odličnosti. V tem poglavju smo našteli in opisali nekaj 



 

25 

najbolj znanih metod in pristopov, ki se jih v organizacijah najpogosteje poslužujejo za dvig 

svoje konkurenčnosti na poti k odličnosti. Za predstavitev Modela odličnosti EFQM pa smo 

namenili svoje poglavje (poglavje 2.6), kjer se bomo podrobneje lotili tega pristopa. 

Spoznali smo, da so različni modeli za obvladovanje kakovosti dejansko orodja 

managementa, s katerimi naj bi si v organizacijah  pomagali izboljševati svojo konkurenčnost. 

Ko smo si jih malo podrobneje pogledali, smo ugotovili, da imajo določene skupne 

značilnosti, ki jih lahko povzamemo (Kuhelj 2009, 56): 

- Odgovornost vodstva − je eden izmed ključnih dejavnikov uspešnosti uvedbe sistema za 

zagotavljanje odličnosti. Praviloma izvajanje takšnih sistemov zahteva od zaposlenih 

veliko samodiscipline, in če hočemo, da posvečajo temu dovolj pozornosti, potem je 

obvezna velika vpletenost vodstva, ki s svojo zavzetostjo daje vzgled. 

- Osredotočenost na stranke − pogosto se pokaže, da se pričakovanja strank precej 

razlikujejo od tega, kar v organizaciji mislijo, da stranke želijo. Dejansko pa so stranke 

tiste, ki organizaciji prinašajo dohodke, zato je njihovo mnenje najbolj merodajno. 

- Usmerjenost v rezultate − za učinkovitost delovanja sistema odličnosti je zelo 

pomembno, da imamo jasno določene cilje, ki jih želimo doseči. Cilji naj bi bili realni, 

merljivi in dosegljivi, da lahko v vsakem trenutku preverimo učinkovitost delovanja. 

- Procesni pristop − je močno prisoten pri vseh modelih za zagotavljanje kakovosti in 

odličnosti. To pomeni, da naj bi bili vsi procesi v organizaciji določeni, ustrezno 

dokumentirani in vsi udeleženci naj bi bili seznanjeni z njimi. 

- Ljudje, ki delujejo v procesih − procesi odličnosti zahtevajo udeležbo vseh zaposlenih. 

Poleg človeških virov so pomembni tudi ostali viri, kot so tehnološki in organizacijski. 

- Neprestane izboljšave − vsi modeli za zagotavljanje kakovosti vsebujejo tudi orodja s 

katerimi naj bi zagotavljali neprestane izboljšave. Razumeli naj bi, da se poslovni svet 

neprestano spreminja, pojavljajo se nove tehnologije, naša konkurenca nenehno išče nove 

načine, kako bo pritegnila kupce in konec koncev imajo tudi stranke vedno nove zahteve. 

Povzamemo, da naj bi v organizaciji v kateri si prizadevajo za uspešnost vzpostavili ustrezen 

sistem upravljanja in managementa (obvladovanje) kakovosti. Za kakšen model obvladovanja 

kakovosti se pri tem odločijo, je stvar organizacije same, vendar se ob skrbni obdelavi 

teoretičnih izhodišč in primerjavi različnih modelov kakovosti bolj nagibamo k modelu 

odličnosti po EFQM. To je namreč praktično orodje managementa, ki naj bi organizacijam 

pomagalo tak sistem vzpostaviti z merjenjem, kako daleč so prišle na poti k odličnosti, 

pomaga jim razumeti, kje so vrzeli in jim kaže razrešitve. Podrobneje smo ga predstavili v 

poglavju 2.6. 

2.6 Odličnost 

Človek je v svojih mislih, občutkih in dejanjih odličen takrat, kadar te svoje lastnosti razvije 

in izraža v tolikšni nadpovprečni meri, da je v njih možno prepoznati novo in višjo kakovost. 
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Slednja se lahko materializira v materialno-potrošniških, storitvenih, filozofskih, znanstvenih, 

umetniških in drugih delih oziroma proizvodih in procesih, zato tudi materialne in 

nematerialne človeške stvaritve pogosto označujemo z oznako odličnosti.  

»Pojem odličnost označuje lastnosti človeka, dejanja, stvari ali kake druge dejavnosti, da sodi 

v njen kakovostni vrh.« (Cerar 2011, 33) 

2.6.1 Pojem odličnosti  

Pojmovanja odličnosti so tudi v literaturi zelo različna (Gabrijelčič 1995, 20). Odličnost 

pomeni nekaj, kar ima veliko vrednost, pomeni nekaj vrhunskega in pomeni najvišjo 

kakovost. Pomeni nekaj izjemnega in veličastnega, je nekaj zunaj in nad normalnim. V 

dolgoročnem pristopu velja, da gre za ponavljanje odličnih dejanj, ni enkratno, ampak 

ponavljajoče se dejanje. 

Odličnost, kot pogosto zmotno mislimo, ni nekaj novodobnega, modernega. Za odličnost, v 

različnih zgodovinskih obdobjih različno razumljeno, si človeštvo na različne načine vseskozi 

prizadeva. Naj tukaj omenimo Aristotela in njegovo misel: »Smo to, kar ponavljamo. 

Odličnost torej ni dejanje, ampak navada.« 

Razvoj novih znanj oziroma organizacijskih teorij postaja stalna dejavnost in stremljenje po 

novem, spremenjenem in predvsem boljšem. To novo, spremenjeno in boljše pa je nenehna 

težnja k odličnosti. 

Na odličnost je potrebno gledati kot na kulturo delovanja. Gre za željo dosegati največ, kar je 

mogoče, v dobro kupcev, v dobro zaposlenih, družbe in naravnega okolja. 

»Poslovna odličnost je izjemna in izstopajoča praksa v delovanju organizacije in doseganju 

rezultatov, temelječih na načelih poslovne odličnosti.« (EFQM 1999) V skladu s to definicijo, 

lahko povzamemo, da je poslovna odličnost nekaj izjemnega, izvirnega, unikatnega, 

občudovanja vrednega, ki ni samo sebi namen, temveč se izkazuje v načinih in v učinkih 

delovanja. V samem bistvu je nekakšen način življenja. Posamezne temeljne vrednote naj bi 

negovali in vzgajali prav vsi v organizaciji. Pri tem pa naj bi bili vzgled posamezniki na 

vodilnih položajih. Šele ko vodilni začnejo izkazovati elemente odličnosti s svojim 

obnašanjem, bodo tak način delovanja prevzeli tudi ostali zaposleni. 

2.6.2 Pojem organizacijske odličnosti 

Opredelitve odličnosti nas opozarjajo, da je organizacijska odličnost vezana na nekaj izjemno 

privlačnega, izjemno dobrega, ter da je kakovost podlaga odličnosti.  
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Covey (1996) je v svoji knjigi Sedem navad zelo uspešnih ljudi uspešnost podjetja definiral 

kot ravnovesje med rezultati in proizvodno sposobnostjo. Če je podjetje sposobno probleme 

pri doseganju ciljev nenehno kritično presojati, se na tej osnovi učiti in izboljševati, stopa na 

pot odličnosti. 

Odlične organizacije so učinkovite in uspešne, so tiste, ki znajo hitro reagirati na vplive 

svojega notranjega in zunanjega okolja. Zanje je značilno, da so usmerjene v akcije, hitro in 

učinkovito uresničujejo sprejete odločitve, dobro poznajo kupce in njihove potrebe, so 

usmerjene k trgu, svoj napredek gradijo na angažiranju zaposlenih, spodbujajo poslovno 

razmišljanje, osredotočajo se na poslovna področja, ki jih obvladajo, njihovo vodstvo je v 

direktnem stiku z operativnim poslovanjem, birokracijo pa zamenjajo s skupnimi ciljnimi 

vrednotami. Zanje je značilna raznolikost in fleksibilnost organizacijskih oblik in postopkov. 

Ivanko (2014, 516) pravi, da je spreminjanje organiziranosti sodobnih, odličnih organizacij 

usmerjeno v problemsko usmerjene začasne organizacijske razrešitve, fleksibilno 

eksperimentalno organizacijsko regulacijo, v okolje usmerjeno organiziranost, v globalno 

usmerjenost na širša tržišča, interaktivno delovanje med sodelavci, v opredeljevanje nosilcev 

pristojnosti in odgovornosti ter vodenje dnevnih bitk za uspešnost. 

Vsi udeleženci organizacije si želijo njeno dolgoročno uspešno poslovanje. Želimo si njihovo 

družbeno odgovorno ravnanje in trajnostni razvoj, v katerem se organizacija uspešno prilagaja 

nenehnim spremembam in z uspešnim razvojem ter kakovostjo svojih proizvodov in procesov 

izpolnjuje zahteve ter presega pričakovanja kupcev (zadovoljni kupci), omogoča strokovni in 

socialni razvoj zaposlenih (zadovoljni zaposleni), lastnikom ustvarja pričakovane donose 

(zadovoljni lastniki), dobaviteljem dolgoročno partnersko sodelovanje (zadovoljni dobavitelji 

in partnerji) ter prispeva k razvoju širšega družbenega okolja (družbena odgovornost). Kadar 

organizacija v daljšem časovnem obdobju štirih, petih in več let zagotavlja uravnoteženo 

zadovoljstvo vseh teh zainteresiranih strani, rečemo, da dosega odlične rezultate, da je odlična 

organizacija (MIRS 2010). 

Odličnost smo opredelili kot delovanje organizacij, ki presegajo ozke okvirje zahtev in 

zakonskih omejitev ter nenehno načrtno razvijajo sposobnosti razumevanja, odzivanja in 

preseganja pričakovanj udeleženih strani in družbe. Kaj počnejo v odličnih organizacijah, ki 

so že leta v svojih panogah na vrhu lestvic najuspešnejših? 

Za tista najboljša, odlične organizacije velja, da (EFQM 2003b): 

- dosegajo rezultate, ki so v zadovoljstvo vseh udeleženih strani, 

- ustvarjajo trajno vrednost za svoje odjemalce, 

- imajo odlične, jasnovidne in navdihnjene voditelje, 

- upravljajo in vodijo svoje organizacije na podlagi procesov in dejstev, 

- z razvijanjem in vključevanjem zaposlenih povečujejo njihov prispevek k uspešnosti, 

- stalno kritično preverjajo dosežke, se učijo, inovirajo in izboljšujejo, 
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- razvijajo partnerstva in  

- prispevajo k širšemu družbenemu razvoju okolij, v katerih delujejo.  

Te značilnosti so snovalci poimenovali temeljna načela odličnosti, ki veljajo za vse 

organizacije, ne glede na sektor, dejavnost ali velikost in so podlaga modema odličnosti 

EFQM. 

Odličnost ni samo teorija, ampak gre za otipljive dosežke tega, kar organizacija počne in kako 

to počne, za dosežene rezultate in gre za to, da bo take rezultate dosegala tudi v prihodnje. 

Tukaj ne gre samo za finančne rezultate, ki so v bistvu izkaz preteklega delovanja, sem 

spadajo tudi drugi kazalniki, ki so hkrati vodilni kazalniki finančnega poslovanja v 

prihodnosti. Sem spadajo: odličnost, izmerjena na podlagi zadovoljstva in zvestobe 

odjemalcev, motivacija in sposobnosti zaposlenih ter zadovoljstvo širše skupnosti. Za 

zbujanje zaupanja v trajnost rezultatov pa so potrebni tudi dokazi o tem, da je tisto, kar 

organizacija počne in kako to počne, dobro in sistematično zasnovano, ter da se stalno 

pregleduje in izboljšuje (MIES 2011, 9). 

Ugodnih poslovnih učinkov ne moremo enostavno pripisati le uporabi enega orodja 

managerskega, temveč uspešni medsebojni kombinaciji več orodij istočasno.  

2.7 Model odličnosti EFQM 

Uporaba Modela odličnosti EFQM omogoča organizacijam, da razumejo celovitost 

nasprotujočih se zahtev (pričakovanj), pred katera so postavljena, in da se naučijo, kako 

nenehno izboljševati uporabo in osredotočenost vseh njihovih virov za doseganje boljših in še 

boljših rezultatov. 

Model odličnosti EFQM je okvir za razumevanje in obvladovanje te kompleksnosti. Model je 

pragmatičen in praktičen, razvit je bil zato, da bi spodbujali stalno izboljševanje. Omogoča 

zaposlenim razumeti vzročno-posledične povezave med tem, kaj njihova organizacija dela in 

rezultati, ki jih dosega. Model je sestavljen iz treh medsebojno močno prepletenih komponent 

(MIRS 2010): 

- temeljna načela odličnosti, ki definirajo bistvene temelje doseganja trajne odličnosti 

vsake organizacije; 

- merila, ki podajajo okvir, ki organizacijam pomaga prenesti temeljna načela in logiko 

RADAR v prakso; 

- RADAR je enostavno in močno orodje, ki poganja stalne izboljšave na vseh področjih 

organizacije. 
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Osnovna logika in zgradba modela slonita na naravnem zakonu soodvisnosti med vzroki in 

posledicami. Če organizacija počne prave stvari, pravočasno in na pravi način, je večja 

verjetnost, da bo doseglo načrtovane rezultate ali pa jih celo preseglo. 

Model poslovne odličnosti EFQM skozi zgodovino 

Model Odličnost EFQM, prikazan na sliki 2, je zaščitena blagovna znamka za poslovni model 

in je v lasti Evropske fundacije za management kakovosti (European Foundation for Quality 

Management − EFQM). 

 

Slika 2: Model odličnosti EFQM 

Vir: EFQM 2003a. 

Leta 1988 se je štirinajst predsednikov uprav vodilnih evropskih podjetij sestalo z namenom, 

da se povežejo in ustanovijo Evropsko fundacijo za management kakovosti. Ustanovni člani 

EFQM so naslednja podjetja: Robert Bosch GmbH, British Telecommunications plc, Bull SA, 

Ciba-Geigy AG, Avions Marcel Dassault-Breguet Aviation, Elektrolux, Fiat Auto SpA, 

Koninklijke Luchtvaart Maatcshappij N. V., Nestle SA, Ing. C. Olivetti & C., N. V. Philips 

Gloelampenfabrieken, Sulzer AG in Volkswagen AG. Pri nastanku modela je sodelovalo več 

sto strokovnjakov iz prakse in akademske sfere. Model uporablja temeljna načela odličnosti, 

ki se odražajo v strukturiranem sistemu obvladovanja in ga uporabljajo v na deset tisoče 

organizacij po vsej Evropi in tudi drugod po svetu. Z modelom pridobijo organizacije tudi 

skupen jezik in orodje za obvladovanje, kar omogoča lažjo izmenjavo dobre prakse med 

različnimi sektorji po vsej Evropi (MIRS 2007, 9). 

Evropski model odličnosti EFQM sodi med orodja managementa, kjer je organizacija 

analizirana na vseh področjih svojega delovanja, upoštevaje cilje in vire. Pri doseganju trajne 

odličnosti gre za vzročno posledično povezavo med pristopi, ki jih organizacija uporablja za 

doseganje svojih ciljev, ter dejansko doseženimi rezultati (Kovač in Kern Pipan 2006, 167). 
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Japonska je že v petdesetih letih prejšnjega stoletja razvila sistemski pristop za izboljšanje 

konkurenčnosti svojega gospodarstva. Leta 1951 so na Japonskem na pobudo W. Edwardsa 

Deminga podelili prvo nagrado za kakovost Deming Prize. Podelili so jo najboljšim 

podjetjem po vrsti pomembnih kazalnikov oziroma meril. Dotedanja značilnost japonskega 

gospodarstva so bile nizke cene izdelkov zaradi njihove slabe kakovosti. Deming je 

japonskemu gospodarstvu izjemno pomagal in njemu v zahvalo so japonsko nagrado za 

kakovost imenovali po njem (Pohleven 2011). 

V ZDA so v osemdesetih letih dopolnili japonski model TQM in ga prilagodili ameriškim 

razmeram in leta 1988 podelili tudi prvo nagrado za kakovost, imenovano Malcom Baldrige 

Quality Award (MBNQA). 

V Evropi pa je bila prva tovrstna nagrada podeljena leta 1992 v okviru Evropskega sklada za 

management kakovosti − Evropean Foundation for Quality Management (EFQM). EFQM je 

ob podpori Evropske organizacije za kakovost (EOQ) in Evropske komisije (EU-DG III) 

razvil model za poslovno odličnost, ki je še danes podlaga evropski nagradi za kakovost 

(Evropean Quality Award) in je združil izkušnje MBNQA in Demingove nagrade (MVŠZT 

2006, 8). 

Oktobra 1992 je španski kralj Juan Carlos I prvič predstavil evropska priznanja za kakovost in 

nagrado na forumu EFQM v Madridu. Od takrat naprej je bilo po vsej Evropi ustanovljenih 

veliko državnih nagrad za kakovost. Skoraj vse temeljijo na metodah in procesih, ki so bili 

razviti za evropsko nagrado za kakovost. Kasneje se je Evropska nagrada za kakovost 

preimenovala v EFQM nagrado za odličnost (MIRS 2007). 

V Sloveniji se od leta 1998 naprej podeljuje nacionalna nagrada kakovosti na temelju 

evropskih kriterijev. Nosilka programa PRSPO v Sloveniji je Vlada Republike Slovenije, 

modela CAF in EFQM pa sta uporabljena kot orodje za napredek in stalne izboljšave (Kern 

Pipan 2010, 52). Letno se več deset podjetij in drugih organizacij prijavi na ocenjevanje za 

priznanje Republike Slovenije za odličnost. Proces ocenjevanja in postopka PRSPO 

koordinira Urad RS za meroslovje v okviru Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in 

tehnologijo, v imenu Odbora za PRSPO, ki ga je imenovala Vlada Republike Slovenije 

(Petrič 2010).  

V primerjavi z evropskimi konkurenti bodo slovenske organizacije morale izkoristiti še veliko 

priložnosti za izboljšave v svojem poslovanju. Glede na analize rezultatov domače in 

evropske nagrade za odličnost zaostajamo za evropskim povprečjem. Ob tem lahko vidimo, 

da v Sloveniji zaostajamo za evropskimi rezultati za dobrih 200 točk in tako dosegamo raven 

evropskih certifikatov Priznanj za odličnost. Iz primerjave povprečij doseženih točk slovenske 

in evropske nagrade za odličnost po merilih modela odličnosti je razvidno, da v Sloveniji 

dosegamo nižje rezultate predvsem pri merilih, ki vrednotijo voditeljstvo (leadership), 

vodenje ter odnose z zaposlenimi in odjemalce. To kaže na potrebne spremembe v stilu in 
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načinu vodenja ter ravnanja s človeškimi viri slovenskih managerjev (Kern Pipan in Leon 

2011, 559–560). 

Model odličnosti temelji na sklopu evropskih vrednot, prvič izraženih v Evropski konvenciji o 

človekovih pravicah (2015) iz leta 1953 in Evropski socialni listini (2015) iz leta 1996. To 

pogodbo je ratificiralo 47 držav članic Sveta Evrope, njena načela pa so vključena v 

nacionalne zakonodaje (MIRS 2013, 2). 

Organizacija, ki želi biti uspešna, naj bi, ne glede na svojo dejavnost, velikost, strukturo in 

zrelost, vzpostaviti ustrezen sistem managementa kakovosti. Model odličnosti je praktično, 

neobvezujoče orodje, ki organizacijam (MIRS 2013, 2): 

- omogoča oceniti, kje na poti k odličnosti so, pomaga jim razumeti lastne ključne 

prednosti ter morebitne vrzeli z njihovo izjavo o viziji in poslanstvu; 

- daje skupni jezik in način razmišljanja, kar olajša komunikacijo v sami organizaciji in 

zunaj nje; 

- omogoča povezavo med obstoječimi in načrtovanimi pobudami, preprečuje podvajanje in 

prepoznava vrzeli ter 

- daje osnovno strukturo sistema managementa organizacije. 

Svojo osebno podporo Modelu odličnosti EFQM je v svoji poslanici dal tudi van Rompuy 

(predsednik Sveta Evropske unije 2009–2014, ki združuje vse predsednike vlad držav EU), ki 

pravi: »Vse evropske organizacije, tako v javnem in zasebnem sektorju, se soočajo z novimi 

izzivi. Večji pritisk konkuriranja na svetovnem prizorišču z omejenimi sredstvi, pomeni, da 

moramo vsi sodelovati, da zagotovimo prihodnjo blaginjo nam in prihodnjim organizacijam. 

Model EFQM zagotavlja okvir, ki spodbuja sodelovanje in inovacije, ki jih bomo potrebovali, 

da bi zagotovili doseganje tega cilja.« (MIRS 2013) 

Do podobnega zaključka je prišel nizozemski strokovnjak Leon Tossaint (eden izmed 

vodilnih članov za razvoj voditeljstva pri Evropski fundaciji za poslovno odličnost iz Bruslja), 

ki pravi: »Slovenija mora na področju poslovne odličnosti napraviti premik in z doseganjem 

le-te izboljšati svojo konkurenčnost na globalnem nivoju. Slovenska podjetja morajo stremeti 

k cilju, da se povzpnejo med najboljša v evropskem ali celo svetovnem merilu. Znanje o 

poslovni odličnosti med slovenskimi podjetji je zadostno, morajo se le naučiti, kako poslovno 

odličnost uporabiti za to, da povečajo svojo konkurenčnost. Tega se s pomočjo EFQM modela 

lahko naučijo predvsem od podjetij, ki so dejansko že med najboljšimi.« (Lapajne 2010) 

2.7.1 Temeljna načela odličnosti 

V EFQM so prepoznali in opredelili osem temeljnih načel, ki vodijo k odličnosti poslovanja. 

Uporaba temeljnih načel odličnosti je bila prepoznana v praksi kot ključen dejavnik doseganja 

konkurenčnih prednosti in je imela tudi pomemben vpliv na motiviranje zaposlenih na vseh 
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nivojih organiziranosti v organizacijah, ki so bile vključene v raziskavi. Temeljna načela 

odličnosti so bistvena za vsako organizacijo, ki želi doseči trajno odličnost. Lahko se 

uporabijo tudi kot podlaga za opis značilnosti odlične organizacijske kulture. Prav tako pa so 

lahko skupni jezik za vršni management organizacije (uprava, poslovodstvo) (MIRS 2014, 3). 

V nadaljevanju na kratko povzemamo najbolj bistvena načela (MIRS 2013). 

Dodajanje vrednosti za odjemalce 

Odlične organizacije dosledno dodajajo dodano vrednost za odjemalce z razumevanjem, 

predvidevanjem in izpolnjevanjem potreb in pričakovanj ter izkoriščanjem priložnosti (MIRS 

2013, 4). Za odlične organizacije je značilno: 

- točno vedo, kdo so njihovi odjemalci (obstoječi in potencialni), vedo predvideti vse 

njihove potrebe in pričakovanja; 

- potrebe in pričakovanja obstoječih in potencialnih odjemalcev pretvorijo v privlačne 

ponudbe; 

- njihov dialog z odjemalci temelji na odprtosti in preglednost; 

- svoje odjemalce po potrebi vključujejo v razvoj svojih inovativnih ponudb; 

- svojim zaposlenim zagotavljajo potrebne vire, kompetence in pooblastila; 

- nenehno se odzivajo na povratne informacije svojih odjemalcev; 

- poslužujejo se dobrih praks svojih konkurentov. 

Ustvarjanje trajnostne prihodnosti 

Z izboljšanjem uspešnosti svojega delovanja odlične organizacije pozitivno vplivajo na svet 

okoli sebe, s tem pa hkrati vplivajo še na gospodarske, okoljske in družbene razmere 

celotnega okolja, kjer delujejo. Zanje je značilno (MIRS 2013, 59): 

- zagotavljajo svojo prihodnost tako, da določijo in sporočijo svoj osrednji namen (celovito 

vizijo, poslanstvo, vrednote in etiko); 

- vključujejo načela trajnostnega razvoja v svojo temeljno strategijo; 

- spodbujajo svoje udeležence k sodelovanju pri družbeno koristnih dejavnostih; 

- namenjajo sredstva tudi za dolgoročne potrebe; 

- razvijajo gospodarske, družbene in okoljske standarde. 

Razvijanje sposobnosti organizacije 

Odlične organizacije razvijajo svoje sposobnosti z uspešnim managementom sprememb 

znotraj in zunaj svojih meja. V praksi se kaže, da odlične organizacije (MIRS 2009, 5): 

- se trudijo razumeti sedanje in prihodnje sposobnosti in zmogljivosti, zato nenehno 

analizirajo svoje delovanje; 
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- razvijajo uspešno verigo vrednosti; 

- zagotavljajo finančne, fizične in tehnološke vire; 

- sodelujejo s partnerji pri doseganju vzajemnih koristi in se trudijo vzpostaviti skupne 

vrednote po celotni verigi vrednosti; 

- mrežijo, da lahko prepoznajo potencialne priložnosti. 

Spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti 

Organizacija deluje najbolje, kadar njeno delovanje temelji na obvladovanju in izmenjavi 

znanja v okviru kulture stalnega učenja, inoviranja in izboljševanja. V praksi to odlične 

organizacije izkoristijo in pokažejo na mnogo načinov (MIRS 2013, 5): 

- pri ustvarjanju idej in inovacij uporabljajo skupno znanje vseh deležnikov; 

- da bi prepoznale priložnost za ustvarjalnost in izboljšave, vzpostavljajo učne mreže; 

- zavedajo se, da je inoviranje prisotno tako v proizvodih kot procesih, trženju in strukturi 

organiziranosti; 

- na podlagi priložnosti s trga postavljajo smotre in cilje za izboljšave, ki so podprti z viri; 

- preizkušajo najboljše ideje in za njih namenjajo sredstva; 

- uresničujejo ideje v določenih časovnih okvirjih. 

Vodenje z vizijo, navdihom in integriteto 

V organizacijah vodje s svojim vodenjem ustvarjajo jasnost in enotnost ter so zgled vrednot in 

etičnih načel, ki veljajo v organizaciji. Voditelji v odličnih organizacijah (MIRS 2013, 3): 

- s svojimi dejanji navdihujejo zaposlene;  

- so zgled integritete in etičnega vedenja, zavzemajo se za vrednote organizacije; 

- določajo jasno usmeritev in združujejo zaposlene v doseganju poslanstva in vizije ter 

smotrov in ciljev; 

- so fleksibilni, sposobni sprejemanja pravih odločitev in sprejemanja posledic; 

- se hitro učijo in hitro odzivajo na spremembe; 

- delujejo odgovorno do svojih udeležencev in širše družbe. 

Agilni management 

Odlične organizacije prepoznamo po tem, da so sposobne v prepoznavanju in uspešnem 

odzivanju na vse priložnosti in nevarnosti, ki prežijo na njih v okolju, v katerem delujejo. V 

MIRS (2013, 7) je navedeno kako naj bi delovali v odličnih organizacijah v praksi in med 

najbolj pomembne spada, da: 

- usmerjajo procese, projekte in strukture, glede na svojo strategijo, saj le tako dovolj hitro 

reagirajo na spremembe v družbenem okolju; 
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- prepoznavajo te spremembe v okolju in jih pretvorijo v priložnosti za razvoj; 

- uspešno obvladujejo spremembe s strukturnim vodenjem in ciljnim izboljševanjem; 

- razvijajo tehnološko podporo za izboljšanje projektov in procesov. 

Doseganje uspehov z nadarjenostjo zaposlenih 

Polni potencial zaposlenih v organizaciji se najbolj sprošča na podlagi skupnih vrednot, 

kulture zaupanja in pooblaščanja, ki vse udeležence spodbuja k vključevanju. V odličnih 

organizacijah je pomembno za doseganje smotrov in ciljev organizacije in osebnih smotrov in 

ciljev zaposlenih, da (MIRS 2011): 

- načrtujejo, kako pritegniti, razvijati in obdržati ključne kadre;  

- določijo vrednote, znanja in veščine zaposlenih; 

- sprejemajo in spoštujejo raznolikost svojih zaposlenih; 

- spodbujajo zaposlene, da se vključujejo v izobraževalne procese, v izboljševanje in 

inoviranje ter priznavajo njihovo prizadevanje; 

- uporabljajo ustrezne strategije za ohranjanje dialoga z zaposlenimi. 

Trajno doseganje izvrstnih rezultatov 

V MIRS (2013, 8) je dan poseben poudarek na trajnem doseganju dobrih rezultatov odličnih 

organizacij, za katere velja, da: 

- skrbno zbirajo pričakovanja in potrebe udeležencev in temu prilagajajo svojo strategijo; 

- vrednotijo napredek, glede na svoje poslanstvo in vizijo ter smotre in strateške cilje; 

- njihov nabor rezultatov za pregled napredka je uravnotežen z dolgoročnimi in 

kratkoročnimi prednostnimi nalogami; 

- pri vseh udeležencih dosegajo visoko raven zaupanja ter uspešno obvladujejo različna 

operativna in finančna tveganja; 

- zagotavljajo preglednost pri finančnem in nefinančnem poročanju svojim udeležencem 

kakor tudi organom upravljanja. 

2.7.2 Merila 

Model odličnosti EFQM odraža ključne značilnosti managementa odlične organizacije in 

vsaka sestavina modela ima utežen rezultat točkovanja. Devet okvirčkov v modelu predstavlja 

merila, ki se uporabljajo za ocenjevanje, kako neka organizacija napreduje v smeri odličnosti. 

Model odličnosti EFQM je neobvezujoč okvir, ki temelji na devetih merilih in pomaga in 

omogoča zaposlenim razumeti vzročno-posledične povezave med tem, kaj njihova 

organizacija dela in rezultati, ki jih dosega. Pet od njih je dejavnikov (zajemajo tisti, kar 

organizacija počne in kako to počne), štirje pa so rezultati (zajemajo tisto, kar organizacija 
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dosega). Rezultati so posledica dejavnikov. Dejavniki kot tudi rezultati so ocenjeni do največ 

500 točk, tako da je največje možno skupno število točk enako 1000. Največje število točk, 

pripisanih posameznemu merilu, se uporablja za točkovanje samoocenjevanj in vlog za 

priznanja (Leon idr. 2007, 10; MIRS 2010, 2–3). 

Za večino organizacij so »rezultati« najpomembnejši vidik. Model nam v bistvu pove, da so 

odlični rezultati pri »delovanju«, »odjemalcih«, »zaposlenih« in »družbi«, dosegajo z 

»voditeljstvom«, ki je gonilo »strategije«, »zaposlenih«, »partnerjev in virov« ter »procesov, 

proizvodov in storitev«. Tako se tista stran modela, kjer so »rezultati«, ukvarja s tem, kar je 

organizacija dosegla; »dejavniki« pa opisujejo, kako se ti rezultati dosegajo (Leon idr. 2007, 

10). 

Model odličnosti je orodje managementa, ki je organizacijam v pomoč pri vzpostavitvi 

ustreznega poslovno-organizacijskega sistema, ne glede na dejavnost, velikost, strukturo ali 

zrelost. S pomočjo modela v organizaciji natančno ugotovijo, kako blizu so odličnosti, 

predvsem je ključnega pomena pomoč pri razumevanju, kje so vrzeli in kakšne so potrebne 

razrešitve (Pohleven 2011, 31). 

Merila dejavnikov 

Obstaja pet dejavnikov, ki jih prikazuje leva stran modela. To so stvari, ki jih naj bi jih v 

organizaciji storiti za razvoj in izvajanje svoje strategije (MIRS 2013, 10): 

1. Voditeljstvo: Odlične organizacije imajo voditelje, ki razvijajo poslanstvo in vizijo ter 

omogočajo njuno realizacijo. Oblikujejo prihodnost in jo udejanjajo, s svojim zgledom in 

vrednotami zbujajo zaupanje. Razvijajo organizacijske vrednote in sisteme, potrebne za 

trajni uspeh, ter vse našteto uresničujejo z ustreznimi dejanji in vodenjem. So fleksibilni 

in organizaciji omogočajo, da predvidi in se pravočasno odzove na dogodke, s čimer 

zagotavljajo njeno stalno uspešnost. 

Deli meril: 

- 1a.: Voditelji razvijajo poslanstvo, vizijo, vrednote in etiko ter dajejo zgled. 

- 1b.: Voditelji določijo, spremljajo, pregledujejo in vodijo izboljšave sistema 

managementa in delovanja organizacije. 

- 1c.: Voditelji sodelujejo z zunanjimi udeleženci. 

- 1d.: Voditelji krepijo kulturo odličnosti skupaj z zaposlenimi v organizaciji. 

- 1e.: Voditelji zagotavljajo, da je organizacija fleksibilna in uspešno obvladuje 

spremembe. 

2. Strategija: Strategija odličnih organizacij je ciljno usmerjena na udeležence. Z 

razvijanjem strategije odlične organizacije uresničujejo svojo poslanstvo in vizijo. 

Temelji na razumevanju potreb in pričakovanj deležnikov in zunanjega okolja, na 
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razumevanju lastnega delovanja in sposobnosti. Za udejanjanje strategije razvijajo in 

širijo ustrezne politike, načrte, cilje in procese. 

Deli meril: 

- 2a.: Strategija temelji na razumevanju potreb in pričakovanj deležnikov ter zunanjega 

okolja. 

- 2b.: Strategija temelji na razumevanju lastnega delovanja in sposobnosti. 

- 2c.: Strategija in podporne politike se razvijajo, pregledujejo in posodabljajo. 

- 2d.: Strategija in podporne politike se posredujejo, izvajajo in spreminjajo. 

3. Zaposleni: Odlične organizacije cenijo svoje zaposlene in ustvarjajo takšno 

organizacijsko kulturo, ki omogoča vzajemno koristno doseganje smotrov in ciljev 

organizacije in osebnih smotrov in ciljev zaposlenih. Razvijajo sposobnosti svojih 

zaposlenih ter zagovarjajo poštenost in enakopravnost. Zanje skrbijo, z njimi 

komunicirajo, jih nagrajujejo in priznavajo, tako da jih motivirajo, spodbujajo njihovo 

zavzetost ter jim omogočajo uporabo lastnih vrednot, veščin in znanja v korist 

organizacije. 

Deli meril: 

- 3a.: Kadrovski načrti podpirajo strategijo organizacije. 

- 3b.: Zaposleni razvijajo svoje vrednote, znanje in veščine. 

- 3c.: Zaposleni delujejo usklajeno, so vključeni in pooblaščeni. 

- 3d.: Zaposleni uspešno komunicirajo po celotni organizaciji. 

- 3e.: Zaposlene se nagrajuje, priznava in zanje skrbi. 

4. Partnerstva in viri: Odlične organizacije načrtujejo in obvladujejo svoja zunanja 

partnerstva, dobavitelje in notranje vire v podporo politiki in strategiji ter za uspešno 

delovanje procesov. Zagotavljajo uspešno obvladovanje svojega vpliva na naravno okolje 

in družbo. 

Deli meril: 

- 4a.: management partnerjev in dobaviteljev za doseganje trajnostne koristi, 

- 4b.: management financ za zagotavljanje trajnega uspeha, 

- 4c.: management zgradb, opreme, materialov in naravnih virov, ki se obvladujejo 

trajnostno, 

- 4d.: management tehnologij za podporo doseganja strategije in 

- 4e.: management informacij in znanja za podporo uspešnemu odločanju in vzpostavitvi 

sposobnosti organizacije. 

5. Procesi, izdelki in storitve: Odlične organizacije snujejo, obvladujejo in izboljšujejo 

procese, da bi v celoti zadovoljile odjemalce in druge udeležene strani ter zanje ustvarile 
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večjo dodano vrednost.  

Deli meril: 

- 5a.: Razvoj in management procesov za kar največje optimiziranje vrednosti za 

deležnike. 

- 5b.: Izdelki in storitve ter procesi se razvijajo za kar največjo doseganje vrednosti za 

odjemalce. 

- 5c.: Izdelki in storitve ter procesi se uspešno promovirajo in tržijo. 

- 5d.: Izdelki in storitve ter procesi se proizvajajo, dostavljajo in obvladujejo. 

- 5e.: Management in krepitev odnosov z odjemalci. 

Ali Model odličnosti EFQM deluje 

Organizacija EFQM je novembra 2014 opravila raziskavo med organizacijami tako znotraj 

kot zunaj svoje mreže, s ciljem ugotoviti, kaj deluje pri modelu odličnosti EFQM in kje so še 

možnosti za izboljšave. Na anketo je odgovorilo 580 organizacij, pri čemer je EFQM v analizi 

izločil odgovore svojih članov, da bi pridobil vpogled od zunaj. Rezultati (slika 3): 

- 91 % anketirancev se strinja, da model pomaga razvijati kulturo stalnih izboljšav, 

- 82 % sodelujočih meni, da model odličnosti EFQM spodbuja inovativnost, 

- 89 % se jih strinja, da model pomaga pri snovanju njihovih strategij trajnostnega razvoja 

in podpornih politik, 

- 89 % jih je prepričanih, da jim model pomaga izboljšati lastno konkurenčnost, 

- nad 80 % anketiranih se strinja, da jim model EFQM pomaga pri povečanju okoljske 

ozaveščenosti, izboljšanju voditeljskih veščin, razvoju strateških načrtov, osredotočenih 

na deležnike in pri upravljanju organizacijskih procesov. 

 

Slika 3: Rezultati raziskave 2014 

Vir: MIRS 2015, po Slovensko združenje za kakovost in odličnost 2015, 3. 
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Ugotovili smo, da ob številnih managerskih orodjih in tehnikah v splošni rabi, omogoča 

Model odličnosti EFQM celovit pogled na organizacijo preko samoocenjevanja, kjer 

določimo prednosti in področja, potrebna izboljšav. Lahko ga uporabimo v povezavi s katerim 

koli od številnih vrst orodij, odvisno od potreb in dejavnosti organizacije, kot splošno orodje 

za razvoj inovativnosti in trajnostne odličnosti za izboljšanje konkurenčnosti. Pomembno je 

tudi, da uporaba tega modela ni povezana z velikimi finančnimi vložki, temveč je odvisna 

predvsem od najvišjega vodstva organizacije in njihove zaveze temeljnim načelom odličnosti. 

2.8 Pregled dosedanjih raziskav o kakovosti bančnih storitev 

Pri pregledu strokovne in znanstvene literature ugotavljamo, da so bile na področju kakovosti 

bančnih storitev v RS opravljene štiri raziskave, vendar so bile te opravljene med uporabniki 

(v nadaljevanju komitenti - komitent je pravna ali fizična oseba, za katero trgovski posrednik 

opravlja trgovske ali bančne posle: banka je prodala vrednostne papirje svojih komitentov; 

komitenti in komisionarji (SSKJ 2012) bank (npr. raziskave Magdič 2007; Pisnik Korda 

2008; Škornik 2009, Povšnar 2014). V nadaljevanju povzemamo nekatere najbolj bistvene 

ugotovitve iz teh raziskav. 

Magdič (2007) je na osnovi kvantitativne raziskave, opravljene med osmimi različnimi 

poslovalnicami banke x, prišla do ugotovitve, da so komitenti obravnavane banke v povprečju 

zadovoljni z bančnimi storitvami te banke. Komitenti so bili najbolj zadovoljni z 

zanesljivostjo opravljanja bančnih storitev. Rezultati raziskave kažejo, da komitenti te banke 

večji pomen pripisujejo vzbujanju zaupanja in odzivnosti.  

Pisnik Kordova (2008) je v svoji raziskavi med drugim prišla do zaključka, da so komitenti v 

Sloveniji, v povprečju zadovoljni z bančnimi storitvami posameznih bank, zaznano kakovost 

storitev ocenjujejo z nekoliko višjimi ocenami kot zaznano »ceno« storitve. Komitenti jasno 

ločijo denarni in nedenarno »ceno« storitve. V nedenarnem delu je komitentom 

najpomembnejši strošek čas, ki ga le ta porabi za iskanje informacij ter hitrost opravljenih 

storitev (proces storitev). Denarni del »cene« storitve pa komitenti zaznavajo kot manj 

ugodne. 

Škornik (2009) je izvedla kvantitativno raziskavo o zaznavanju kakovosti, zadovoljstvu s 

storitvami banke in zvestobe komitentov. Rezultati analize so pokazali, da kakovost storitve 

neposredno in pozitivno vpliva na zvestobo uporabnikov, za komitente pa sta pomembna tudi 

zaupanje in zanesljivost banke. 

Povšnar (2014) je izvedla raziskavo o vplivu dejavnikov kakovosti storitev na zadovoljstvo 

uporabnikov v izbrani banki. Raziskava je pokazala, da so od dvanajstih bančnih storitev 

izbrane banke komitenti najbolj zadovoljni s spletnim bančništvom, poslovanjem z bankomati 

ter s storitvijo osebnih računov, najmanj pa so zadovoljni s storitvami zavarovanj, vrednostnih 
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papirjev in s storitvami MoneyGram. V zaključku anketnega vprašalnika so komitenti te 

banke podali predloge in svoja mnenja. Največ pripomb je bilo na nizke obrestne mere za 

depozitno varčevanje, vendar so komitenti pripisali, da so seznanjeni, da na oblikovanje 

obrestne mere vpliva Banka Slovenije, cene obrestnih mer pa so odvisne od cen obrestnih mer 

v EU. V nadaljevanju so komitenti predlagali tudi uvedbo nižjih konkurenčnih stroškov 

storitev banke ter daljši delovni čas. V enem primeru pa je komitent predlagal boljše odnose 

znotraj kolektiva banke ter večjo strokovno usposobljenost bančnih sodelavcev. 

V tuji strokovni literaturi smo identificirali šest raziskav o kvaliteti bančnih storitev, ki jih 

povzemamo v nadaljevanju. 

Vasumathi in Subashini (2015) sta v Indiji izvedla raziskavo z naslovom: Vpliv SERVQUAL 

dimenzij na lojalnost strank v bančnem sektorju. Ugotavljata, da mora bančni sektor ponujati 

odlične storitve za stranke, če želi ostati konkurenčen v poslovnem okolju. Pravita, da je 

zadovoljstvo strank hrbtenica vsake banke, saj je le zadovoljna stranka hkrati tudi lojalna 

stranka. Empirična raziskava je bila izvedena z glavnim poudarkom na različnih dimenzijah 

storitev. Uporabila sta model Servqual za primerjalno merjenje kakovosti. Ta je sestavljena iz 

petih skupin dimenzij kakovosti. Podatki so bili zbrani s pomočjo ankete 250 strank v petih 

okrožnih poslovalnicah banke. Raziskave sta se lotila predvsem zato, ker je bil bančni sektor 

v Indiji v zadnjih desetih letih izpostavljen velikim pretresom zaradi vstopa zasebnih in tujih 

bank v njihov prostor. Predvsem zaradi velike konkurence je postalo ključnega pomena, kako 

doseči zvestobo svojih strank. Njuna ugotovitev je, da bodo banke dosegle konkurenčno 

prednost le pod pogojem, da bodo dajale visok poudarek kakovosti storitev, ki bo hkrati 

vodila do zadovoljstva in zvestobe strank. 

Leta 2014 sta Harold in Thenmozhi opravila obsežno raziskavo z naslovom: Kakovost 

informacij in bančni uspeh. Vprašalnike sta razdelila med 600 bančnih komercialistov, ker ju 

je zanimalo, ali obstaja pozitivna korelacija med kakovostjo informacij in bančnim uspehom. 

Potrdila sta, da razvita in kvalitetna tehnologija igra ključno vlogo v današnjem poslovnem 

okolju, in da banke, ki želijo finančni uspeh, morajo nujno vlagati v kakovostno IT opremo, ki 

je predpogoj za kakovostno informacijo kot kritični dejavnik uspeha vsake banke. Bančništvo 

je namreč intenzivni uporabnik informacijskih sistemov in IT opreme zaradi narave svojega 

poslovanja in tudi zaradi padca geografskih meja v načinu poslovanja bank. 

Malo drugače so se leta 2012 lotili raziskave mladi raziskovalci (Mahdi Karimi, Milad Azizi, 

Hassan Javanshir in Seyed Mohammad) v Iranu v raziskavi z naslovom: Hibridni pristop, ki 

temelji na metodi SERVQUAL in TOPSIS za ocenjevanje kakovosti bančnih storitev. Želeli 

so potrditi, da kakovost storitev v bančnem sektorju igra pomembno vlogo pri merjenju 

uspešnosti banke in da je hkrati zelo pomembno tudi povečati ozaveščenost strank o storitvah, 

ki jih ponuja banka. V raziskavo so vključili vseh 14 podružnic vladne banke. Študija je 

pokazala, da delež zadovoljnih strank precej niha med posameznimi podružnicami iste banke. 

Izdelali so prednostni vrsti red sprememb, ki naj bi jih banka uvedla za dosego povečanja 
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zadovoljstva strank. S pomočjo TOPSIS metode so analizirali rešitve in končno določili 

najbolj učinkovite alternative.  

Casten Horn in Markus Rudolf (2012) sta leta 2012 v Švici izvedla raziskavo z naslovom: 

Kakovost storitev in privatno bančništvo. Obravnavata pojem kakovosti bančne storitve v 

zasebnem bančništvu. Teoretično in empirično sta opredelila dejavnike, ki prispevajo h 

kakovosti storitev. Kakovost storitev je temeljni koncept za zagotavljanje uspešnega 

opravljanja storitev na splošno, še posebej pa v zasebnem sektorju, kamor spadajo komitenti z 

250.000,00 evri in več. Ti komitenti zahtevajo individualno svetovanje. Odnos je običajno 

dolgotrajen in temelji na zaupanju in diskretnosti. Raziskava je zajela 124 ponudnikov 

privatnega bančništva v petih državah (Nemčija, Švica, Avstrija, Luksenburg in Lichtenstein).  

Italijana Angelo Zago in Paola Dongili (2011) sta leta 2008 opravila raziskavo z naslovom: 

Kreditna kakovost in tehnična učinkovitost v bančništvu. Zanimalo ju je predvsem, ali imajo 

banke izdelane tehnične rešitve, ki bi jim pomagale pri prepoznavi »slabih kreditov«. Cilj te 

študije je merjenje učinkovitosti bančnega sistema pri prepoznavi rizikov v kreditni 

sposobnosti kreditojemalcev. Kriza je namreč pokazala, kako nevarna so lahko kreditna 

tveganja za stabilnost bančnega sistema. 

Zadovoljstvo uporabnikov s kakovostjo storitev v konvencionalnem bančništvu je naslov 

raziskovalne naloge pod avtorstvom pakistanskega raziskovalca Salmana (2011). Njegov 

namen je bil oceniti zadovoljstvo strank bančnega sektorja v Pakistanu na splošno, ki temelji 

na različnih ravneh zaznavanja komitentov glede kakovosti storitev. Anketiral je vzorec 132 

naključno izbranih strank v različnih pakistanskih bankah. Ugotovil je, da morajo bančni 

managerji za doseganje višje kakovosti storitev, preoblikovati svoje strategije v zvezi s 

kakovostjo storitev v smeri zadovoljevanja komitentov. Poudaril je, da je višja kakovost 

storitev ključno konkurenčno orožje bank. Zato zadovoljstvo kupcev in kakovost storitev 

postajata strateška točka vseh bančnih institucij na svetu in Pakistan pri tem ni nobena izjema. 

Cilj te raziskave je bil, da ugotovi razmerje med atributi zanesljivosti, odzivnosti ,empatije in 

zadovoljstvom strank. Raziskava je pokazala, da je kakovost storitev vedno bolj priznana kot 

kritični dejavnik uspeha. Poudaril je, da obstaja močna povezava med zadovoljstvom, 

zvestobo in donosnostjo. Najvišje zadovoljstvo kupcev se kaže na področju odzivnosti, kot so 

pripravljenost pomagati stranki, prijazni odnos osebja, sledilo je področje zanesljivosti, 

usmerjanja in podpora strankam. Za uspeh v bančnem sektorju morajo banke zagotoviti 

storitve, ki bodo presegle pričakovanja njihovih komitentov. 

Indijca Bhargavi in Artun Kumar (2010) sta leta 2010 raziskala vpliv spremenljivk kakovosti 

storitev na vedenjsko dojemanje strank. V empiričnem delu raziskave sta anketirala komitente 

dveh velikih bank v Indiji. Po metodi SERVQUAL sta proučila vseh pet dimenzij zaznavanja 

kakovosti storitev, kjer sta merila neskladja med uporabnikovim zaznavanjem in 

pričakovanjem kakovosti storitve. V obdobju močnih konkurenčnih pritiskov je nujno, da 

banka obdrži bazo zvestih kupcev, zato mota usmerjati svoje razvojne strategije k povečanju 
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zadovoljstva in lojalnosti svojih strank. V svetovnem bančnem prostoru prihaja v zadnjih letih 

do velikih in naglih sprememb. S prihodom mednarodnega bančništva, velikih mednarodnih 

bančnih holdingov je stranka postavljena pred izbiro. Zavedati naj bi se, da je edino 

zadovoljna stranka tudi lojalna, proučiti vpliv dimenzij kakovosti storitev na vedenjske 

namere strank. Za pridobivanje in ohranjanje konkurenčne prednosti je ključnega pomena za 

banke, da razumejo, kaj stranke zaznavajo in kakšne učinke imajo nanje ključne dimenzije 

kakovosti storitev. 

Pri pregledu dosedanjih raziskav na področju kakovosti bančnih storitev nismo naleteli niti na 

eno raziskavo na podlagi modela odličnosti EFQM. 

2.9 Povzetek ugotovitev teoretičnega dela 

Nenehno doseganje kakovosti je pogoj za odličnost. Zato naj bi si v organizaciji nenehno 

prizadevali za kakovost, ki naj dolgoročno prehaja v odličnost. Kakovost je splošna vrednota, 

ki naj bi bila  prisotna kot hrepenenje v podzavesti ljudi in kot smoter in cilj v zavesti. 

Kakovost in njeno stopnjevanje v odličnost sta odločilni določnici, ki naj bi bili vpleteni in 

vključeni v vse aktivnosti organizacije. Visoko stopnjo odličnosti je možno dosegati tako, da 

presežemo osnovni koncept odličnosti na vseh področjih, ki jih osnovni koncept zajema 

(kreativnost, inovativnost ipd.). Prav presežki na vseh teh področjih so eden izmed 

predpogojev za doseganje konkurenčnosti na globalnem trgu. 

Da v organizaciji začnejo dosegati visoko stopnjo odličnosti, je ključnega pomena tudi 

podpora vseh zaposlenih sodelavcev. Vsak posameznik s svojo ustvarjalnostjo pripomore k 

izboljšanju delovnih procesov in izboljšanju poslovne učinkovitosti v okviru lastnih interesov 

in v skladu s strategijo organizacije. Vsak zase in vsi skupaj naj bi se zavedali, da so za rast 

organizacije znanje, inovativnost in kompetentnost izjemnega pomena. 

Strateške prednosti si v organizaciji pridobijo z razvojem in z njim povezanimi razlikami, kar 

omogoča nenehno iskanje kakovosti, zlasti pa še odličnosti. Razvoj in razlike so neposredno 

povezani s spremembo, ustvarjalnostjo in inovativnostjo, s čimer razgibamo življenje in delo 

v organizaciji. To vpliva na zanimivost in privlačnost dogajanj v organizaciji. 

S skrbnim proučevanjem domače in tuje strokovne literature smo prišli do spoznanja, da 

samoocenjevanje kot obsežen, sistematičen in reden pregled lastnih dejavnosti in rezultatov, 

ki ga v organizaciji opravijo s sklicevanjem na Model odličnosti EFQM prinaša obilo koristi 

in bi ga organizacije naj pogosteje uporabljale (nudenje tehnike za prepoznavanje in 

ocenjevanje prednosti in področij za izboljšanje v organizaciji, izboljšanje razvoja strategije 

organizacije in poslovnega načrta, ustvarjanje skupnega jezika za obvladovanje in izboljšanje, 

vključevanje zaposlenih v izboljševanje procesov na vseh ravneh organiziranosti in v vseh 

enotah, razvijanje sposobnosti pri zaposlenih, izobraževanje in usposabljanje zaposlenih o 
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temeljnih načelih odličnosti in njihovo odgovornostjo, prepoznavanje lastnih dobrih praks in 

omogočanje njihove izmenjave, omogočanje primerjave s konkurenčnimi organizacijami na 

podlagi meril, sprejetih in uporabljenih po vsej Evropi in zunaj nje, daje priložnost za 

priznavanje napredka in dosežkov preko internih nagrad ter pripravljanje organizacije na 

prijavo za Evropsko nagrado za kakovost). 

Preko samoocenjevanja po Modelu odličnosti EFQM v organizaciji poleg svojih prednosti in 

priložnosti spoznajo tudi, kje se nahajajo na poti do odličnosti, kje se nahajajo glede na 

primerljivo konkurenco in kje so področja, kamor je treba ciljno usmeriti vire za dosego čim 

večjega napredka in koristi. 

Gre za sodobno managersko orodje, ki združuje različne sestavine poslovno-organizacijskega 

sistema managementa v organizaciji, na primer: voditeljstvo, razvoj kadrov, trajnost, rezultate 

pri odjemalcih, partnerstva ter daje pregled nad sedanjimi prednostmi in priložnostmi za rast 

in razvoj. Samoocenjevanje po modelu odličnosti naj bi organizaciji pomagalo rasti ob 

hkratnem zorenju, povečevanju vrednosti v dobrih časih in ohranjajo iste v slabih. Praktične 

izkušnje naj bi dokazovale, da uporaba EFQM metode omogoča vsestranski razvoj 

organizacij v rasti in angažira voditeljske potenciale na vseh ravneh upravljanja in 

managementa. To naj bi posledično bistveno pripomoglo k izboljšanju izidov za vse 

udeležence. 

Izkušnje kažejo, da imajo želene izboljšave največjo možnost udejanjanja, če jih skupaj s 

prioritetami vključimo v poslovni načrt. Tega je potrebno potem redno pregledovati in ob 

odstopanjih je potrebno ukrepati, kar vključuje tudi izvajanje izboljšav. Povezava rezultatov 

samoocenjevanja s poslovnim načrtovanjem ter vključevanje meril modela odličnosti EFQM 

v pripravo poslovnega načrta, pomeni precejšno prednost za večino organizacij. Možnost za 

sprejem novosti pa bo občutno večja, če bodo pripravljavci poslovnega načrta razumeli model 

in poznali njegovo uporabno vrednost. Nadalje kažejo izkušnje organizacij, ki so opravile 

samoocenjevanje, da je zelo pomemben dejavnik uspeha aktivna vključenost in podpora 

vodstva organizacije in to ne samo v procesu samoocenjevanja, ampak predvsem v vpeljavi 

izboljšav v poslovanje.  

V Sloveniji je vlada dala pobudo, da bi se opravil managerski preboj s pomočjo EFQM 

modela, saj meni, da sta strateško vodenje in množična uporaba modela odličnosti lahko 

pomembna pot k managementu sprememb, ki ga potrebuje slovensko gospodarstvo. Predlog, 

ki so ga podali 18. februarja 2015, na seji Odbora RS za finance in monetarno politiko pravi, 

da je zaradi nujnosti izboljšanja upravljanja z državnim premoženjem potrebno, da se v Banko 

Slovenije, druge državne banke ter državne zavarovalnice uvede samoocenjevanje po modelu 

EFQM.  

Model nam v bistvu omogoča, da se zadovoljstvo kupcev, zadovoljstvo zaposlenih in vpliv na 

družbo doseže z načrtovanjem in izvajanjem strategije, vodenjem sposobnosti zaposlenih in 
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obvladovanjem virov, sistemov kakovosti in procesov, kar končno privede do odličnosti v 

finančnih in nefinančnih poslovnih rezultatih.  

S pomočjo teoretičnih spoznanj smo prišli do zaključka, da so brez sistematičnega pristopa k 

izboljšanju managementa kakovosti vsa druga prizadevanja za izboljšanje učinkovitosti 

dolgoročno obsojena na neuspeh. 
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3 EMPIRIČNA RAZISKAVA O DEJAVNIKIH ODLIČNOSTI PO MODELU 

EFQM V IZBRANI BANKI 

V tem poglavju bomo predstavili namen raziskave, metodologijo (metodo zbiranja in metode 

analize podatkov), vzorec in osnovne statistične analize. Sledi preverjanje zastavljenih hipotez 

ter sklep iz empiričnega dela. 

3.1 Namen raziskave 

Namen raziskave je analizirati stopnjo razvitosti in eventualnih dejavnikov uvedbe Modela 

odličnosti EFQM v izbrani banki. V ta namen smo opravili empirično raziskavo samoocene 

stopnje zrelosti za pet ključnih dejavnikov kakovosti po Modelu odličnosti EFQM 

(voditeljstvo, zaposleni, politika in strategija, partnerstva in viri, procesi in storitve) na vzorcu 

zaposlenih v naslednjih sektorjih izbrane banke:  

- v sektorju za plačilne sisteme,  

- v sektorju za spremljavo poslovanja s pravnimi osebami in  

- v sektorju za upravljanje s kadri in razvoj organizacije.  

3.2 Metodologija 

V nadaljevanju predstavljamo metodologijo: metodo zbiranja podatkov in metode analize 

podatkov. 

3.2.1 Metoda zbiranja podatkov 

Uporabili smo kvantitativno metodo raziskovanja (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2005, 

163–169). Za zbiranje podatkov in informacij smo uporabili del vprašalnika EFQM, s katerim 

se pojasnjujejo dejavniki kakovosti organizacije, kot so voditeljstvo, zaposleni, politika in 

strategija, partnerstva in viri, procesi in storitve.  

Vprašalnik je bil sestavljen iz dveh sklopov:  

- prvi sklop: splošni demografski podatki izbrane banke (sektor) in anketiranih oseb (spol, 

starost, skupna delovna doba, stopnja pridobljene izobrazbe, delovno mesto); 

- drugi sklop: trditve s področja petih ključnih dejavnikov kakovosti po modelu odličnosti 

EFQM – sedanje/trenutno stanje in želeno stanje (projekcija za nadaljnjih pet let). 

Anketirane osebe so v drugem delu vprašalnika najprej določile težo (skupaj bo možnih 50 

odstotnih točk) posameznega dejavnika kakovosti, kot mislijo, da bi naj bil v izbrani banki 

biti strukturiran. Anketirane osebe so nato ocenjevale raven zrelosti, ki je bila razdeljena na 

pet ravni, kar pomeni, da je prva raven osnova (osnovna raven, minimalna zahteva), da 

organizacija sploh normalno deluje. Vsaka višja raven pa je pomenila, da organizacija deluje 
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bolj kakovostno in jo vodi k odličnosti, kar doseže s peto ravnjo (najvišja stopnja kakovosti, 

kar pomeni, da je odlična). Če želi organizacija doseči najvišjo stopnjo kakovosti (5. raven), 

mora najprej izpolniti vse zahteve od 1. ravni navzgor – ravni se med seboj dopolnjujejo in 

medsebojno povezujejo. 

Vprašalnik smo predhodno testirali s pomočjo sedmih naključno izbranih v vzorec vključenih 

oseb. Vprašalnik, skupaj s spremnim dopisom z namenom anketiranja in zagotavljanja 

anonimnosti v anketi in prazno ovojnico, smo sodelavcem dostavili preko interne pošte. 

Vprašalnik se nahaja v prilogi 1. 

Pred izvedbo raziskave smo pridobili soglasje uprave izbrane banke. Raziskavo smo izvajali v 

juniju 2015. 

Zanesljivost vprašalnika kot instrumenta merjenja različnih vidikov kakovosti strokovnih 

usposabljanj s področja bančništva je bila testirana s Cronbachovim indeksom α, ki znaša 

0,98, kar potrjuje odlično zanesljivost anketnega vprašalnika (Bartholomew, Knott in 

Moustaki 2011, 45). 

3.2.2 Metode analize podatkov 

Podatke smo statistično obdelali in analizirali s pomočjo programske opreme SPSS 22. 0. V 

raziskavi smo opravili: 

- osnovno statistično analizo;  

- t-test za odvisne vzorce (parni t-test); 

- t-test za posamezni vzorec in 

- analizo variance (ANOVA). 

Z osnovno statistično analizo smo izračunali osnovne značilnosti vzorca, teže posameznih 

dejavnikov kakovosti v izbranih sektorjih banke in samoocene po Modelu odličnosti EFQM - 

sedanje/trenutno stanje in želeno stanje (projekcija za nadaljnjih pet let). 

S t-testom za odvisne vzorce (parni t-test) smo ugotavljali statistično značilne razlike 

posameznih dejavnikov kakovosti v izbrani banki, glede na sedanje/trenutno stanje in želeno 

stanje (projekcija za nadaljnjih pet let). 

S t-testom za posamezni vzorec smo ugotavljali statistično značilne razlike med težo 

posameznega dejavnika kakovosti, ki jo dajejo vodje, ostali zaposleni in celoten vzorec skupaj 

(vodje in ostali zaposleni) ter težo posameznega dejavnika kakovosti po Modelu odličnosti 

EFQM. 

Z analizo variance (ANOVA) smo preverjali, ali zaposleni z višjo stopnjo izobrazbe bolje 

ocenjujejo posamezne dejavnike kakovosti v izbranih sektorjih banke. 
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3.3 Vzorec 

V raziskavo smo vključili populacijo 256 zaposlenih v treh sektorjih izbrane banke (TOE 

Sektor za plačilne sisteme – 104 zaposleni, Sektor za spremljavo poslovanja s pravnimi 

osebami – 109 zaposlenih in Sektor za upravljanje s kadri in razvoj organizacije – 43 

zaposlenih). 

Vrnjenih smo prejeli 127 izpolnjenih vprašalnikov. Ker je bilo devet vprašalnikov nepopolno 

izpolnjenih, smo jih iz raziskave izključili. Tako v nadaljevanju prikazujemo rezultate analize 

118 popolnoma izpolnjenih vprašalnikov (46,1 % odzivnost), kar je zadostna podlaga za 

nadaljnjo statistično obdelavo in analizo. 

Ženske so izpolnile 105 vprašalnikov (89,0 %), moški pa 13 vprašalnikov (11,0 %). 

Povprečna starost anketirane osebe je bila 48,6 let. Najmlajša anketirana oseba je bila stara 31 

let, najstarejša pa 59 let. Največ anketiranih oseb opravlja delo višjega referenta (32; 27,1 %), 

so v izbrani banki zaposleni nad 25 do 35 let (64; 54,2 %). Največ anketiranih oseb ima 

skupno delovno dobo nad 25 do 35 let (68; 57,6 %) in imajo končano srednješolsko izobrazbo 

(51; 43,2 %). Ostali podatki so razvidni v preglednici 1. 

Preglednica 1: Demografski podatki anketiranih oseb 

Karakteristike Deskriptor  % 

Spol ženski 105 89,0 

 moški 13 11,0 

Starost min 31 let  

 max 59 let  

 povprečna starost 48,6 let  

Sektor TOE Sektor za plačilne sisteme 33 28,0 

 

Sektor za spremljavo poslovanja s pravnimi 

osebami 
60 50,8 

 

Sektor za upravljanje s kadri in razvoj 

organizacije 
25 21,2 

Delovno mesto dokumentalist 1 0,8 

 poslovni tajnik 1 0,8 

 referent 11 9,3 

 samostojni analitik 3 2,5 

 samostojni organizator 5 4,2 

 samostojni referent 14 11,9 

 samostojni skrbnik za razvoj kadrov 3 2,5 

 skrbnik za razvoj kadrov 4 3,4 

 specialist področja 20 16,9 

 svetovalec področja 10 8,5 

 višji referent 32 27,1 

Se nadaljuje 
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Preglednica 1 – nadaljevanje 

Karakteristike Deskriptor  % 

 vodja oddelka 8 6,8 

 vodja skupine 4 3,4 

 namestnik direktorja 1 0,8 

 direktor 1 0,8 

Čas zaposlitve v banki do 5 let 2 1,7 

 nad 5 do 15 let 13 11,0 

 nad 15 do 25 let 25 21,2 

 nad 25 do 35 let 64 54,2 

 več kot 35 let 14 11,9 

Delovne izkušnje do 5 let 0 0,0 

 nad 5 do 15 let 16 13,6 

 nad 15 do 25 let 20 16,9 

 nad 25 do 35 let 68 57,6 

 nad 35 let 14 11,9 

Izobrazba srednješolska izobrazba 51 43,2 

 višješolska izobrazba 17 14,4 

 visokošolska strokovna izobrazba 34 28,8 

 univerzitetna izobrazba 11 9,3 

 specialistična/strokovni magisterij 2 1,7 

 znanstveni magisterij, doktorat 3 2,5 

3.4 Ugotavljanje teže posameznih dejavnikov kakovosti v izbrani banki 

Anketirane osebe smo vprašali, kakšno težo bi pripisali posameznemu dejavniku kakovosti 

(voditeljstvo, zaposleni, politika in strategija, partnerstva in viri, procesi in storitve) kot 

mislijo, da bi moral v izbrani banki biti strukturiran - v sklopu Evropskega modela odličnosti 

EFQM 2010 so teže posameznih dejavnikov 10 % (skupaj možnih 50 odstotnih točk).  

V preglednici 2 in sliki 1 je razvidno, da anketirane osebe ne potrjujejo teže dejavnikov 

kakovosti po Modelu odličnosti EFQM − posamezne dejavnike kakovosti ocenjujejo drugače, 

in sicer dejavnike: 

- voditeljstvo 11,6 % (sig = 0,000 < 0,05), 

- zaposleni 12,2 % (sig = 0,000 < 0,05), 

- partnerstva in viri 7,1 % (sig = 0,000 < 0,05). 
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Preglednica 2: Teža posameznih dejavnikov kakovosti v izbrani banki 

 

Min Max 

Teža s strani vseh 

anketiranih oseb 

(%) 

Teža dejavnikov 

po EFQM 2010 

(%) 

Razlika 

(%) 

Stopnja 

značilnosti (tesna 

vrednost = 10) 

voditeljstvo 1 25 11,62 10,00 1,619 0,000 

zaposleni 5 30 12,22 10,00 2,220 0,000 

politika in strategija 2 25 9,38 10,00 -0,619 0,080 

partnerstva in viri 0 20 7,11 10,00 -2,890 0,000 

procesi in storitve 3 25 9,67 10,00 -0,331 0,367 

Teži dejavnikov kakovosti Politika in strategija (sig = 0,080 > 0,05) in Procesi in storitve 

(sig = 0,367 > 0,05) pa sprejmemo, da sta dejavnika kakovosti utežena kot 10 %. 

 

Slika 4: Teža dejavnikov kakovosti 

3.5 Samoocena po Modelu odličnosti EFQM 

V nadaljevanju predstavljamo samooceno anketiranih oseb po Modelu odličnosti EFQM – 

sedanje/trenutno stanje in želeno stanje (projekcija za nadaljnjih pet let). 

Anketirane osebe so ocenjevale raven zrelosti, ki je bila razdeljena na pet ravni, kar pomeni, 

da je prva raven osnova (osnovna raven, minimalna zahteva), da izbrana banka sploh 

normalno deluje. Vsaka višja raven pa je pomenila, da izbrana banka deluje bolj kakovostno 

in jo vodi k odličnosti, kar doseže s peto ravnjo (najvišja stopnja kakovosti, kar pomeni, da je 

odlična). Če želi izbrana banka doseči najvišjo stopnjo kakovosti (5. raven), mora najprej 

izpolniti vse zahteve od 1. ravni navzgor – ravni se med seboj dopolnjujejo in medsebojno 

povezujejo. 
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Ugotavljanje vrzeli pri posameznem dejavniku kakovosti predstavljajo osnovo za načrtovanje 

in prednostno razvrščanje aktivnosti v smeri izboljšanja – premik posameznih elementov 

dejavnikov kakovosti na višjo raven. 

Samoocena dejavnika − voditeljstvo 

Anketirane osebe so podale samooceno, na kaj se osredotoča vodstvo izbranih sektorjev 

banke in kakšni so njihovi pristopi.  

Iz preglednice 3 je razvidno, da samoocena s povprečjem 3,73 kaže na tretjo stopnjo ravni 

zrelosti, kar pomeni, da je vodstvo treh sektorjev izbrane banke osredotočeno na zaposlene in 

nekatere dodatne zainteresirane strani (ne na vse deležnike) in zahteve zakonodaje v bančnem 

sektorju. V izbrani banki so definirani procesi za odzivanje na probleme in priložnosti, ti 

procesi pa se tudi izvajajo. Prav tako so za sprejemanje odločitev od vodstva že dana določena 

pooblastila. Cilj s povprečno oceno ravni 4,39 v petletnem obdobju pa pomeni, da se vsi 

zaposleni v izbrani banki zavedajo, da je potreben proaktivni pristop (vključevanje 

kreativnosti in samoiniciativnosti vodstva) z intenzivnim vključevanjem zaposlenih v 

odločanje. 

Preglednica 3: Samoocena dejavnika − voditeljstvo 

Dejavnik 

Sedanje 

stanje  

Cilji do 

leta 2019 Razlika 

Stopnja 

značilnosti 

Vodja sektorja združuje zaposlene za doseganje 
poslanstva, vizije, vrednot in ciljev banke ter daje 

zgled. 

3,81 4,51 -0,70 0,000 

Vodja sektorja je osebno vključen v stalno 
izboljševanje vodenja sektorja banke (spremlja, 

pregleduje, ovrednoti). 

3,80 4,39 -0,59 0,000 

Vodja sektorja  sodeluje s komitenti (prepozna 

njihove potrebe in pričakovanja, vzpostavlja 
kulturo zaupanja, deluje transparentno in 

odgovorno). 

3,48 4,14 -0,66 0,000 

Vodja sektorja sodelavce motivira, spodbuja in jih 

podpira pri dvigovanju kakovosti dela. 

3,83 4,52 -0,69 0,000 

Vodja sektorja prepozna potrebe po spremembah 

v sektorju banke in se zanje prvi zavzame. 

3,74 4,42 -0,68 0,000 

Skupaj: Voditeljstvo 3,73 4,39 -0,66 0,000 

Samoocena dejavnika − zaposleni 

Anketirane osebe so podale samooceno, kako izbrana banka skrbi za zaposlene.  

Iz preglednice 4 je razvidno, da samoocena s povprečjem 3,81 kaže na tretjo stopnjo zrelosti, 

kar pomeni, da izbrana banka prepoznava, razvija in vzdržuje znanje in sposobnosti 
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zaposlenih (skrbi za njihov profesionalni razvoj) – vse z namenom izpopolnjevanja sedanjih 

in prihodnih potreb. V ta namen se uporabljajo načrti usposabljanja in razvoja zaposlenih.  

Cilj s povprečno oceno ravni 4,42 v petletnem obdobju pomeni, da mora med zaposlenimi 

potekati dialog in potreba po komuniciranju. Prav tako se mora medsebojno komuniciranje še 

izboljšati. Pri tem naj se uporabljajo različne poti vertikalnega in horizontalnega 

komuniciranja. 

Preglednica 4: Samoocena dejavnika – zaposleni 

Dejavnik 

Sedanje 

stanje  

Cilji do 

leta 2019 Razlika 

Stopnja 

značilnosti 

Vodja sektorja usklajuje kadrovske načrte v 
skladu s strategijo banke in jim omogoča 
profesionalni razvoj. 

3,68 4,35 -0,67 0,000 

Vodja sektorja prepozna potrebe znanja in 

kompetence sodelavcev glede na obstoječe in 
predvidene potrebe procesov, v katere so 

vključeni ter jim omogoča, da jih ohranijo, 
izboljšujejo in se drug od drugega učijo. 

3,90 4,45 -0,55 0,000 

Vodja sektorja sodelavce vključuje in jih 
pooblašča. 

3,85 4,38 -0,53 0,000 

Med vodjem sektorja in sodelavci poteka dialog. 4,00 4,53 -0,53 0,000 

Vodja sektorja sodelavce nagrajuje, jim daje 

priznanja in zanje skrbi. 

3,61 4,39 -0,78 0,000 

Skupaj: Zaposleni 3,81 4,42 -0,61 0,000 

Samoocena dejavnika – politika in strategija 

Anketirane osebe so podale samooceno politike in strategije izbrane banke. 

Iz preglednice 5 je razvidno, da samoocena s povprečjem 3,45 kaže na tretjo stopnjo zrelosti, 

kar pomeni, da ima izbrana banka izoblikovane kratkoročne in dolgoročne cilje, iz katerih 

izhajajo akcijski načrti za doseganje srednjeročnih strategij. Vizija za leto, izražena s 

povprečno oceno 4,15 pa kaže, da se zaposleni zavedajo, da cilji na vseh ravneh, kakor tudi 

dolgoročna strategija izbrane banke, ne zajemajo vseh zainteresiranih strani. 

Preglednica 5: Samoocena dejavnika – politika in strategija 

Dejavnik 
Sedanje 

stanje 

Cilji do 

leta 2019 
Razlika 

Stopnja 

značilnosti 

Politika in strategija temeljita na sedanjih in 

prihodnjih potrebah ter pričakovanjih vseh 
udeležencev. 

3,40 4,11 -0,71 0,000 

Se nadaljuje 
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Preglednica 5 – nadaljevanje 

Dejavnik 
Sedanje 

stanje 

Cilji do 

leta 2019 
Razlika 

Stopnja 

značilnosti 

Politika in strategija temeljita na informacijah, 

pridobljenih sistematično in analitično znotraj 
banke in izven nje z merjenjem uspešnosti 
delovanja, izmenjavo znanja in izkušenj ipd. 

3,46 4,18 -0,72 0,000 

Vodja sektorja s sodelavci in drugimi udeleženci 
banke že oblikovano politiko in strategijo 
pregledujejo, po potrebi dopolnjujejo in 

posodabljajo. 

3,45 4,14 -0,69 0,000 

Vodja sektorja in sodelavci o politiki in strategiji 

obveščajo druge relevantne deležnike. 
3,50 4,19 -0,69 0,000 

Skupaj: Politika in strategija 3,45 4,15 -0,70 0,000 

Samoocena dejavnika − partnerstva in viri 

Anketirane osebe so podale samooceno, kako izbrana banka upravlja svoje ključne notranje 

(oprema, zgradbe, material, tehnologija, finance) in zunanje vire (komitenti izbrane banke, 

lokalna skupnost ipd.). 

Iz preglednice 6 je razvidno, da samoocena s povprečjem 3,42 kaže na tretjo stopnjo zrelosti, 

kar pomeni, da se viri (notranji in zunanji) izbrane banke skrbno načrtujejo, ti pa omogočajo 

kontinuirano realizacijo vseh poslovnih procesov (procesi finančnega načrtovanja, nadzora, 

poročanja in pregledovanja). 

Cilj s povprečno oceno ravni 4,05 pa kaže, da se zaposleni zavedajo, da preventivna skrb za 

načrtovanje in pridobivanje virov omogoča zanesljivost poslovanja in finančno stabilnost 

izbrane banke. 

Preglednica 6: Samoocena dejavnika – partnerstva in viri 

Dejavnik 
Sedanje 

stanje 

Cilji do 

leta 2019 
Razlika 

Stopnja 

značilnosti 

Zunanja partnerstva banke/sektorja: sodeluje s 

komitenti za doseganje vzajemnih koristi in 

povečane vrednosti za svoje komitente, 
zagotavlja, da komitenti delujejo v skladu s 

strategijami in vrednotami banke in z njimi gradi 

trajne odnose, ki temeljijo na vzajemnem 

zaupanju, spoštovanju in odprtosti. 

3,41 4,03 -0,62 0,000 

Se nadaljuje 
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Preglednica 6 – nadaljevanje 

Dejavnik 
Sedanje 

stanje 

Cilji do 

leta 2019 
Razlika 

Stopnja 

značilnosti 

Upravljanje financ banke/sektorja: v skladu s 

strategijo banke snuje procese finančnega 
načrtovanja, nadzora, poročanja in pregledovanja 
zaradi optimalne uporabe virov – zagotavlja 

finančno stabilnost sektorja.  

3,50 4,09 -0,59 0,000 

Upravljanje zgradb, opreme in materiala 

banke/sektorja: kar najbolje uporablja in uspešno 
obvladuje življenjski cikel in fizično varovanje 
svojih opredmetenih sredstev, vključno z 
zgradbami, opremo in materiali. 

3,35 4,03 -0,68 0,000 

Uporaba tehnologije banke/sektorja: uporablja 

tehnologijo v podporo kulturi ustvarjalnosti in 

inovativnosti. 

3,38 3,98 -0,60 0,000 

Izmenjava podatkov in informacij banke/sektorja: 

izmenjava podatkov in informacij služi kot 
podpora uspešnemu odločanju in vzpostavitvi 
sposobnosti sektorja. 

3,47 4,13 -0,65 0,000 

Skupaj: Partnerstva in viri 3,42 4,05 -0,63 0,000 

Samoocena dejavnika – procesi in storitve 

Anketirane osebe so podale samooceno, kako v izbrani banki upravljajo procese, storitve in 

dejavnike, ki vplivajo na delovanje banke. 

Iz preglednice 7 je razvidno, da samoocena s povprečjem 3,56 kaže na tretjo stopnjo zrelosti, 

kar pomeni, da ima izbrana banka izoblikovan učinkovit sistem vodenja kakovosti. 

Osnovni sistem vodenja kakovosti izbrane banke je opisan v poglavju 2.4. 

Cilj s povprečno oceno ravni 4,09 pa kaže, da se zaposleni zavedajo, da je sistem vodenja 

kakovosti treba še izboljšati – procesi naj se sistematično načrtujejo, izvajajo, spremljajo in 

vrednotijo v skladu z zahtevami uprave banke in stroke. Na ta način se ustvarjajo optimalne 

vrednosti za komitente, s komitenti pa se gradi tudi partnerski odnos. 

Preglednica 7: Samoocena dejavnika – procesi in storitve 

Dejavnik 
Sedanje 

stanje 

Cilji do 

leta 2019 
Razlika 

Stopnja 

značilnosti 

Vodja sektorja s sodelavci procese sistematično 
načrtujejo, izvajajo, spremljajo in vrednotijo. 

3,59 4,10 -0,51 0,000 

Bančne storitve se razvijajo za ustvarjanje 
optimalne vrednosti za komitente. 

3,49 4,10 -0,61 0,000 

Bančne storitve se uspešno promovirajo in tržijo. 3,46 4,03 -0,57 0,000 

Se nadaljuje 
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Preglednica 7 – nadaljevanje 

Dejavnik 
Sedanje 

stanje 

Cilji do 

leta 2019 
Razlika 

Stopnja 

značilnosti 

Bančne storitve se izvajajo in spreminjajo v 
skladu z zahtevami uprave banke in stroke. 

3,71 4,12 -0,41 0,000 

Vodja sektorja s sodelavci in komitenti iščejo, 
vzpostavljajo in izboljšujejo partnerske odnose. 

3,55 4,09 -0,54 0,000 

Skupaj: Procesi in storitve 3,56 4,09 -0,53 0,000 

Slika 5 prikazuje vse predhodno pojasnjene samoocenjene dejavnike. Razvidno je, da so 

rezultati dejavnikov enakomerno porazdeljeni, kar za izbrano banko predstavlja dober 

rezultat, saj kaže, da je izbrana banka na dobri poti k doseganju kakovosti in odličnosti 

poslovanja, ki naj bi bila realno dosegljiva v naslednjih petih letih (dosegla naj bi 4. raven 

kakovosti in odličnosti poslovanja). 

 

Slika 5: Samoocena zaposlenih profila kakovosti izbrane banke 

3.6 Preverjanje hipotez 

V nadaljevanju smo preverjali zastavljene hipoteze. 

3.6.1 Hipoteza 1 

Hipoteza se glasi (H1): Vodje in ostali zaposleni posameznih sektorjev izbrane banke dajejo 

enako težo posameznemu dejavniku kakovosti kot Model odličnosti EFQM. 
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Za namen preverjanja hipoteze smo anketirane osebe razdelili v dve skupini (dobljene 

podatke smo dekodirali), in sicer: 

- vodje (vodja oddelka, vodja skupine, namestnik direktorja, direktor): 14 anketiranih 

(11,9 %); 

- ostali zaposleni (dokumentalist, poslovni tajnik, referent, samostojni analitik, samostojni 

organizator, samostojni referent, samostojni skrbnik za razvoj kadrov, skrbnik za razvoj 

kadrov, specialist področja, svetovalec področja, višji referent): 104 anketirani (88,1 %). 

Hipotezo smo preverili s t-testom, in sicer v dveh delih. V prvem delu smo testirali vsako 

skupino (vodje, ostali zaposleni) posebej, v drugem delu pa smo oceno združili za vse 

zaposlene v izbrani banki skupaj. 

Prvi del – testiranje hipoteze za vsako skupino posebej 

Iz preglednice 8 je razvidno, da vodje ne potrjujejo teže dejavnikov kakovosti po Modelu 

odličnosti EFQM - posamezne dejavnike kakovosti ocenjujejo drugače, in sicer dejavnike: 

- zaposleni 16,1 % (sig = 0,001 < 0,05), 

- politika in strategija 8,1 % (sig = 0,014 < 0,05), 

- partnerstva in viri 6,4 % (sig = 0,001 < 0,05). 

Teži dejavnikov kakovosti Voditeljstvo (sig = 0,69 > 0,05) in Procesi in storitve 

(sig = 0,36 > 0,05) pa vodje sprejmejo, da sta dejavnika kakovosti utežena kot 10 %. 

Preglednica 8: Teža posameznih dejavnikov kakovosti v izbrani banki – vodje 

 Min Max 

Teža s strani 

ostalih 

zaposlenih (%) 

Teža dejavnikov 

po EFQM 2010 

(%) 

Razlika 

(%) 

Stopnja 

značilnosti (tesna 

vrednost = 10) 

voditeljstvo 1 20 10,50 10,00 0,500 0,697 

zaposleni 10 25 16,07 10,00 6,071 0,001 

politika in strategija 5 10 8,14 10,00 -1,857 0,014 

partnerstva in viri 3 15 6,43 10,00 -3,571 0,001 

procesi in storitve 5 25 8,86 10,00 -1,143 0,359 

Iz preglednice 9 je razvidno, da ostali zaposleni ne potrjujejo teže dejavnikov kakovosti po 

Modelu odličnosti EFQM − posamezne dejavnike kakovosti ocenjujejo drugače, in sicer 

dejavnike: 

- voditeljstvo 11,8 % (sig = 0,000 < 0,05), 

- zaposleni 11,7 % (sig = 0,001 < 0,05), 

- partnerstva in viri 7,2 % (sig = 0,000 < 0,05). 

Teži dejavnikov kakovosti Politika in strategija (sig = 0,24 > 0,05) in Procesi in storitve 

(sig = 0,55 > 0,05) pa ostali zaposleni sprejmejo, da sta dejavnika kakovosti utežena kot 10 %. 
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Preglednica 9: Teža posameznih dejavnikov kakovosti v izbrani banki – ostali zaposleni 

 Min Max 

Teža s strani 

ostalih 

zaposlenih (%) 

Teža dejavnikov 

po EFQM 2010 

(%) 

Razlika 

(%) 

Stopnja 

značilnosti 

(testna 

vrednost = 10) 

voditeljstvo 5 25 11,77 10,00 1,769 0,000 

zaposleni 5 30 11,70 10,00 1,702 0,001 

politika in strategija 2 25 9,55 10,00 -0,452 0,243 

partnerstva in viri 0 20 7,20 10,00 -2,798 0,000 

procesi in storitve 3 20 9,78 10,00 -0,221 0,545 

Na podlagi t-testa ugotavljamo, da vodje in ostali zaposleni (vsak vzorec posebej) posameznih 

sektorjev izbrane banke ne dajejo enake teže posameznemu dejavniku kakovosti kot Model 

odličnosti EFQM, zato hipoteze H1 ne moremo sprejeti in jo zavrnemo. 

Drugi del – testiranje hipoteze skupaj 

Na podlagi t-testa, ki je prikazan v preglednici 2, prav tako ugotavljamo, da vodje in ostali 

zaposleni (skupni vzorec) posameznih sektorjev izbrane banke ne dajejo enake teže 

posameznemu dejavniku kakovosti kot Model odličnosti EFQM, zato hipoteze H1 ne moremo 

sprejeti in jo zavrnemo. 

3.6.2 Hipoteza 2 

Hipoteza se glasi (H2): Samoocena sedanjega stanja posameznega dejavnika kakovosti 

izbranih sektorjev v banki se statistično značilno razlikuje od želenega stanja posameznega 

dejavnika kakovosti izbranih sektorjev banke. 

S hipotezo H2 smo preverjali:  

- ali se samoocena sedanjega stanja posameznega dejavnika kakovosti izbranih sektorjev v 

banki statistično značilno razlikuje od želenega stanja posameznega dejavnika kakovosti 

izbranih sektorjev v banki, glede na posamezne trditve posameznega dejavnika kakovosti; 

- ali se samoocena sedanjega stanja posameznega dejavnika kakovosti izbranih sektorjev v 

banki statistično značilno razlikuje od želenega stanja posameznega dejavnika kakovosti 

izbranih sektorjev v banki, glede na posamezni dejavnik kakovosti (voditeljstvo, 

zaposleni, politika in strategija, partnerstva in viri, procesi in storitve). 

Hipotezo smo preverili s t-testom za odvisne vzorce (parni t-test). Analiza je pokazala, da se 

povprečne vrednosti samoocene posameznih trditev sedanjega stanja posameznih dejavnikov 

kakovosti statistično značilno razlikujejo od želenega stanja posameznega dejavnika 

kakovosti izbranih sektorjev v banki pri vseh 24 posameznih trditvah (p < 0,05). 
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Glede na posamezne dejavnike kakovosti (voditeljstvo, zaposleni, politika in strategija, 

partnerstva in viri, procesi in storitve) pa je analiza prav tako pokazala (preglednica 10), da se 

povprečne vrednosti samoocene dejavnikov kakovosti sedanjega stanja statistično značilno 

razlikujejo od želenega stanja posameznega dejavnika kakovosti izbranih sektorjev banke. 

Razvidno je, da je izbrana banka na dobri poti k doseganju kakovosti in odličnosti poslovanja, 

ki naj bi bila realno dosegljiva v naslednjih petih letih (po mnenju anketiranih oseb do leta 

2019). 

Preglednica 10: Teža posameznih dejavnikov kakovosti v izbrani banki 

 

Sedanje stanje Cilji do leta 2019 Stopnja značilnosti 

voditeljstvo 3,73 4,39 0,000 

zaposleni 3,81 4,42 0,000 

politika in strategija 3,45 4,15 0,000 

partnerstva in viri 3,42 4,05 0,000 

procesi in storitve 3,56 4,09 0,000 

Na podlagi t-testa za odvisne vzorce (parni t-test) ugotavljamo, da hipotezo H2 lahko 

sprejmemo. 

3.6.3 Hipoteza 3 

Hipoteza se glasi (H3): Zaposleni z višjo stopnjo izobrazbe bolje ocenjujejo posamezne 

dejavnike kakovosti v izbranih sektorjih banke. 

Hipotezo smo preverili z analizo variance – ANOVA. Analiza je pokazala, da zaposleni z 

višjo stopnjo izobrazbe enako ocenjujejo posamezne dejavnike kakovosti v izbranih sektorjih 

banke kot zaposleni z nižjo stopnjo izobrazbe (p > 0,05). Hipoteze H3 ne moremo sprejeti in 

jo zavrnemo. 

Preglednica 11: Analiza variance - ANOVA 

Dejavnik Izobrazba 
Sedanje 

stanje 

Stopnja 

značilnosti 

Cilji do 

leta 2019 

Stopnja 

značilnosti 

V
o
d
it

el
js

tv
o
 

Srednješolska izobrazba 3,85 0,297 4,42 0,235 

Višješolska izobrazba 3,74 4,55 

Visokošolska strokovna izobrazba 3,45 4,16 

Univerzitetna izobrazba 4,02 4,71 

Specialistična/strokovni magisterij 3,70 4,30 

Znanstveni magisterij, doktorat 3,80 4,60 

Se nadaljuje 
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Preglednica 11 – nadaljevanje 

Dejavnik Izobrazba 
Sedanje 

stanje 

Stopnja 

značilnosti 

Cilji do 

leta 2019 

Stopnja 

značilnosti 

Z
ap

o
sl

en
i 

Srednješolska izobrazba 3,85 0,869 4,32 0,258 

Višješolska izobrazba 3,81 4,65 

Visokošolska strokovna izobrazba 3,66 4,34 

Univerzitetna izobrazba 4,04 4,80 

Specialistična/strokovni magisterij 3,70 3,90 

Znanstveni magisterij, doktorat 3,93 4,67 

P
o
li

ti
k
a 

in
 

st
ra

te
g
ij

a 

Srednješolska izobrazba 3,56 0,757 4,14 0,649 

Višješolska izobrazba 3,34 4,26 

Visokošolska strokovna izobrazba 3,36 4,04 

Univerzitetna izobrazba 3,39 4,41 

Specialistična/strokovni magisterij 3,13 3,50 

Znanstveni magisterij, doktorat 3,75 4,50 

P
ar

tn
er

st
v
a 

in
 v

ir
i Srednješolska izobrazba 3,35 0,857 3,90 0,098 

Višješolska izobrazba 3,48 4,26 

Visokošolska strokovna izobrazba 3,41 3,96 

Univerzitetna izobrazba 3,62 4,62 

Specialistična/strokovni magisterij 3,60 3,80 

Znanstveni magisterij, doktorat 3,67 4,67 

P
ro

ce
si

 i
n
 s

to
ri

tv
e Srednješolska izobrazba 3,59 0,979 4,07 0,296 

Višješolska izobrazba 3,51 4,19 

Visokošolska strokovna izobrazba 3,49 3,86 

Univerzitetna izobrazba 3,67 4,60 

Specialistična/strokovni magisterij 3,70 3,90 

Znanstveni magisterij, doktorat 3,60 4,17 

3.7 Sklepi iz empirične raziskave 

V raziskavo smo vključili populacijo 256 zaposlenih v treh sektorjih izbrane banke, in sicer 

TOE Sektor za plačilne sisteme, Sektor za spremljavo poslovanja s pravnimi osebami in 

Sektor za upravljanje s kadri in razvoj organizacije. Prejeli smo 127 izpolnjenih vprašalnikov. 

Devet vprašalnikov je bilo nepopolno izpolnjenih, zato smo jih iz raziskave izključili. V 

analizo smo tako vključili 118 popolnoma izpolnjenih vprašalnikov (46,1 % odzivnost). 

Demografski podatki anketiranih oseb so: 

- Večina sodelujočih je bilo ženskega spola. 

- Povprečna starost sodelujočega je bila 48,6 leta. 

- Večina sodelujočih je opravljalo delo v sektorju za spremljavo poslovanja s pravnimi 

osebami. 

- Večina sodelujočih je opravljalo delo na delovnem mestu višjega referenta. 
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- Večina sodelujočih je zaposlenih v izbrani banki nad 25 do 35 let. 

- Večina sodelujočih ima delovne dobe nad 25 do 35 let. 

- Večina sodelujočih je imela končano srednješolsko izobrazbo. 

Raziskava je pokazala, da anketirane osebe težo pri treh (od petih) posameznih dejavnikih 

kakovosti (voditeljstvo, zaposleni, politika in strategija, partnerstva in viri, procesi in storitve) 

pripisujejo drugače, kot jo za posamezni dejavnik pripisuje Evropski model odličnosti EFQM 

2010 (teža posameznega dejavnika 10 %), in sicer: 

- voditeljstvo 11,6 %, 

- zaposleni 12,2 %, 

- partnerstva in viri 7,1 %. 

Teži dejavnikov kakovosti Politika in strategija in Procesi in storitve pa sta enaki kot pri 

modelu odličnosti EFQM 2010 - 10 %. Najmanjšo težo anketirane osebe v izbrani banki 

pripisujejo dejavniku Partnerstva in viri, in sicer 7,1 %. Partnerstva za anketirane osebe ne 

predstavljajo velike teže.  Še posebej ne zato, ker sebe postavljajo na prvo mesto – teža 

dejavnika Zaposleni je najvišja (12,2 %). Če podatke primerjamo z demografskimi podatki, 

ugotavljamo, da so te anketirane osebe že izoblikovane osebnosti (kultura, običaji, navade 

ipd.) − večina sodelujočih je zaposlenih v izbrani banki nad 25 do 35 let, s povprečno 

starostjo 48,6 let in delovno dobo od 25 do 35 let. 

V nadaljevanju so anketirane osebe podale samooceno posameznega dejavnika kakovosti − 

ocenjevale so raven zrelosti, ki je bila razdeljena na pet ravni, kar pomeni, da je prva raven 

osnova (osnovna raven, minimalna zahteva), da izbrana banka sploh normalno deluje. Vsaka 

višja raven pa je pomenila, da izbrana banka deluje bolj kakovostno in jo to vodi k odličnosti, 

kar doseže s peto ravnjo (najvišja stopnja kakovosti, kar pomeni, da je odlična). Če želi 

izbrana banka doseči najvišjo stopnjo kakovosti (5. raven), naj bi najprej izpolnila vse zahteve 

od 1. ravni navzgor – ravni se med seboj dopolnjujejo in medsebojno povezujejo. Anketirane 

osebe so podale samooceno trenutnega stanja kakovosti in želenega stanja kakovosti 

(projekcija za nadaljnjih pet let). 

Glede na samooceno anketiranih oseb je analiza pokazala, da izbrana banka pri vseh petih 

dejavnikih kakovosti (voditeljstvo, zaposleni, politika in strategija, partnerstva in viri, procesi 

in storitve) spada v 3. raven kakovosti. Samoocena teh dejavnikov je enakomerno 

porazdeljena, kar za izbrano banko predstavlja dober rezultat, saj kaže, da je izbrana banka na 

dobri poti k doseganju kakovosti in odličnosti poslovanja, ki naj bi bila realno dosegljiva v 

naslednjih petih letih (dosegla naj bi 4. raven kakovosti in odličnosti poslovanja). 

Na osnovi teoretičnih ugotovitev smo na preizkus postavili tudi tri hipoteze, prva se glasi: H1 

− Vodje in ostali zaposleni posameznih sektorjev izbrane banke dajejo enako težo 

posameznemu dejavniku kakovosti kot Model odličnosti EFQM. 
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Hipotezo smo preverili s t-testom. Analiza je pokazala, da vodje posameznemu dejavniku 

kakovosti pripisujejo naslednjo težo: 

- voditeljstvo 10,50 %, 

- zaposleni 16,07 %, 

- partnerstva in viri 6,43 %, 

- politika in strategija 8,14 %, 

- procesi in storitve 8,86 %. 

Ostali zaposleni pa posameznemu dejavniku kakovosti pripisujejo naslednjo težo: 

- voditeljstvo 11,77%, 

- zaposleni 11,70 %, 

- partnerstva in viri 7,20 %, 

- politika in strategija 9,55 %, 

- procesi in storitve 9,78 %. 

Rezultati analize kažejo, da vodje in ostali zaposleni (vsak vzorec posebej) posameznih 

sektorjev izbrane banke ne dajejo enake teže posameznemu dejavniku kakovosti kot so v 

Modelu odličnosti EFQM. Ugotovitve tudi kažejo, da obe skupini, tako vodje kot ostali 

zaposleni, najmanjšo težo pripisujejo dejavniku Partnerstva in viri. Analiza je prav tako 

pokazala, da je razlika v teži, po mnenju vodij izbrane banke, med dejavnikoma Zaposleni in 

dejavnikom Partnerstva in viri skoraj 10 odstotnih točk (v prid dejavniku Zaposleni), po 

mnenju ostalih zaposlenih pa skoraj 5 odstotnih točk. 

Rezultati analize, kjer smo celoten vzorec združili (vodje in ostali zaposleni), prav tako 

kažejo, da anketirane osebe posameznih sektorjev izbrane banke ne dajejo enake teže 

posameznemu dejavniku kakovosti kot v Modelu odličnosti EFQM. Tako hipoteze H1 ne 

moremo sprejeti in jo zavrnemo. 

Kot drugo smo formirali naslednjo hipotezo: H2 − Samoocena sedanjega stanja posameznega 

dejavnika kakovosti izbranih sektorjev v banki se statistično značilno razlikuje od želenega 

stanja posameznega dejavnika kakovosti izbranih sektorjev v banki. 

Na podlagi t-testa za odvisne vzorce (parni t-test) ugotavljamo, da se samoocena sedanjega 

stanja posameznega dejavnika kakovosti izbranih sektorjev v banki statistično značilno 

razlikuje od želenega stanja posameznega dejavnika kakovosti izbranih sektorjev banke, zato 

smo hipotezo H2 potrdili. Anketirane osebe si v prihodnje želijo, da bi izbrana banka dosegla 

višji nivo kakovosti in odličnosti poslovanja. 

Kot tretjo smo formirali naslednjo hipotezo: H3 − Zaposleni z višjo stopnjo izobrazbe bolje 

ocenjujejo posamezne dejavnike kakovosti v izbranih sektorjih banke. 
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Analiza je pokazala (analiza variance – ANOVA), da zaposleni z višjo stopnjo izobrazbe 

enako ocenjujejo posamezne dejavnike kakovosti v izbranih sektorjih banke kot zaposleni z 

nižjo stopnjo izobrazbe (p > 0,05). Hipoteze H3 nismo mogli sprejeti in smo jo zavrnili. 
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4 SKLEP 

V magistrski nalogi smo skušali čim bolj celovito predstaviti ključne dejavnike zagotavljanja 

kakovosti, ki odločilno vplivajo na odličnost v organizaciji. S skrbnim proučevanjem domače 

in tuje strokovne literature smo prišli do spoznanja, da se v teoriji že nekaj desetletij ukvarjajo 

z razvojem različnih modelov, metodologij in pristopov, ki bi naj kar najbolj objektivno 

ovrednotili vpliv kakovosti na odličnost poslovanja v organizaciji v našem primeru izbrani 

banki. 

Doseganje odličnosti naj bi bilo ključnega pomena za dolgoročni razvoj organizacije. 

Neprestano izboljševanje ni nikoli končan proces, ampak težnja in pot. Pot k družbeno 

odgovornemu ravnanju, pot v razvoj in konkurenčnost, pot k trajnemu preživetju. 

Vrednote, integriteta in odličnost v poslovanju morajo biti osnove za vzdržno konkurenčnost 

in uspešnost, ki dajeta banki kredibilnost in krepita zaupanje in zadovoljstvo strank. 

Ob številnih managerskih orodjih in tehnikah v splošni rabi (poglavje 2.3) smo malo več 

pozornosti namenili evropskemu modelu odličnosti EFQM, ki nudi celovit pregled 

organizacije preko samoocenjevanja, kjer določimo prednosti in področja, potrebna izboljšav, 

obenem pa ni povezan z velikimi finančnimi vložki, temveč je odvisen od zaveze najvišjega 

vodstva temeljnim načelom odličnosti. 

Želja po priznanju je poganjala zgodovino skozi stoletja, kot voda poganja mlinsko kolo. 

Ljudje si želimo priznanja, saj so s tem povezani ugled, spoštovanje in družbeni status. Na 

dosežke posameznika pa močno vpliva okolje. Človek razvije svojo odličnost v celoti, če ga 

podpira okolje, v katerem ustvarja. Če ima dovolj močno podporo, lahko gre zaradi prirojene 

strasti za uveljavljanje tudi preko meja svojih sposobnosti. In če se z ravni posameznika 

dvignemo na raven organizacije, ugotovimo, da je odločilen management in njegova podpora 

inovativnosti in spodbujanju zaposlenih na poti v odličnost. 

Organizacije imajo odprte vse možnosti, da inovirajo svoje proizvode oziroma procese, da 

uveljavijo svojo blagovno znamko, da stopajo po poti k odličnosti. Vendar morajo imeti 

izdelano jasno strategijo o tem, kakšni naj bodo pot, ukrepi in rezultati, hkrati pa morajo 

nenehno preverjati pravilnost odločitev. Management mora voditi strategijo nenehnega 

izobraževanja in usposabljanja. Zaposlenih ne sme jemati kot pasivno delovno silo, ampak naj 

bi jih popeljal v iskanje inovativnih rešitev. Izkoristil naj bi ogromne rezerve v zaposlenih, v 

njihovem znanju in izkušnjah, ki so doslej ostale neizrabljene. 

V drugem delu naše magistrske naloge smo izvedli empirično raziskavo o dejavnikih 

odličnosti po modelu EFQM v izbrani banki. Namen izvedene raziskave je bil analizirati 

stopnjo razvitosti in eventualnih dejavnikov uvedbe Modela odličnosti EFQM v izbrani banki. 

V ta namen smo opravili empirično raziskavo samoocene stopnje zrelosti za pet ključnih 
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dejavnikov kakovosti po Modelu odličnosti EFQM: voditeljstvo, zaposleni, politika in 

strategija, partnerstvo in vir ter procesi in storitve. 

Glede na samooceno anketiranih oseb je analiza podatkov pokazala, da izbrana banka pri vseh 

petih dejavnikih spada v tretji raven kakovosti in se statistično značilno razlikuje od želenega 

stanja posameznega dejavnika kakovosti, zato smo podali nekaj predlogov in smernic kaj in 

kako spremeniti, da bo uspešna na poti k doseganju odličnosti.  

Na primerih uspešnih organizacij vidimo, kako prava strategija pripelje do odličnosti, ki 

pomeni blaginjo in zadovoljstvo zaposlenih. To pot si danes utiramo s svojim ravnanjem, da 

bomo na cilj prispeli pred tekmeci. Verjeti moramo, da ni nepremostljivih ovir. Biti moramo 

enotni, aktivni in imeti moramo kristalno jasno podobo dejavnikov in jih temeljito izkoriščati 

na poti izboljševanja kazalnikov, na poti k odličnosti. 

S pomočjo teoretičnih spoznanj in analize podatkov iz izvedene empirične raziskave smo 

prišli do zaključka in spoznanja, da pot k odličnosti vodi čez številne čeri, ni enostavna in 

ravna, ni je moč tlakovati z odredbami. Ta pot je predvsem vsestranska, kompleksna, 

prepletena, ne pozna amaterizma in bližnjic. Zajema management, finance, infrastrukturo, 

etičnost, kulturo, znanost, ljudi in znanja le teh. Eno je drugemu pogoj. Eno brez drugega ne 

gre. Prej se bomo tega zavedali, prej bomo sestavili mozaik na poti k odličnosti. 

4.1 Predlogi za izboljšanje 

Glede na posamezne dejavnike kakovosti (voditeljstvo, zaposleni, politika in strategija, 

partnerstva in viri, procesi in storitve) je analiza rezultatov naše empirične raziskave pokazala, 

da se povprečne vrednosti samoocene dejavnikov kakovosti sedanjega stanja statistično 

značilno razlikujejo od želenega stanja posameznega dejavnika kakovosti izbrane banke. Zato 

smo podali nekaj predlogov in smernic kaj in kako spremeniti, da bo uspešna na poti k 

doseganju kakovosti in odličnosti poslovanja: 

− Voditeljstvo − Vodstvo izbrane banke naj bi se zavedalo pomena celotnega obvladovanja 

(upravljanja in managementa) kakovosti in odličnosti in to prenašalo na vse zaposlene. 

Razvija in omogoča naj doseganje poslanstva in vizije ter razvoja vrednot, potrebnih za 

dolgoročni uspeh. 

− Politika in strategija − Z jasno strategijo naj uresničuje svojo poslanstvo in vizijo. 

Pomembno je prepoznavanje in prilagajanje potrebam odjemalcev in družbe. 

− Zaposleni − Kako organizacija obvladuje, razvija ter sprošča znanje in celoten potencial 

svojih zaposlenih. Uspešnost organizacije naj temelji na sposobnih, strokovno 

usposobljenih in visoko motiviranih sodelavcih. Vodje naj uporabljajo zadovoljstvo in 

motivacijo kot orodje za usmerjanje človekove aktivnosti v pravo smer. Motiviranje naj 

vključuje tudi pogovor, dostopnost, pripravljenost in razumevanje med sodelavci. Z 
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ustrezno motivacijo in komunikacijo se namreč izognemo nezadovoljstvu, apatičnosti in 

konfliktom na delovnem mestu. 

− Partnerstva in viri − Pri analizi podatkov empirične raziskave ugotavljamo, da v tem 

segmentu prihaja do največjih razhajanj med dejanskimi in želenimi indeksi. Podati 

želimo nekaj predlogov kako naj organizacija načrtuje, izvaja in kontrolira  svoja zunanja 

partnerstva in notranje vire v podporo svoji politiki in strategiji za uspešno izvajanje 

svojih procesov: 

− Vključevanje zaposlenih za doseganje večjega zadovoljstva komitentov v iskanju 

novih idej za izboljšanje kakovosti poslovanja s strankami. Zaposleni naj prispevajo 

svoje predloge za izboljšanje bančnih proizvodov ali procesov. Najboljši predlogi naj 

bodo nagrajeni in udejanjeni v praksi. 

− Banka naj daje podporo ekonomskemu razvoju regije v kateri deluje. To lahko stori s 

subvencionirano obrestno mero za posojila kmetom (močan razvojni potencial zaradi 

samooskrbe) in oblikovanjem podpornega okolja za razvoj malega gospodarstva 

(npr. povezave z razvojnimi agencijami, obrtnimi zbornicami ipd.). 

− Podpora okoljski in energetski politiki, financiranje zelenih naložb (npr. 

subvencionirane obresti posojil za gradnjo pasivnih in energetsko učinkovitih hiš, 

čistilnih naprav, okolju prijaznih ogrevalnih sistemov, nakup hibridnih vozil ipd.). 

− Dobavitelji in dobava naj bi bili usklajeni z bančno okoljsko politiko. Izvajalci in 

serviserji naj bodo izbrano iz lokalnega okolja, saj banka s tem daje finančno in 

moralno podporo lokalnemu gospodarstvu. 

− Donacije in sponzorstva namenjena v dobrodelne namene za spodbujanje lokalnih 

dejavnosti. Izkoristi naj promocijske možnosti, ki jih omogočajo sponzorstva in naj 

bo prisotna na lokalnih projektih npr. na področju kulture, umetnosti, izobraževanja 

in športa. 

− Procesi in storitve − Banka naj snuje, obvladuje in izboljšuje svoje procese v podporo 

svoji politiki in strategiji, ter ustvarja vedno večje vrednosti za svoje odjemalce: 

− Pomembno je poznati svoje stranke in njihovo poslovanje v celoti. Ponudi naj jim 

ustrezno, ugodno in zanje sprejemljivo ponudbo, ki bo vplivala na njihovo odločitev, 

da dolgoročno ostanejo njihovi komitenti. 

− Bistvo filozofije in prakse trženja bančnih storitev je, da izhaja iz potreb oziroma 

plačilno sposobnega povpraševanja. To pomeni, da naj bi banka trg dobro poznala, 

ugotovila potrebe, kupno moč in nakupno vedenje kupcev. Na osnovi tega pa razvila 

in oglaševala svoje storitve 

− Pristop k stranki na lokalni ravni naj bi bil osrednji pristop in poglavitni način 

oblikovanja ponudbe proizvodov ali procesov, ki bi ustrezali različnim homogenim 

skupinam kupcev. Bistveno je poznavanje dohodkov potencialnih kupcev, narava 

industrijske in trgovske dejavnosti, obseg kmetijskega razvoja, stopnja zaposlenih in 

drugih pomembnih dejavnikov. Vse te značilnosti okolja vplivajo na kupno moč 

strank in na njihove želje in temu je potrebno prilagoditi ponudbo. 
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4.2 Prispevek k stroki 

Teoretični prispevek k managerski stroki vidimo v tem, da smo se podali v bolj ali manj 

neraziskano področje izboljševanja kakovosti bančnih storitev po Modelu odličnosti EFQM. 

Na podlagi analize pojmov kakovosti in odličnosti smo podali sintezo novih znanj in spoznanj 

o dejavnikih, ki vplivajo na kakovost storitev in odličnost s poudarkom na bančni dejavnosti.  

Pomemben prispevek k stroki predstavljajo izidi iz empirične raziskave s pomočjo katerih 

smo ugotovili vrzeli in pomanjkljivosti v posameznih dejavnikih kakovosti po Modelu 

odličnosti EFQM v izbrani banki ter zasnovali predloge za izboljšanje stanja. Snovalce 

strategij in poslovne politike v bančni dejavnosti smo s temi rezultati želeli seznaniti z 

dejavniki kakovosti, ki jim je potrebno nameniti poseben poudarek za doseganje kar najbolj 

trajne kakovosti in odličnosti. Skozi pregled teoretičnih izhodišč in s pomočjo opravljene 

empirične raziskave smo želeli poudariti spoznanje, da je uvedba odličnosti v organizacijo 

dolgotrajen in stalen proces, ki zahteva celovito podporo vršnih in drugih managerjev ter 

prizadevanje vseh ostalih zaposlenih sodelavcev.  

Na podlagi ugotovitev iz teoretičnega in empiričnega dela raziskave smo prišli do zavedanja, 

da bodo imeli eno izmed konkurenčnih prednosti tudi v tistih organizacijah, v našem primeru 

bančnih, v katerih bodo uvajali Model odličnosti EFQM. Samoocenjevanje naj bi pri tem 

pomenilo eno izmed možnih ter razpoložljivih orodij managerjev za vzpostavitev vzajemnega 

partnerskega odnosa, dialoga z zaposlenimi, odprte organizacijske kulture in okrepljenega 

timskega dela za spodbujanje ustvarjalnosti, stalnih izboljšav in inovativnosti. 

4.3 Predlogi za nadaljnje raziskovanje 

Kakovost storitve je ena izmed predpogojev za konkurenčnost organizacije in je tista, ki 

omogoča vzpostavitev dolgoročnih odnosov z zadovoljnimi strankami, zato naj bodo 

nadaljnja raziskovanja usmerjena predvsem v ugotavljanje potreb, želja in pričakovanj svojih 

komitentov. 

Glede na to, da v Republiki Sloveniji na področju bančne dejavnosti ni bila izvedena še 

nobena raziskava po Modelu odličnosti EFQM, priporočamo izvedbo podobne ali enake 

raziskave še v drugi banki in primerjavo rezultatov raziskave z rezultati, ki smo jih mi 

predstavili. 

Zanimiva bi bila primerjava med rezultati, oziroma ponovitev raziskave po petih letih in 

ugotavljanje sprememb, ki jih bo prinesla uvedba Modela odličnosti EFQM. 

Ocenjevali smo zgolj dejavnike in ne rezultatov, zato bi bilo v nadaljnjih raziskavah smiselno 

presojati tudi ta vidik oziroma soodvisnost med dejavniki in izidi. 
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Ker smo ocenjevali dejavnike odličnosti po modelu EFQM v slovenski banki bi bilo v 

prihodnjih raziskavah zanimivo ugotoviti kakšni so izidi v primerljivi tuji banki. 
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