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POVZETEK 

Namen magistrske naloge je analizirati kakovost storitev študentskega referata v izbranem 

visokošolskem zavodu ter na osnovi izsledkov raziskave podati smernice za izboljšave. 

Kvantitativno raziskavo smo opravili med redno in izredno vpisanimi študenti dodiplomskega 

in podiplomskega študija na izbranem visokošolskem zavodu. Na podlagi rezultatov raziskave 

smo ugotovili, da se pri�akovana kakovost storitev študentskega referata v izbranem 

visokošolskem zavodu statisti�no zna�ilno razlikuje od ocen zadovoljstva s posameznimi 

dejavniki teh storitev. Med oceno zadovoljstva s storitvami študentskega referata v izbranem 

visokošolskem zavodu in med posameznimi skupinami študentov obstajajo statisti�no 

zna�ilne razlike samo glede na starost, glede na spol, vrsto, na�in in letnik študija pa ne. 

Obstaja tudi zna�ilna povezanost ocene zadovoljstva storitev študentskega referata z ocenami 

posameznih dimenzij teh storitev. 

Klju�ne besede: visokošolski zavodi, storitve, kakovost, SERVQUAL, študenti, zadovoljstvo. 

SUMMARY 

The purpose of the master's thesis is to analyze the service quality of the student office in the 

selected higher education institution and, on the basis of research findings, to provide 

guidance for improvement. Quantitative research was conducted among full-time and part-

time students who were enrolled in undergraduate and graduate study programmes in the 

selected higher education institution. Survey results show that there is a discrepancy between 

the expected service quality of the student office in the selected higher education institution 

and the actual estimates of satisfaction with individual factors of such services. Only based on 

students’ age, there are some statistically significant distinctions in the evaluation of 

satisfaction with services of the student office in the selected higher education institution and 

between different groups of students. No statistically significant distinctions have been 

confirmed based on gender, type of study (full-time and part-time), level of study 

(undergraduate and graduate), and year of study. There is also a significant link between the 

evaluations of satisfaction with services in the student office and evaluations of certain 

dimensions of these services. 

Key words: higher education institution, student office, services, quality, SERVQUAL, 

student, satisfaction. 
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1 UVOD 

Kakovost v visokem šolstvu je osnovni cilj slovenskega visokošolskega prostora, ki ga 

opredeljuje Resolucija o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011–2020. Z aktivnim 

vklju�evanjem vseh visokošolskih deležnikov bo celoten visokošolski sistem u�inkovit, 

upošteval pa bo tudi potrebe in pri�akovanja družbe. Resolucija o Nacionalnem programu 

visokega šolstva bo do leta 2020 vzpostavila visokošolski prostor, ki bo kakovosten in 

odziven ter visoko šolstvo postavila v središ�e razvojnih na�rtov Republike Slovenije 

(ReNPVŠ11-20).  

Grönroos (2007, 100) navaja, da se je treba za pove�ano in dolgoro�no kakovost osredoto�iti 

na pri�akovanja uporabnikov ter le-te tudi odkriti. Želeni cilj v visokem šolstvu je dose�i 

zadovoljstvo med študenti in zaposlenimi, zato ima stalno izboljševanje procesov zelo velik 

pomen (Kettunen 2015). 

Parasuraman, Zeithaml in Berry (1985) pojasnjujejo, da se zadovoljstvo uporabnikov 

pove�uje takrat, ko je zaznana visoka kakovost storitev. Avtorji podpirajo dejstvo, da 

kakovost storitev vodi k zadovoljstvu uporabnikov, kar je v skladu tudi z drugimi avtorji 

(Saravanan in Rao 2007, 436; Lee, Lee in Yoo 2000, 226), ki potrjujejo, da zadovoljstvo 

uporabnika temelji na ravni kakovosti storitev, ki jih nudi ponudnik storitev. 

Merjenju kakovosti storitev v visokem šolstvu se posve�a vedno ve� pozornosti, zato morajo 

tudi univerze stalno spremljati kakovost storitev visokošolskega izobraževanja (Kontic 2014). 

Snoj (1998, 167) ugotavlja, da merjenje kakovosti storitev zahteva redno in poglobljeno 

spremljanje uporabnikov, saj s tem pridobimo veliko povratnih informacij o kakovosti 

storitev, ki jo zaznavajo uporabniki. 

Uporabnikova pri�akovanja ter zadovoljstvo s kakovostjo storitve je mogo�e meriti z 

razli�nimi modeli. Eden izmed njih je model SERVQUAL, ki se uporablja kot instrument 

merjenja kakovosti storitev zaradi svoje enostavne uporabe (Shauchenka in Busłowska 2010).  

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoreti�na izhodiš�a 

Kakovost storitev Unterlechner, Meško-Štok in Marki� (2009, 65) opredeljujejo kot skupek 

zna�ilnosti storitve, ki izpolnjuje zahteve uporabnika – pri�akovanje glede kakovosti storitev 

je izražena bodisi izrecno, na splošno, samoumevno ali pa obvezno (standardi, predpisi).  

Kakovost je (poleg u�inkovitosti, odli�nosti ipd.) eden izmed klju�nih dejavnikov uspešnega 

visokega šolstva v Sloveniji (Lesjak in Marjeti� 2010, 227). Nacionalni program visokega 

šolstva 2011–2020 skupaj z Raziskovalno in inovacijsko strategijo Slovenije 2011–2020 

dolo�a, da naj bi posamezni visokošolski zavodi za izboljšanje notranje kakovosti angažirali 
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vse zaposlene v teh zavodih ter študente z njihovim lastnim odgovornim sodelovanjem 

(MVZT 2011).  

»Kakovost storitev v visokem šolstvu je kompleksen in ve�plasten koncept« (Sikošek in 

Kodri� 2011), ki »izhaja iz procesnosti same storitve in vpetosti razli�nih deležnikov« 

(študentje, profesorji, administrativno osebje, vladna telesa, strokovne organizacije) v njeno 

izvedbo, vsi ti deležniki pa imajo s kakovostjo storitve vsak svojo izkušnjo (Faganel 2010). 

Študentje, kot primarni uporabniki storitev v visokem šolstvu, so pomemben pokazatelj 

povezanosti pri�akovanj in kakovostne storitve (Sikošek in Kodri� 2011, 287).  

Za merjenje kakovosti storitve se uporabljajo razli�ni modeli, s katerimi je mogo�e meriti 

pri�akovanja in zaznati zadovoljstvo porabnika. Zelo razširjen je model SERVQUAL, s 

katerim lahko podrobneje pojasnimo dejavnike kakovosti storitev, kot so: »otipljivi deli 

storitve, zanesljivost izvedbe storitve, odzivnost osebja storitvene organizacije, ustvarjanje 

zaupanja pri uporabnikih in pozornost do uporabnikov« (Parasuraman, Zeithaml in Berry 

1985 in 1988).  

V visokem šolstvu je zaslediti pomanjkanje raziskav s podro�ja merjenja kakovosti storitev 

ter pri�akovanj študentov (Leg�evi� 2009; Gruber idr. 2010). V Sloveniji smo zasledili le 

raziskavo Sikošek in Kodri� (2011), s katero sta ugotavljala pri�akovanja študentov na 

posamezni fakulteti Univerze na Primorskem, in sicer pri�akovanja v zvezi z izobraževalnimi 

storitvami.  

Ve�ina visokošolskih zavodov skupnim službam omogo�a izobraževanje, usposabljanje in 

mobilnost, vendar pa na ravni prestrukturiranja skupnih služb obstaja še veliko možnosti za 

izboljšanje, saj se dolo�ene univerze soo�ajo s težavo podvajanja dela skupnih služb in 

podpore, ki na ravni univerz in med posameznimi visokošolskimi zavodi ni usklajena (Širok 

2013). Med skupne službe izbranega visokošolskega zavoda sodijo »tajništvo, finan�no 

ra�unovodska služba, kadrovska služba, služba za mednarodno sodelovanje, znanstveno in 

razvojno dejavnost, knjižnica, založba, ra�unalniški center, tehni�no vzdrževalna služba in 

študentski referat« (FS 2013), ki je predmet našega raziskovanja. 

Med naloge študentskega referata štejemo: 

− organizacijo in izvedbo vpisa ter vse administrativne zadeve v zvezi z vpisom (zbiranje 

dokazil in ostale dokumentacije, izdaja potrdil); 

− razpis izpitnih rokov; rezervacije predavalnic ter ostala dela v zvezi z izpitnimi roki 

(zaklju�evanje prijavnic); 

− pripravo pedagoške obremenitve (najave) pedagoških delavcev; 

− vodenje postopkov priznavanja za namen nadaljevanja študija; 

− pripravo urnikov za študijske programe I. in II. stopnje; 

− organizacijo izvedbe izrednega študija; 
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− vodenje postopkov za Prešernove nagrade; 

− izdajo in knjiženje ra�unov komisijskih izpitov ter izpitov brez statusa študenta; 

− sodelovanje pri promociji študijskih programov (Informativa, Informativni dan, 

predstavitve programov, priprava študijskih publikacij); 

− vodenje evidenc študentov; 

− obveš�anje in informiranje študentov preko e-medijev in uradnih ur; 

− izdajo razli�nih potrdil (potrdila o vpisu, o opravljenih izpitih, o zaklju�ku študija); 

− organizacijo zagovorov diplomskih del ter podelitve diplom; 

− delo s tujimi in doma�imi Erasmus + študenti; 

− pripravo razli�nih statisti�nih poro�il in analiz; 

− sodelovanje s strokovnimi službami UL; 

− vodenje in urejanje študentskega arhiva. 

Poleg ugotavljanja pri�akovanj v zvezi z izobraževalnimi storitvami (med katere spadajo tudi 

storitve referata) z vidika študenta, je izjemnega pomena tudi védenje o zadovoljstvu 

uporabnikov/študentov teh storitev – tako z vidika zmanjševanja osipa obstoje�ih študentov, 

kakor tudi zaradi pridobivanja potencialnih študentov ter zaradi pozitivnega mnenja o 

fakulteti (Voss, Gruber in Szmigin 2007; Gruber idr. 2010).  

Glavni razlog za ugotavljanje mnenja študentov s podro�ja kakovosti storitev študentskega 

referata je tako pridobivanje povratnih informacij o storitvah študentskega referata na 

izbranem visokošolskem zavodu. Na ta na�in bomo dobili preverljive informacije o njihovih 

pri�akovanjih in njihovem zadovoljstvu ter dejanski uporabi storitev študentskega referata v 

izbranem visokošolskem zavodu. Vse to pa vodi k izboljšanju storitve študentskega referata in 

ne nazadnje do boljšega mnenja o sami fakulteti. 

Na podlagi opisanega ter ugotovitve, da v visokošolskih zavodih empiri�nih raziskav s 

podro�ja kakovosti storitev študentskega referata (po modelu SERQUAL) ni bilo zaznati, 

menimo, da jo je vredno opraviti. Za namene magistrske naloge in obravnavanega podro�ja 

smo tako podrobneje raziskali pet dejavnikov kakovosti storitev študentskega referata v 

izbranem visokošolskem zavodu: zunanji videz, zanesljivost, zaupanje, pozornost in 

odzivnost. 

1.2 Namen, cilji in hipoteze naloge 

Namen magistrske naloge je na osnovi teoreti�nih ugotovitev in izvedbe empiri�ne raziskave 

na vzorcu uporabnikov obravnavane storitve razviti aplikativen model merjenja zadovoljstva 

uporabnikov s kakovostjo storitev študentskega referata v izbranem visokošolskem zavodu, ki 

v okviru managementa kakovosti omogo�a uvajanje izboljšav na prou�evanem podro�ju. 
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Cilji magistrske naloge so: 

− seznaniti se z relevantno doma�o in tujo strokovno ter znanstveno literaturo s podro�ja 

visokošolskega izobraževanja, managementa kakovosti in zadovoljstva uporabnikov; 

− z empiri�no raziskavo izmeriti pri�akovanja uporabnikov storitev študentskega referata v 

izbranem visokošolskem zavodu; 

− z empiri�no raziskavo izmeriti zadovoljstvo uporabnikov storitev študentskega referata v 

izbranem visokošolskem zavodu; 

− na osnovi izsledkov raziskave podati smernice za izboljšave; 

− podati predloge za nadaljnje raziskovanje. 

V empiri�nem delu raziskave smo preverili naslednje hipoteze: 

− H1: Pri�akovana kakovost storitev študentskega referata v izbranem visokošolskem 

zavodu se statisti�no zna�ilno razlikuje od ocen zadovoljstva s posameznimi dejavniki teh 

storitev.  

Hipotezo smo preverili s t-testom za parne vzorce.  

− H2: Ocene zadovoljstva s storitvami študentskega referata v izbranem visokošolskem 

zavodu se med posameznimi skupinami uporabnikov statisti�no zna�ilno razlikujejo. 

Hipotezo smo preverili s t-testom: spol, vrsta študija – (dodiplomski, podiplomski); na�in 

študija – (redni, izredni) in z analizo variance – ANOVA (starost, letnik študija). 

− H3: Obstaja zna�ilna povezanost ocene zadovoljstva storitev študentskega referata v 

izbranem visokošolskem zavodu z ocenami posameznih dimenzij teh storitev. 

Hipotezo smo preverili s faktorsko in regresijsko analizo. Kot odvisno spremenljivko smo 

dolo�ili »oceno zadovoljstva storitev študentskega referata v izbranem visokošolskem 

zavodu,« kot neodvisne spremenljivke pa posamezne dimenzije storitev referata v izbranem 

visokošolskem zavodu. 

V nadaljevanju bomo predstavili metodo zbiranja podatkov in metodo analize podatkov. 

1.3 Predstavitev metod raziskovanja 

Magistrska naloga bo sestavljena iz teoreti�nega in empiri�nega dela.  

V teoreti�nem delu smo z uporabo metode deskripcije in kompilacije analizirali vsebine tuje 

in doma�e strokovne in znanstvene literature ter drugih virov s podro�ja visokošolskega 

izobraževanja, managementa kakovosti v visokem šolstvu in zadovoljstva uporabnikov 

storitev. Na ta na�in smo sistemati�no prou�ili ve� kot 170 bibliografskih enot – znanstvenih 

�lankov iz revij, prispevkov iz zbornikov, monografskih publikacij ter drugih javno dostopnih 

primarnih in sekundarnih baz in virov podatkov. 
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V empiri�nem delu raziskave smo uporabili kvantitativno metodo raziskovanja (Easterby-

Smith, Thorpe in Lowe 2007, 163–169). Za zbiranje podatkov in informacij (e-anketa) smo 

uporabili vprašalnik SERVQUAL, s katerim se pojasnjuje pet dimenzij kakovosti storitev 

(zunanji videz, zanesljivost, zaupanje, pozornost in odzivnost) – ugotavljajo se razlike med 

pri�akovanjem uporabnikov in njihovimi ocenami zadovoljstva s posameznimi dimenzijami 

teh storitev.  

Vprašalnik bo sestavljen iz treh delov: 

− prvi del: trditve s podro�ja ugotavljanja pri�akovanja uporabnika storitev študentskega 

referata v izbranem visokošolskem zavodu; 

− drugi del: trditve s podro�ja ugotavljanja zadovoljstva uporabnika s storitvami 

študentskega referata v izbranem visokošolskem zavodu; 

− tretji del: splošni demografski podatki anketiranih oseb. 

Vprašalnik bo vseboval vprašanja zaprtega tipa. Stopnjo strinjanja s posamezno trditvijo v 

prvem in drugem delu vprašalnika bodo anketirane osebe ozna�ile na Likertovi petstopenjski 

ocenjevalni lestvici. 

V raziskavo smo vklju�ili uporabnike storitev študentskega referata v izbranem 

visokošolskem zavodu: študente (redne in izredne) dodiplomskega in podiplomskega študija. 

V študijskem letu 2015/2016 je v izbranem visokošolskem zavodu vpisanih 2026 teh 

študentov. Za izvajanje raziskave smo pridobili soglasje vodstva (tajnika fakultete) izbranega 

visokošolskega zavoda. 

Vprašalnik smo izdelali v e-obliki ter ga predhodno testirali (opravili pilotsko raziskavo) s 

pomo�jo sedmih naklju�no izbranih v vzorec vklju�enih študentov. 

Kot tehniko anketiranja smo uporabili anketiranje po e-pošti. Na izbranem visokošolskem 

zavodu smo poslali povezavo do ankete in spremni dopis (seznanitev s podro�jem 

raziskovanja, namenom raziskave in zagotovljeno anonimnostjo) študentom dodiplomskega 

in podiplomskega študija. Pri�akujemo, da bomo dobili najmanj 300 rešenih vprašalnikov, kar 

bo zadostna podlaga za nadaljnjo statisti�no obdelavo podatkov. 

Na tako pridobljenih podatkih smo opravili osnovno statisti�no analizo, t-test, analizo 

variance – ANOVA, faktorsko in regresijsko analizo. Izide smo ustrezno interpretirali, 

potrdili ali zavrnili hipoteze in oblikovali ustrezne zaklju�ke. 

1.4 Omejitve in predpostavke raziskave 

Predvidene predpostavke raziskave: 

− omogo�en bo dostop do bistvenih virov in rezultatov raziskav, ki se nanašajo na podro�je 

naših raziskav; 
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− relevantni viri in izidi iz raziskav bodo ustrezni, to�ni in objektivni in jih ne bomo 

posebej preverjali; 

− od anketiranih oseb bomo prejeli realne podatke/odgovore. 

Omejitve raziskave so: 

− anketiranje bo izvedeno v izbranem visokošolskem zavodu v Sloveniji, zato izidov iz 

raziskave ne bo mogo�e posploševati na vse visokošolske zavode v Sloveniji; 

− odgovori anketiranih oseb bodo lahko pristranski, saj sem raziskovalka, zaposlena v 

izbranem visokošolskem zavodu. 
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2 VISOKO ŠOLSTVO V SISTEMU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 

V poglavju Visoko šolstvo v sistemu vzgoje in izobraževanja bomo predstavili sistem 

visokošolskega izobraževanja v Sloveniji, zakonodajo na podro�ju visokega šolstva ter ravni 

in Klasifikacijski sistem izobraževanja in usposabljanja.  

2.1 Visokošolsko izobraževanje v Sloveniji 

Visokošolsko izobraževanje je formalno izobraževanje, nadaljevanje sekundarnega 

izobraževanja, ki temelji na zagotavljanju u�nih vsebin na specializiranih podro�jih 

izobraževanja. Njegov cilj je u�enje na visoki ravni zahtevnosti, vsebina programov na tej 

ravni pa je bolj kompleksna in napredna kot v nižjih stopnjah (ISCED 2012, 46). 

Sistem izobraževanja in usposabljanja1 ter njegovo vsebino ureja vsaka država zase, 

sodelovanje z ostalimi �lanicami Evropske unije na podro�ju izobraževanja pa omogo�a 

strateški okvir Izobraževanje in usposabljanje 2020 – ET 2020, ki vklju�uje vse oblike u�enja 

na vseh ravneh izobraževanja in usposabljanja (EC 2015). 

V Resoluciji o Nacionalnem programu visokega šolstva2 2011–2020 je zapisano, da je treba 

visokošolsko izobraževanje za Republiko Slovenijo obravnavati prioritetno, saj je znanje 

javno dobro, temeljna vloga visokošolskega izobraževanja pa je krepitev osebnega razvoja 

državljanov kot tudi razvoja skupnosti. Ukrepe za nadaljnji razvoj visokošolskega prostora 

obravnava na osnovi strategije raziskovalne in inovativne dejavnosti ter Resolucije o 

Nacionalnem programu za kulturo. Cilje uresni�uje na osnovi sodelovanja pobudnikov 

visokošolskega, znanstvenoraziskovalnega, kakor tudi širšega okolja Slovenije (ReNPVŠ11-

20). 

Sistem visokega šolstva v Sloveniji ureja Zakon o visokem šolstvu – ZViS (Ur. l. RS, št. 

67/93, 99/99, 64/01, 100/03, 134/03, 63/04, 100/04, 94/06, 119/06, 64/08, 86/09, 34/11, 

78/11, 32/12,109/12 in 85/14), ki v 2. �lenu med visokošolske zavode uvrš�a »univerze, 

fakultete, umetniške akademije in visoke strokovne šole.« Izvajalci visokošolskega 

izobraževanja so tako visokošolski javni zavodi, �lanice univerz, skupnost študentov, 

študentski domovi ter koncesionirani visokošolski zavodi in študentski domovi (ZViS). 

V Sloveniji je visokošolsko izobraževanje organizirano v okviru javnih in samostojnih 

visokošolskih zavodov, ki jih tvorijo univerze, fakultete, umetniške akademije in visoke 

                                                 
1 V tuji literaturi se uporablja pojem izobraževanje in usposabljanje, v slovenski literaturi pa poleg 
tega tudi pojem vzgoja in izobraževanje. Vzgoja predvsem za predšolske, osnovnošolske ter 
srednješolske programe.  
2 Nacionalni program visokega šolstva je osnovan na temelju Strategije razvoja Slovenije z 
zagotavljanjem kakovosti in u�inkovitosti izobraževanja ter dokumenta Evropa 2020 s ciljem pove�ati 
kakovost na vseh ravneh izobraževanja (ReNPVŠ11-20).  
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strokovne šole. Fakultete in umetniške akademije se ustanovijo v okviru univerze. V kolikor 

fakultete, umetniške akademije in visoke strokovne šole niso javni visokošolski zavodi, se 

lahko ustanovijo kot samostojni visokošolski zavodi (ZViS). Fakultete in umetniške 

akademije kot tudi zasebne fakultete izvajajo univerzitetne in visokošolske strokovne 

študijske programe, medtem ko visoke strokovne šole lahko izvajajo le strokovne študijske 

programe (�ernoša 2012). 

Razsežnosti, cilji in ukrepi Resolucije o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011–2020 

se navezujejo na kakovost, ki bo omogo�ila priznano mednarodno primerljivo visokošolsko 

izobrazbo, na zaposljivost, socialno razsežnost s pravi�nim dostopom do visokega šolstva in 

dokon�anja študija ter raznovrstnost z razli�nimi poslanstvi in vrstami študijskih programov 

(ReNPVŠ11-20). 

2.1.1 Zakonodaja na podro�ju visokega šolstva 

Zakonodajo visokega šolstva urejajo Ustava Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 33/91, 42/97, 

66/00, 24/03, 69/04, 68/06), Zakon o visokem šolstvu – ZViS (Ur. l. RS, št. 67/93, 99/99, 

64/01, 100/03, 134/03, 63/04, 100/04, 94/06, 119/06, 64/08, 86/09, 34/11, 78/11, 

32/12,109/12 in 85/14), sklepi Vlade RS, Merila Nacionalne komisije za kakovost visokega 

šolstva ter drugi zakoni, podzakonski akti, merila, uredbe in pravilniki. Ker je zakonodaja na 

podro�ju visokega šolstva zelo obsežna, so v nadaljevanju predstavljeni le temeljni akti 

visokega šolstva, veljavni v Republiki Sloveniji.  

Ustava kot najvišji splošni akt Republike Slovenije opredeljuje izobraževanje kot svobodno 

izbiro z možnostjo pridobitve ustrezne izobrazbe, ki jo državljanom nudi država (Ustava RS). 

Temeljni akt visokega šolstva je Zakon o visokem šolstvu, ki ureja podro�je statusnih 

vprašanj visokošolskih zavodov, opredeljuje javno službo v visokem šolstvu, pogoje za 

opravljanje visokošolske dejavnosti ter na�in financiranja (ZViS). 

Zakon o visokem šolstvu v 6. �lenu dolo�a, da so Univerze in samostojni visokošolski zavodi 

avtonomni, Republika Slovenija pa jim med drugim omogo�a samostojno urejanje notranje 

organizacije, svobodo raziskovanja in posredovanja znanja, izbiro visokošolskih u�iteljev, 

možnosti sprejemanja študijskih programov ter odlo�anje o oblikah sodelovanja z drugimi 

organizacijami (ZViS). Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo je sprejel Merila za 

akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov (Ur. l. RS, 

št. 95/10, 17/11, 51/12, 6/13, 88/13 in 40/14; v nadaljevanju: Merila), ki vsebujejo dolo�be, 

navezujo�e se na postopke za akreditacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov, 

podro�ja priznavanj znanj, pridobljenih pred vpisom v program ter merila za izvolitve v naziv.  

Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu – NAKVIS, katere 

cilj je skrb za razvoj in zagotavljanje kakovosti na podro�ju visokega šolstva v Sloveniji, je 



 

9 

bila ustanovljena leta 2010 (NAKVIS 2013). Klju�na naloga NAKVIS-a je nadzor nad 

izpolnjevanjem dolo�b zakonodaje visokošolskih zavodov s podro�ja visokega šolstva ter 

presoja sistema kakovosti visokošolskih zavodov (Merila). 

Bolonjska deklaracija,3 s katero so se oblikovali cilji razvoja visokega šolstva v Evropi, je bila 

podpisana leta 1999 v Bologni, v sodelovanju z 29-imi evropskimi državami. Cilj bolonjske 

deklaracije je izgradnja odprtega in konkuren�nega evropskega visokošolskega prostora, ki 

študentom omogo�a prosto gibanje in zaposljivost. Dosežen naj bi bil z vzpostavitvijo 

primerljivih visokošolskih stopenj, s priznavanjem primerljivih visokošolskih kvalifikacij, 

spodbujanja mobilnosti študentov, priznavanja kreditnih sistemov kot tudi ve�je 

konkuren�nosti (MVZT 2012b). 

2.1.2 Stopnje in ravni izobrazbe ter klasifikacija visokošolskega izobraževanja 

V nadaljevanju bomo predstavili Klasifikacijski sistem izobraževanja in usposabljanja – 

KLASIUS, ravni izobrazbe po dosedanjih in novih bolonjskih študijskih programih ter 

Mednarodno standardno klasifikacijo izobraževanja ISCED – 2011. 

Klasifikacijski sistem izobraževanja in usposabljanja – KLASIUS  

V Uredbi o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Ur. l. 

RS, št. 46/06), je klasifikacijski sistem izobraževanja in usposabljanja – KLASIUS4 

opredeljen kot »obvezen nacionalni standard, ki se uporablja pri evidentiranju, zbiranju, 

obdelovanju, analiziranju, posredovanju in izkazovanju statisti�no-analiti�nih podatkov, 

pomembnih za spremljanje stanj in gibanj na socialno-ekonomskem in demografskem 

podro�ju v Republiki Sloveniji«. Uporablja se v zbirkah podatkov, v statisti�nih raziskovanjih 

ter statisti�nih registrih razvrš�anja aktivnosti izobraževanja in usposabljanja. KLASIUS 

sestavljata dva podsistema, klasifikacija vrst »aktivnosti/izidov izobraževanja in usposabljanja 

KLASIUS-SRV ter klasifikacija podro�ij aktivnosti/izidov izobraževanja in usposabljanja« 

KLASIUS-P. 

Ravni izobrazbe po dosedanjih in novih študijskih programih 

V Uredbi o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja, ki 

razvrš�a izobraževanja v statisti�ne ravni, so opredeljene ravni izobrazbe po dosedanjih in 

novih bolonjskih programih (MVZT 2012a). Prikazuje jih preglednica 1. 

                                                 
3 Deklaracija evropskih ministrov za izobraževanje, ki se sestajajo na dve leti z namenom spremljanja 
napredka v posameznih državah ter za�rtanih ciljev razvoja evropskega visokega šolstva (MVZT 
1999).  
4 Sprejet z uredbo vlade RS (Ur. l. RS, št. 46/06). 
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Preglednica 1: Ravni izobrazbe po dosedanjih in novih bolonjskih študijskih 
programih 

Ravni izobrazbe po dosedanjih programih Raven 
Ravni izobrazbe po novih bolonjskih 

programih 

višješolski programi (do 1994) 6/1  

višješolski strokovni programi 

specializacija po višješolskih programih 6/2 visokošolski strokovni (1. bolonjska 
stopnja) 

visokošolski strokovni programi univerzitetni programi (1. bolonjska 
stopnja) 

specializacija po visokošolskih strokovnih 
programih 

7 magisteriji stroke (za imenom) (2. bolonjska 
stopnja) 

univerzitetni programi 

specializacija po univerzitetnih programih 8/1  

magisteriji znanosti (pred imenom) 

doktorati znanosti (pred imenom) 8/2 doktorati znanosti (pred imenom) (3. 
bolonjska stopnja) 

Vir: MVZT 2012a. 

Med dodiplomske študijske programe, ki so bili sprejeti pred uvedbo bolonjske reforme, 

spadajo visokošolski strokovni in univerzitetni študijski programi, med podiplomske 

programe pa specialisti�ni, znanstveno magistrski ter doktorski (programi so v veljavi še do 

30. 9. 2016).  

V statisti�no podraven 6/1 so razvrš�eni višješolski programi do leta 1994 ter višješolski 

strokovni programi. V podraven 6/2 se razvrš�ajo študijski programi specializacije po 

višješolskih programih, visokošolski strokovni programi ter študijski programi prve bolonjske 

stopnje. V 7. raven izobrazbe se razvrš�a nekdanje univerzitetne izobrazbe, specializacijo po 

visokošolskih strokovnih programih ter magisterij druge stopnje. 8. raven izobrazbe se deli na 

podraven 8/1, kamor se umeš�a specializacija po univerzitetnih programih in magisteriji 

znanosti ter na podraven 8/2, ki ji ustrezajo doktorati znanosti in doktorati znanosti 3. stopnje 

(MVZT 2012a). 

Z uvedbo bolonjske reforme se študijski programi, s katerimi je možno pridobiti ustrezno 

izobrazbo, razvrš�ajo v tri stopnje (MIZŠ 2016a). 

− prva stopnja (dodiplomski študij): visokošolski strokovni študijski programi in 

univerzitetni; 

− druga stopnja (podiplomski študij): magistrski in enoviti magistrski študijski programi; 

− tretja stopnja (podiplomski študij): doktorski študijski programi. 
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Mednarodna standardna klasifikacija izobraževanja ISCED – 2011 

Struktura izobraževalnih sistemov se med državami zelo razlikuje. Da bi dosegli mednarodno 

primerljivost statisti�nih podatkov in kazalnikov izobraževanja, je treba imeti okvir za 

zbiranje in poro�anje podatkov o izobraževalnih programih s podobno stopnjo izobraževalne 

vsebine (OECD 2015, 23) – v ta namen se je pojavila tudi potreba po spremembi ISCED 

klasifikacije. 

Nova Mednarodna standardna klasifikacija izobraževanja ISCED – 2011 (angl. International 

Standard Classification of Education; klasifikacijo je razvil UNESCO) je klasifikacija, ki je 

bila sprejeta novembra 2011, pri poro�anju pa jo je OECD pri�ela uporabljati z letom 2015 

(OECD 2015, 23). ISCED je referen�na klasifikacija za organiziranje izobraževalnih 

programov in s tem povezanih kvalifikacij po ravneh izobraževanja in podro�jih. ISCED 

razvrš�a izobraževalne programe po svoji vsebini na osnovi dveh glavnih spremenljivk, s 

stopnjo izobrazbe in podro�jem izobraževanja (ISCED 2012, 6).  

Programi na ravni ISCED-6, ki obi�ajno trajajo tri do štiri leta, so v primerjavi s programi 

ravni ISCED-5 bolj teoreti�no usmerjeni, z namenom pridobitve ustreznih strokovnih znanj, 

spretnosti in kompetenc. Programi na ravni ISCED-7 so namenjeni udeležencem z že 

pridobljenimi strokovnimi znanji, programi na ravni ISCED-8 pa udeležence usposabljajo za 

samostojno znanstvenoraziskovalno delo (OECD 2015, 26). 

Mednarodna standardna klasifikacija izobraževanja ISCED – 1997 razvrš�a izobraževalne 

programe v naslednje ravni (SURS 2012): 

− 0 – predprimarna vzgoja in izobraževanje, 

− 1 – primarno izobraževanje (prvo obdobje osnovnega izobraževanja), 

− 2 – sekundarno izobraževanje (drugo obdobje osnovnega izobraževanja), 

− 3 – višje sekundarno izobraževanje, 

− 4 – posekundarno predterciarno izobraževanje, 

− 5 – prvo obdobje terciarnega izobraževanja (se ne kon�a z najzahtevnejšo visokošolsko 

klasifikacijo), 

− 6 – drugo obdobje terciarnega izobraževanja (kon�a se z najzahtevnejšo visokošolsko 

kvalifikacijo). 

Mednarodna standardna klasifikacija izobraževanja ISCED – 1997, ki je bila v letu 2011 

dopolnjena, sedaj obsega osem ravni. Po dopolnitvi klasifikacije so spremenjene ravni 

naslednje (UNESCO 2012, po Lindi� 2015, 10):  

− 5 – krajši program terciarne izobrazbe, 

− 6 – prva stopnja visokošolskega izobraževanja ali enakovredna raven, 

− 7 – magisterij ali enakovredna raven, 

− 8 – doktorska ali enakovredna raven. 
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V magistrski nalogi obravnavamo visokošolsko izobraževanje, ki vklju�uje izobraževalne 

programe v šesti, sedmi in osmi ravni klasifikacije po ISCED – 2011. 

2.2 Razvoj visokošolskega sistema v Sloveniji 

Za�etki razvoja visokošolskega sistema v Sloveniji segajo v prvo polovico sedemnajstega 

stoletja, zato bomo v poglavju zaradi obširne zgodovine podrobneje opisali le razvoj 

visokošolskega sistema od leta 1993 dalje, ko je bil sprejet Zakon o visokem šolstvu, ki je 

eden od pomembnejših zakonov na podro�ju kakovosti visokošolskega sistema v Sloveniji.  

S prenehanjem veljavnosti Zakona o usmerjenem izobraževanju (ZUI, Ur. l. SRS, št. 11/80 in 

Ur. l. RS, št. 12/96 – ZGim) v letu 1994 je pri�el veljati sprejet Zakon o visokem šolstvu 

(ZViS, Ur. l. RS, št. 67/93, 99/99, 64/01, 100/03, 134/03, 63/04, 100/04, 94/06, 119/06, 64/08, 

86/09, 34/11, 78/11, 32/12,109/12 in 85/14). V �asu sprememb visokošolskega sistema v 

Republiki Sloveniji je bil skozi desetletje ve�krat predmet presoje ustavnosti in zakonitosti, z 

ustreznimi spremembami in dopolnitvami (UL 2009). Na osnovi zakona je prišlo do 

preoblikovanja univerz, ustanovili pa so se tudi samostojni in zasebni visokošolski zavodi, ki 

so pripravili prenovo vseh študijskih programov, uvedeni pa so bili tudi nekateri novi (NPVŠ 

2002). 

V skladu s takrat veljavno zakonodajo so se višješolski programi oblikovali izven visokega 

šolstva, visokošolski zavodi so poleg podiplomskega (magistrskega, specialisti�nega in 

doktorskega študija) izvajali tri- ali štiriletne visokošolske strokovne programe in štiri- do 

šestletne univerzitetne programe. Taka struktura programov je bila v veljavi vse do uvedbe 

bolonjskih programov (UL 2009).  

Preoblikovanje podiplomskih študijskih programov je omogo�ilo možnost pridobitve 

doktorata brez vmesne magistrske stopnje. Leta 1996 je bil sprejet še Zakon o poklicnem in 

strokovnem izobraževanju, ki je razširil možnosti študija z novimi višjimi šolami v razli�nih 

regionalnih središ�ih. Zaradi potreb visokega šolstva so se v letu 1999 sprejele spremembe in 

dopolnitve Zakona o visokem šolstvu. Pravna preureditev sistema se je na podlagi Zakona o 

visokem šolstvu in Statuta Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru (leto 1994) dopolnila 

še z Odlokom o preoblikovanju univerz, sprejetim leta 2000 (NPVŠ 2002). 

Podpis Bolonjske deklaracije v letu 1999 je bil pomembna prelomnica razvoja slovenskega 

visokošolskega prostora (�epar 2010, 17), prav tako pa tudi uvajanje kreditnega sistema po 

ECTS, ki študentom omogo�a ve� izbirnosti ter lažje prehajanje med študijskimi programi 

(NPVŠ 2002). 

Z bolonjsko reformo visokošolskega izobraževanja se je uvedel tristopenjski študij ter 

vzpostavil kreditni sistem študija – ECTS. Študenti po zaklju�eni prvi stopnji se lahko 

zaposlijo ali nadaljujejo študij na drugi stopnji, študenti z zaklju�eno drugo stopnjo pa lahko 
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študij nadaljujejo na tretji stopnji. Na vseh treh stopnjah študija se je opredelilo ogrodje 

kvalifikacij,5 pove�ala se je mobilnost študentov, v visokem šolstvu pa so se vzpostavila tudi 

merila za zagotavljanje kakovosti (Sul�i� in Miklavc Valen�i� 2010, 37–50). 

Slovensko zakonodajo na podro�ju visokega šolstva je v letu 2002 dopolnilo sprejetje NPVS 

– Nacionalnega programa visokega šolstva Republike Slovenije (NPVŠ). V letu 2003 se je 

spremenila tudi zakonodaja na podro�ju financiranja visokega šolstva, in sicer z Uredbo o 

financiranju visokega šolstva, s katero so univerze in samostojni zavodi pridobili ve� 

avtonomnosti (Trunk Širca idr. 2007, 27). V letu 2004 so bila poleg že omenjenih zakonov 

sprejeta še Merila za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti visokošolskih 

zavodov študijskih programov znanstvenoraziskovalnega, umetniškega in strokovnega dela 

(Ur. l. RS, št. 124/04) ter Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov 

in študijskih programov (Merila). 

V razvoju visokošolskega sistema v Sloveniji je pomemben tudi Zakon o strokovnih in 

znanstvenih naslovih ZSZN-1 (Ur. l. RS, št. 61/06), ki ureja nazive strokovne izobrazbe, 

pridobljene na višjih šolah ter strokovne naslove in znanstvene nazive, pridobljene po 

zaklju�enih programih prve, druge ali tretje stopnje na visokošolskih zavodih. Zakon je bil 

sprejet leta 2006. 

S spremembo Zakona o visokem šolstvu leta 2004 so univerze v skladu z bolonjsko reformo 

postopoma od študijskega leta 2005/2006 dalje vpeljevale nove študijske programe vse do 

študijskega leta 2009/2010. Poleg reforme študijskih programov je bilo treba novim zahtevam 

prilagoditi tudi zakonodajo (�ernoša 2012). Novi programi v vseh prvih letnikih so se 

razpisali v študijskem letu 2009/2010, v višjih letnikih pa so se izvajali le še stari študijski 

programi (Komljenovi� in Marjeti� 2010, 44).  

Bolonjski študijski programi se danes izvajajo v oseminštiridesetih državah, ki sestavljajo 

evropski visokošolski prostor. Za izvajanje bolonjske reforme in napredek na vseh 

prednostnih podro�jih bodo prizadevanja potrebna še posebej na nacionalni in institucionalni 

ravni (EHEA 2014). 

2.3 Na�ini in vrste izobraževanja v visokošolskem sistemu 

V poglavju sta predstavljena redni in izredni na�in izobraževanja ter njihova izvedba oz. 

organizacija študija. V poglavju vrste izobraževanja smo se osredoto�ili na predstavitev vrst 

oziroma oblik izobraževanja ter opis študijskih programov visokošolskega izobraževanja. 

                                                 
5 Zakon o slovenskem ogrodju kvalifikacij (ZSOK) je bil sprejet leta 2015.  
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2.3.1 Redni in izredni študij 

Posamezni visokošolski zavodi organizirajo dva na�ina izvajanja študija, redni ter izredni 

študij. Redni študij, ki na študijskih programih prve in druge bolonjske stopnje ni pla�ljiv, je 

najpogostejši na�in oziroma oblika študija, ki ga izvajajo posamezni visokošolski zavodi.  

Izredni študij je eden izmed na�inov študija, pri katerem se študentom s študijskim 

programom prilagodi organizacija in �asovna razporeditev oziroma izvedba študijskih 

obveznosti (ZViS). Statut Univerze v Ljubljani v 91. �lenu študij opredeljuje kot izredni, 

kadar ga visokošolski zavodi izvajajo, ko jim to dopuš�ajo kadrovske in prostorske zmožnosti 

ter sama narava študija, ki mora dopuš�ati, da se izvaja brez prisotnosti študentov, pri tem pa 

ne sme trpeti njegova kakovost (UL 2015). 

Visokošolski zavod mora za izredni študij organizirati pedagoško delo (predavanja, vaje, 

seminarje) v skladu z akreditiranim študijskim programom, v minimalnem obsegu tridesetih 

odstotkov obsega pedagoškega dela, ki se izvaja na rednem študiju (UL 2015), študij pa mora 

biti tako po vsebini kot po stopnji zahtevnosti enak rednemu (UL 2015; UP). V Statutu 

Univerze v Ljubljani je opredeljeno, da med obliko izrednega študija spada tudi študij na 

daljavo (UL 2015). Študentje izrednega študija se v skladu s pogoji, ki jih dolo�ijo 

visokošolski zavodi, lahko prepišejo tudi na redni študij, prav tako pa se redni študentje pod 

enakimi pogoji lahko prepišejo na izrednega (UL 2015; UM 2015). 

Za izredni na�in izvajanja študija se obi�ajno odlo�ijo študentje, ki zaradi zaposlitvenih 

obveznosti ali drugih razlogov ne morejo obiskovati rednega študijskega procesa. Zanje so 

oblike pedagoškega dela organizirane ob popoldnevih ter vikendih. Študentje izrednega 

študija morajo pla�ati tudi šolnino, ki se jim zara�una v skladu s cenikom posameznega 

visokošolskega zavoda. 

Tudi Statut Univerze v Mariboru dolo�a, da se izredni študij v skladu s študijskim programom 

lahko izvaja na na�in, da se oblike pedagoškega dela razporejajo izven dnevnega delovnega 

�asa ali na proste dneve, pri �emer se organizira v strnjeni izvedbi z zmanjšanim številom ur 

sodelovanja pri izobraževalnem delu. Izredni študenti imajo enake dolžnosti in pravice kot 

študenti rednih študijskih programov z izjemo pravic in dolžnosti, ki so dolo�ene za študente 

rednih študijskih programov, predpisane s Statutom ali drugimi predpisi (UM 2015). 

Cilj Nacionalnega programa visokega šolstva 2011–2020 ter Raziskovalne in inovacijske 

strategije Slovenije 2011–2020 je, da bodo na�ini izvajanja študijskih programov urejeni 

pravi�neje, z namenom, da se vsem državljanom, ne glede na življenjsko obdobje, omogo�ijo 

enake pravice za študij. Izredni študij se ne bo ve� izvajal v takšnem obsegu, kot se izvaja 

danes, temve� se bo izvajal kot prilagojena oblika študijskega programa v manjšem obsegu, 

30–45 ECTS na leto (MVZT 2011). 
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2.3.2 Vrste izobraževanja 

Šolski sistem v Republiki Sloveniji vklju�uje primarno, sekundarno in terciarno 

izobraževanje. Primarno izobraževanje se deli na predšolsko vzgojo, osnovnošolsko 

izobraževanje ter osnovno glasbeno izobraževanje. Sekundarno izobraževanje pa na splošno, 

poklicno in srednje strokovno ter tehniško izobraževanje. Terciarno izobraževanje pa se deli 

na višješolsko in visokošolsko izobraževanje (MIZŠ 2016b).  

Ker v nalogi obravnavamo visokošolski sistem, smo s sheme šolskega sistema v Republiki 

Sloveniji izlo�ili primarno ter sekundarno izobraževanje ter iz omenjenega razloga na sliki 1 

predstavili le shemo visokošolskega sistema v Sloveniji. 

 

Slika 1: Visokošolski sistem v Sloveniji 

Vir: UP FM 2009. 

V Sloveniji je devetdeset v razvid vpisanih visokošolskih zavodov, ki izvajajo dodiplomske, 

enovite magistrske ter podiplomske študijske programe (MVZT 2012c). 

V nadaljevanju bomo opisali bolonjske študijske programe visokošolskega izobraževanja, ki 

jih delimo na dodiplomske in podiplomske študijske programe.  

Zakon o visokem šolstvu – ZViS v 33. �lenu opredeljuje tri stopnje študijskih programov. 

Med programe dodiplomskega študija prištevamo univerzitetni študijski program ter 

visokošolski strokovni študijski program. Med podiplomske študijske programe pa študijske 
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programe druge stopnje, med katere sodijo magistrski študijski program in enovit magistrski 

študijski program ter študijske programe tretje stopnje, med katere uvrš�amo doktorski 

študijski program (ZViS). 

Z zaklju�enim univerzitetnim študijskim programom študenti pridobijo strokovno znanje na 

osnovi študija teoreti�nih konceptov. Študenti so usposobljeni prenesti teoreti�no znanje v 

prakso, reševati strokovne in delovne težave, iskati nove vire znanja ter uporabljati 

znanstvene metode. Študijski program študentom razvija sposobnost sporazumevanja v stroki, 

njihovo odgovornost ter sposobnost samostojnega odlo�anja pri vodenju dela. Študijski 

program lahko vklju�uje tudi prakti�no izobraževanje ali sodelovanje na raziskovalnem 

podro�ju. Študenti visokošolskih strokovnih študijskih programov pridobijo strokovna znanja 

ter se usposobijo za reševanje strokovnih težav, prav tako pa razvijajo zmožnosti za 

sporazumevanje v stroki, kot tudi druge lastnosti (ZViS). 

Študenti magistrskih študijskih programov pridobijo poglobljeno znanje, v okviru katerega se 

usposobijo za poznavanje znanstvenih in raziskovalnih metod. Študijski programi jim 

omogo�ajo prevzemati razli�ne odgovornosti na podro�ju vodenja zahtevnih delovnih 

sistemov. Program sestavljajo tudi projektne naloge ter aplikativne ali razvojne raziskovalne 

naloge. Pridobitev in poglabljanje strokovnega znanja ter usposobljenosti študentom 

omogo�ajo tudi enoviti magistrski študijski programi (ZViS). 

Zakon o visokem šolstvu – ZViS v 33. �lenu opisuje tudi doktorske študijske programe, s 

katerimi študenti pridobijo znanja ter sposobnost za samostojni razvoj znanja ter za vodenje 

zelo zahtevnih delovnih sistemov ter znanstvenoraziskovalnih projektov. Študijski program 

vklju�uje tudi temeljne ali aplikativne raziskovalne naloge (ZViS). 

2.4 Skupne službe v sistemu vzgoje in izobraževanja 

V poglavju bomo opredelili pojem javnih oziroma skupnih služb, njihovo vodenje in 

upravljanje ter merjenje uspešnosti v javnem sektorju. V literaturi smo zasledili ve� izrazov, 

ki se uporabljajo, kot so javne službe, javni sektor in javna uprava. 

2.4.1 Opredelitev javnih služb  

Virant (2004, 129–130) javno službo opredeljuje kot dejavnost, ki se izvaja po posebnem 

javno pravnem režimu v javnem interesu, prenesena pa je iz zasebne v javno sfero. Pevcin 

(2011, 27) javni sektor opredeljuje kot enega klju�nih elementov gospodarskega napredka, 

Tomaževi� (2011, 124) pa navaja, da obstaja ve� opredelitev javnega sektorja, ki jih iš�ejo 

avtorji, predvsem zaradi razmejitev med javnim in zasebnim sektorjem. Javna služba je 

dejavnost z dolo�enimi zna�ilnostmi v primerjavi z drugimi dejavnostmi, ki se kažejo v 
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smislu pogojev izvajanja javnih služb kot tudi oblik njihovega izvajanja (�ebulj in Strmecki 

2006, 46). 

Podro�je dejavnosti vzgoje in izobraževanja, med katere spadajo tudi univerze, se uvrš�a med 

negospodarske javne službe, kamor sodijo tudi podro�ja »znanosti, kulture, športa, zdravstva, 

socialnega, otroškega in invalidskega varstva ter socialnega zavarovanja« (Virant 2004, 135). 

V 22. �lenu Zakona o zavodih (ZZav, Ur. l. RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – 

ZJZP) je navedeno, da dejavnosti javnih služb izvajajo javni uslužbenci oziroma osebe, ki v 

državnih organih in v organih lokalnih skupnosti profesionalno opravljajo naloge, pomembne 

za celotno družbeno skupnost, med katere pa ne sodijo politi�ni funkcionarji. Negospodarske 

javne službe lahko poleg javne službe na podro�ju navedenih dejavnosti opravljajo tudi tržno 

dejavnost (Virant 2004, 135).  

2.4.2 Vodenje in upravljanje skupnih služb 

Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu v svojem poro�ilu 

navaja, da so skupne službe v sistemu vzgoje in izobraževanja pretežno zaposlene za 

nedolo�en �as, kadrovska zasedba je stabilna, strokovni delavci so ustrezno kvalificirani, prav 

tako pa je primerna tudi struktura zaposlenih, ki omogo�a dobro podporo vsem dejavnostim 

visokošolskih zavodov (Širok 2013). 

Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest na Univerzi v Ljubljani v 

skladu s Statutom UL ter ostalimi pravili in sklepi dolo�a delovna mesta in delitev dela 

delovnih mest (UL 2011). Resolucija o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011–2020 

visokošolskim zavodom zagotavlja ve� avtonomnosti na podro�ju zaposlovanja ter 

upravljanja s �loveškimi viri (ReNPVŠ11-20). 

Vlada Republike Slovenije je aprila 2015 potrdila Strategijo razvoja javne uprave 2015–2020 

z namenom izboljšanja njenega delovanja, kakovosti in u�inkovitosti (MJU 2015a). Poleg 

strategije je potrdila tudi dokument, imenovan Politika napredka in kakovosti sodobne javne 

uprave, ki temelji na uspešnem in u�inkovitem delovanju javne uprave, razvoju strokovne 

usposobljenosti javnih uslužbencev ter izboljšanju sistemov kakovosti (MJU 2015b).  

V strategiji razvoja javne uprave 2015–2020 je zapisano, da se bodo vpeljali modeli za javni 

sektor, z namenom nenehnih izboljšav ter rednega spremljanja kazalnikov celotne javne 

uprave (MJU 2015c, 8). 

Skupne službe Fakultete za strojništvo, katerih vodja je tajnik fakultete, so podpora pedagoški 

in raziskovalni dejavnosti ter posameznim organom fakultete, ki opravljajo upravno 

administrativne in finan�no gospodarske naloge. Sestavljajo jih tajništvo, študentski referat, 

finan�no ra�unovodska služba, kadrovska služba, služba za mednarodno sodelovanje, 
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znanstveno in razvojno dejavnost, knjižnica, založba, ra�unalniški center ter tehni�no 

vzdrževalna služba (FS 2013). 

Študentski referat ima štiri zaposlene, vodjo študentskega referata, strokovno delavko za 

univerzitetni študij in magistrski študijski program 2. stopnje, strokovno delavko za VSŠ 

študij ter strokovno delavko za podiplomski študij (FS 2015a).  

2.4.3 Merjenje uspešnosti v javnem sektorju 

Pevcin (2011, 76) ugotavlja, da je merjenje u�inkovitosti in uspešnosti delovanja javnega 

sektorja eden izmed pomembnejših konceptov novega javnega managementa, katerega cilj je 

pove�anje u�inkovitosti javnega sektorja. Tudi Pe�ar (2003, 100–103) se strinja, da je 

merjenje uspešnosti delovanja javnega sektorja pomemben na�in za izboljšanje u�inkovitosti, 

pravi pa tudi, da uspešnost lahko merimo na vseh podro�jih javnega sektorja, vendar je 

merjenje v javnem sektorju nekoliko bolj težavno kot v gospodarski dejavnosti. 

Bohinc idr. (2005, 161–162) ugotavljajo, da v zadnjih desetletjih javni sektor postaja 

primerljiv z zasebnim sektorjem, z zavedanjem in težnjo po stalnih izboljšavah, uvajanju 

sodobnih metod merjenja ter izboljševanja kakovosti storitev. Novi javni managerji se 

zavedajo, da je treba poleg organizacijskih in marketinških spretnosti izgraditi ustrezno 

organizacijsko kulturo, znotraj nje pa pripadnost stalnemu izboljševanju kakovosti.  

Takšnega mnenja je tudi Pevcin (2011, 99), ki pravi, da je treba težiti k izboljšanju kakovosti, 

pri �emer je najpomembnejša usmeritev k uporabniku. Izboljšanje kakovosti je osnovano na 

na�elih menedžmenta celovite kakovosti TQM (angl. Total Quality Management), katerega 

glavne zna�ilnosti so (Pollitt in Bouckaert 1995, po Pevcin 2011, 99–100): 

− kakovost se poleg proizvodov in storitev nanaša tudi na procese, delovne razmere in 

okolje; 

− organizacijska struktura mora biti usmerjena h kakovosti na ravni sodelovanja med 

oddelki in drugimi združbami; 

− za kakovost je odgovorna celotna združba; 

− ideje za stalne izboljšave kakovosti morajo biti usmerjene na vse elemente in funkcije 

združbe, napakam se moramo izogniti še preden se pojavijo; 

− za dosego kakovosti morajo sodelovati vsi, ne le nekaj strokovnjakov. 

Organizacije morajo za neprestano zadovoljevanje potreb in zahtev uporabnikov svoj 

organizacijski model, kulturo in svojo filozofijo naravnati k celovitemu obvladovanju 

kakovosti (Bohinc idr. 2005, 163). 

Titu in Bucur (2016) menita, da je model vrednotenja kakovosti storitev v javni upravi 

potreben z namenom pove�anja zadovoljstva uporabnikov na tem podro�ju.  
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S kakovostjo storitev v javnih službah se je ukvarjalo ve� raziskovalcev. Wisniewski (2001b) 

je izvedel študijo za oceno zadovoljstva strank v javnem sektorju, Brysland in Curry (2001) 

pa navajata, da se v javnem sektorju podpira uporaba modela SERVQUAL. Hsiao in Lin 

(2008) v rezultatih svoje študije navajata, da so organizacije javnega sektorja opravile 

identifikacijo ne le zunanjih dejavnikov uporabnikov, temve� tudi v okviru svojih zaposlenih. 

Zelo pomembna je vklju�itev potreb uporabnikov v postopke oblikovanja storitev. 

Informacije o pritožbi uporabnikov bodo organizacije javnega sektorja uporabljale kot 

strateški razvoj sistema za zagotavljanje storitev v javnem sektorju.  

2.5 Opis izbranega visokošolskega zavoda 

Fakulteta za strojništvo je �lanica Univerze v Ljubljani ter izobraževalni in 

znanstvenoraziskovalni zavod za izvedbo nacionalnega programa visokega šolstva, 

raziskovalnega in razvojnega dela ter drugih dejavnosti, predpisanih s Statutom Univerze v 

Ljubljani (FS 2013). Za izvedbo pridobiva sredstva iz prora�una RS v okviru sprejetega 

finan�nega na�rta prek ra�una pri UJP Univerze ter sredstev iz drugih mednarodnih projektov 

in sodelovanj na osnovi veljavnih predpisov, druge dejavnosti pa se financirajo iz šolnin, 

drugih pla�il in virov (UL 2015). 

Program visokega šolstva ter raziskovalnorazvojnega dela poteka na fakulteti v okviru 19 

pedagoško raziskovalnih enot – kateder ter v okviru 36 laboratorijev (Širok 2016). Fakulteta 

za strojništvo izvaja izobraževalno dejavnost (dodiplomsko, podiplomsko, strokovno 

izpopolnjevanje in usposabljanje) na osnovi dveh študijskih podro�ij; tehniške vede (52) ter 

izobraževalne vede in izobraževanje u�iteljev (14), razvrš�enih v skladu z Uredbo o uvedbi in 

uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Ur. l. RS, št. 46/06). 

2.5.1 Organizacijska struktura visokošolskega zavoda 

Statut Univerze v 34. �lenu dolo�a, »da so organi fakultete dekan, senat, akademski zbor, 

upravni odbor in študentski svet,« delovna telesa senata pa sestavlja ve� razli�nih komisij (UL 

2015). Vodstvo Fakultete za strojništvo sestavljajo dekan, prodekan za pedagoško dejavnost I. 

stopnje, prodekan za pedagoško dejavnost II. in III. stopnje, prodekan za 

znanstvenoraziskovalno dejavnost in mednarodno sodelovanje ter tajnik fakultete. 

Fakulteta za strojništvo izvaja svojo dejavnost v okviru svojih pedagoško raziskovalnih enot 

ter skupnih služb. Skupne službe, ki podpirajo delovanje Fakultete za strojništvo, opravljajo 

upravno-administrativne in strokovne naloge v okviru izvajanja pedagoškega, 

znanstvenoraziskovalnega ter razvojnega dela (FS 2013). 

Pedagoško raziskovalna enota je osnovna organizacijska enota za pedagoško, 

znanstvenoraziskovalno, razvojno in strokovno delo ter druge dejavnosti. �lani pedagoško 
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raziskovalne enote so visokošolski u�itelji, sodelavci in znanstveni sodelavci zaposleni na 

delovnih mestih v rednem ali dopolnilnem delovnem razmerju. �lanstvo pedagoško 

raziskovalne enote dopolnjujejo še asistenti, mladi raziskovalci, tehni�ni in strokovni 

sodelavci (FS 2013). 

V okvir pedagoško raziskovalne enote je vklju�enih ve� centrov, ena raziskovalna skupina ter 

laboratoriji z raziskovalnimi podro�ji, ki se nanašajo na znanstveno podro�je posamezne 

pedagoške enote. 

2.5.2 Zgodovina študija tehnike in strojništva na Univerzi v Ljubljani 

Prve zapise visokošolskega študija strojništva je zaslediti v letu 1619. Tehniške panoge so se 

razvijale vse do leta 1785, ko je bil tehni�ni študij za�asno ukinjen. Pojavi se ponovno v �asu 

ilirskih provinc in nato spet šele leta 1919 ob ustanovitvi Univerze v Ljubljani (FS 2015b). 

Združenje inženirjev in arhitektov je po razpadu avstro-ogrske monarhije organiziralo Za�etni 

visokošolski te�aj, ki so ga izvajali doma�i strokovnjaki. Z ustanovitvijo Univerze v Ljubljani 

so bili imenovani tudi prvi profesorji na tehniški fakulteti. V okviru tehniške fakultete s 

strojno-elektrotehniškim oddelkom so študentje lahko študirali štiri semestre, za dokon�anje 

študija pa so morali prestopiti na Univerzo v Zagrebu ter drugod v tujini. Temelje uspešnega 

razvoja študija strojništva je postavil profesor Feliks Lobe, ki je dosegel izgradnjo Fakultete 

za strojništvo ter pri�etek izvajanja popolnega študija strojništva po drugi svetovni vojni (FS 

2015c).  

Leta 1960 se je na Tehniški fakulteti Univerze v Ljubljani oddelek za strojništvo razvil v 

samostojno fakulteto. Leta 1971 pa je bila dokon�no zgrajena tudi nova stavba, s katero je 

fakulteta pridobila najnujnejše prostore za izvajanje pedagoškega in znanstveno-

raziskovalnega dela (FS 2015b). 

Reforme visokošolskega študija so prinesle uvedbo stopenjskega študija ter organiziran 

višješolski, visokošolski in podiplomski študij. Zaradi potreb po strokovnjakih v industrijskih 

in sorodnih panogah je fakulteta organizirala tudi izredni študij prve stopnje na ve� lokacijah 

po Sloveniji, kasneje pa tudi na drugi stopnji ter študij ob delu na visokošolskem študiju. 

Novo prelomnico visokošolskega izobraževanja predstavlja uvedba dodiplomskega programa 

za pridobitev univerzitetne izobrazbe na 8-semestrskem študiju ter programom za pridobitev 

visoke strokovne izobrazbe. Za namene nadaljevanja izobraževanja po pridobljeni višješolski 

izobrazbi je bil organiziran tudi nadaljevalni študijski program za pridobitev visokošolske 

izobrazbe z vpisom v 3. letnik. Na univerzitetnem študiju se je po zaklju�ku 8-semestrskega 

študija pri�el izvajati 9-semestrski študij. Od študijskega leta 2008/2009 dalje pa so se 

postopoma pri�eli izvajati bolonjski študijski programi (FS 2015c). 
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Fakulteta za strojništvo, ki danes izobražuje študente na dodiplomskih ter podiplomskih 

študijskih programih, se je poleg izobraževalne ustanove razvila tudi v sodobno raziskovalno 

in razvojno institucijo, ki izobražuje mlade raziskovalce in strokovnjake, vklju�ene v 

znanstvenoraziskovalno delo v okviru posameznih pedagoških enot (FS 2015b).  
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3 VREDNOTENJE USPEŠNOSTI DELOVANJA ORGANIZACIJ NA PODRO�JU 

STORITEV 

V tretjem poglavju bomo opredelili pojem kakovost, v nadaljevanju pa predstavili pojem 

pri�akovanja ter zadovoljstva uporabnikov storitev, ki poleg kakovosti predstavljajo 

pomembne vsebine naše magistrske naloge. 

3.1 Opredelitev pojma kakovost 

Kakovost je v slovarju slovenskega knjižnega jezika definirana kot nekaj »kar opredeljuje kaj 

glede na pozitivne lastnosti« in kot nekaj »kar opredeljuje kaj glede na veliko mero pozitivnih 

lastnosti« (SSKJ 2015). Juran (1988, 11) kakovost opredeljuje kot primernost za uporabo, 

Crosby (1990, 16) pa kot skladnost z zahtevami. Deming (1994, 2) navaja, da ima izdelek ali 

storitev kakovost, �e to pomaga nekomu in ima dobro in trajnostno tržiš�e. Juran in Godfrey 

(1998) ugotavljata, da kakovost pomeni tiste zna�ilnosti izdelkov, ki zadovoljujejo potrebe 

kupcev in s tem zagotavljajo zadovoljstvo strank. Kakovost pomeni odsotnost pomanjkljivosti 

– odsotnost od napak, ki znova zahtevajo opravljanje dela ali pa imajo za posledico 

nezadovoljstvo strank, terjatve kupcev.  

Snoj (1998, 160) kakovost definira kot koncept z razli�nimi pomeni za razli�ne uporabnike 

storitev, pri �emer je smiselno upoštevati njihove zaznave. V skladu z na�eli Evropske 

organizacije za nadzor kakovosti – EOQC (angl. European Organization for Quality Control) 

in Ameriške skupnosti za nadzor kakovosti – ASQC (Kasneje preimenovan v ASQ –

American Society for Quality – Ameriško združenje za kakovost), je kakovost definirana »kot 

skupek lastnosti in zna�ilnosti izdelka oziroma storitve,« glede na to, kako je primeren in v 

kolikšni meri izpolnjuje to�no dolo�ene in predpostavljene potrebe (Kotler 1998, 56; Šostar 

2000, 7). Marolt in Gomiš�ek (2005, 119) opredeljujeta kakovost kot stopnjo, do katere 

skupek pripadajo�ih karakteristik izpolnjuje zahteve.  

Kakovost je po definiciji ISO 9000:2000 »stopnja, na kateri skupek svojstvenih karakteristik 

izpolnjuje zahteve.« Opredeljuje se kot dejavnik za uspešno poslovanje organizacije, zato je 

pomembno, da ponudniki glede kakovosti upoštevajo zahteve kupcev in skušajo kar v 

najve�ji meri izpolniti njihova pri�akovanja (Marki� 2004, 49). Tudi Ferjan (1999, 140–141) 

po ISO 8402 kakovost opredeljuje kot »skupek vseh lastnosti in karakteristik izdelka, procesa 

ali storitve, ki se nanašajo na sposobnost, da izpolnijo zastavljene ali neposredno izražene 

potrebe.« Kakovost je tudi na�in izvajanja dejavnosti in procesov, kot tudi lastnost, ki jo je 

mogo�e meriti. 

Cviklova (2000, 39) ugotavlja, da so široko zasnovane definicije kakovosti (npr. doseganje ali 

preseganje pri�akovanj) težko razumljive v praksi, ozko zastavljene definicije (npr. skladnost 

z zahtevami) pa niso toliko obsežne, da bi zajele kompleksnost koncepta. Tudi Piskar in 
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Dolinšek (2006, 35) govorita o razli�nosti opredelitve definicije kakovosti, s katero se 

strokovnjaki ne morejo poenotiti. Poudarjata, da je treba razumeti razli�ne perspektive, s 

katere lahko gledamo na kakovost, saj se lahko le na ta na�in upošteva vloga kakovosti na 

razli�nih ravneh organizacije.  

Popolna definicija kakovosti mora vsebovati definicije kakovosti, ki so relevantne tako za 

otipljive izdelke kot tudi storitve. Dolgo �asa sta bili v teoriji kakovosti najbolj razširjeni 

definiciji, da je kakovost skladnost s specifikacijami ter da je kakovost doseganje oziroma 

preseganje pri�akovanj. Obe definiciji sicer opredeljujeta kakovost, vendar je možno 

opredeliti primernejšo definicijo kakovosti za vsako sestavino izdelka, ob pogoju, da te 

sestavine klasificiramo na stopnjo otipljivosti in stopnjo prikrojenosti uporabniku (Cvikl 

2000, 39–40). 

V nadaljevanju bomo pojem kakovost razširili še na pojem kakovost storitev. 

Tudi definicij kakovosti storitev je veliko (Fitzsimmons in Fitzsimmons 1998; Snoj 1998; 

Wisniewski 2001a). Poto�nik (2004, 92) pojem kakovosti storitev opredeljuje kot razliko, ki 

jo zazna uporabnik med pri�akovano in dejansko zaznano storitvijo, zato je pomembno 

vedeti, kateri dejavniki vplivajo na uporabnikovo zaznavanje storitev. Storitvena podjetja 

morajo elemente kakovosti vklju�iti v vizijo svojega razvoja, saj je kakovost storitev ena 

izmed klju�nih težav, s katerimi se storitvena podjetja sre�ujejo. Kakovost storitev se kaže v 

zadovoljstvu in navdušenju uporabnika ali z razo�aranjem nad dejansko opravljeno storitvijo.  

Kakovost storitev je definirana kot obseg, v katerem storitev dosega ali presega pri�akovanja 

uporabnikov (Cronin in Taylor 1992; Parasuraman 2004; Jain, Sinha in De 2010; Nitecki in 

Hernon 2000; Bolton in Drew 1991a; Lewis in Mitchell 1990), o kakovosti storitev govorimo 

takrat, kadar so izpolnjena ali presežena pri�akovanja uporabnikov (Wisniewski 2001a).  

Poto�nik (2004, 91) ugotavlja, da »kakovost storitve ocenjujejo uporabniki, njihovo 

zadovoljstvo ali razo�aranje pa je trenutek resnice, ko storitveno podjetje spozna prednosti ali 

pomanjkljivosti.« Kakovost ni samo tehni�na kategorija, kjer ustreznost storitve ocenjujemo 

le na osnovi tehni�ne zahteve, pri tem pa ne upoštevamo zahtev odjemalca, velikosti trga ter 

povpraševanja. Po Kotlerju (1998, 56) so zahteve, potrebe in pri�akovanja kupcev velike, 

kakovost izdelka ali storitve ter zadovoljstvo uporabnikov pa so med seboj tesno povezane.  

Snoj (1998, 160) kakovost storitev deli na: 

− »objektivno kakovost,« ki jo je možno natan�no izmeriti; 

− »subjektivno kakovost,« ki je izid subjektivne reakcije na pojave oziroma dogajanja ter je 

natan�no ni možno izmeriti.  
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Po mnenju Poto�nika (2004, 93) uporabniki pogosto ocenjujejo kakovost storitev na osnovi 

pridobljenih vtisov. Pridobljene vtise uporabniki pridobijo med soo�enjem s storitvijo 

Poto�nik (2000, 159).  

Med dejavnike, ki vplivajo na soo�enje s storitvijo pa Poto�nik (2000, 160) uvrš�a: cilje, 

pri�akovanja, komuniciranje, stališ�a, osebnost, razumevanje, dostop do informacij, 

sposobnost ocene trenutne situacije. 

3.2 Kakovost storitev v visokem šolstvu 

Kakovost v visokem šolstvu je zapleten in ve�plasten pojem, dejansko tudi na podro�ju 

visokega šolstva za kakovost ni prave definicije (Harvey, Green in Burrows 1993). Vsak 

deležnik v visokem šolstvu (npr. študent, strokovni organ) ima zaradi svoje potrebe svoj 

pogled na kakovost. Študenti prejemajo in uporabljajo storitve, ki jih ponujajo univerze, kar 

jih uvrš�a med prednostne uporabnike izobraževalne dejavnosti (Marzo-Navarro, Pedraja-

Iglesias in Rivera-Torres 2005).  

Avtorji, kot so (Sander idr. 2000; Gremler in McCullough 2002; Hill 1995), menijo, da so 

študenti primarni potrošniki storitev v visokem šolstvu. Na osnovi ugotovitev O’Neill in 

Palmer (2004, 42) v literaturi opredeljujeta kakovost storitev v visokem šolstvu kot razliko 

med tem, kar študent pri�akuje in njegovo percepcijo o dejanski storitvi. 

Telford in Masson (2005) poudarjata, da je zaznana kakovost izobraževalnih storitev odvisna 

od študentov, njihovih pri�akovanj in vrednot. Avtorji navajajo ve� študij, ki kažejo na 

pozitiven vpliv pri�akovanj in vrednot na spremenljivke, kot so udeležba študentov, 

(Claycomb, Lengnick-Hall in Inks 2001) ter njihova vloga in motivacija do sodelovanja 

(Lengnick-Hall, Claycomb in Inks 2000). V skladu s tem Telford in Masson (2005) menita, 

da je pomembno, da razumemo pri�akovanja in vrednote študentov v visokem šolstvu. 

�onlagi� in Fazli� (2015) poudarjata, da je ocena kakovosti na visokošolskih zavodih v 

središ�u sistema zagotavljanja kakovosti, saj je treba na osnovi rezultatov te ocene izvesti 

na�rt za izboljšanje. Ti na�rti so obi�ajno oblikovani za daljše �asovno obdobje, saj 

vklju�ujejo �loveške vire, izboljšanje infrastrukture itd. Mogo�e jih je upoštevati kot strateške 

cilje za visokošolske ustanove. V nadaljevanju menita, da bi bilo treba rezultate ocenjevanja 

kakovosti storitev uporabiti kot vložke pri na�rtovanju in dolo�anju strategije. Ker lahko 

izboljšanje kakovosti vklju�uje izboljšave na razli�nih podro�jih, kot so upravljanje s 

�loveškimi viri, finance in prora�un, infrastrukture, informacijsko-komunikacijske 

infrastrukture, upravni postopki itd. je za doseganje teh ciljev potreben strateški na�rt. Ocena 

kakovosti in ocena vodenja kakovosti morata postati orodje za strateški razvoj visokošolskih 

zavodov. Visokošolske institucije morajo izpolnjevati zahteve in pri�akovanja razli�nih 

zainteresiranih skupin. Za zagotavljanje kakovosti je upravljanje odnosov z deležniki 



 

25 

klju�nega pomena, saj so vklju�eni v notranjih in zunanjih evalvacijah visokošolskih 

zavodov. 

3.2.1 Zunanji mehanizmi spremljanja in zagotavljanja kakovosti 

Najpomembnejša mehanizma spremljanja in zagotavljanja kakovosti v Republiki Sloveniji sta 

akreditacija in evalvacija, ki sta temeljni dejavnosti Nacionalne agencije Republike Slovenije 

za kakovost v visokem šolstvu – NAKVIS, na osnovi katere se presoja kakovost 

visokošolskih zavodov, študijskih programov ali višjih strokovnih šol (NAKVIS 2013).  

Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov v 

3. �lenu opredeljujejo evalvacijo kot postopek aktivnosti, po katerem se presoja izvajanje 

na�rtov o delovanju visokošolskega zavoda, ter o tem ali je zavod dovolj vklju�en v razvoj 

okolja in vrednotenje dosežkov (Merila). Devetak in Vukovi� (2002, 301) pa jo opredeljujeta 

kot »sistem za zagotavljanje kakovosti delovanja izobraževalne organizacije, vklju�no s 

študijskimi programi.« 

V nadaljevanju bomo opisali zunanjo evalvacijo in akreditacijo, notranja evalvacija pa bo 

predstavljena v poglavju notranjih mehanizmov spremljanja in zagotavljanja kakovosti.  

Zunanja evalvacija 

V visokem šolstvu je zunanja evalvacija celostna presoja kakovosti visokošolskih zavodov, 

študijskih programov ali višjih strokovnih šol. Na podro�ju visokega šolstva je »zunanja 

evalvacija pogoj za podaljšanje akreditacije visokošolskega zavoda ali študijskega programa« 

(NAKVIS 2013). Zunanja evalvacija se izvaja v skladu z Merili za akreditacijo in zunanjo 

evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov, v katerih so opredeljeni postopki 

in kriteriji, na osnovi katerih strokovnjaki presojajo ali visokošolski zavodi in študijski 

programi izpolnjujejo pogoje za akreditacijo (Merila).  

Akreditacija  

Med predpise, ki urejajo akreditacijo, prištevamo Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo 

visokošolskih zavodov in študijskih programov, poleg njih pa še ostala merila in akte, ki jih 

sprejema svet agencije (Širok in Debevec 2013). 

Akreditacija je postopek, s katerim se ugotavlja izpolnjevanje pogojev, dolo�enih z zakonom 

ter hkrati tudi presojo o tem ali visokošolski zavodi oziroma študijski programi izpolnjujejo 

merila agencije za opravljanje visokošolske dejavnosti. Poznamo dve vrsti akreditacij, ki se 

nanašata na visokošolski zavod ali pa na študijski program, prvo akreditacijo ter podaljšano 

akreditacijo, ki se izvaja na vsakih sedem let. S prvo akreditacijo visokošolskega zavoda ali 
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študijskega programa se ugotavlja izpolnjevanje pogojev, predpisanih z zakonom ter 

preverjanje kriterijev, ki se zahtevajo za ustanovitev visokošolskega zavoda ali za ustreznost 

študijskega programa. Visokošolski zavod se vpiše v razvid visokošolskih zavodov, ob 

predpogoju, da je akreditiran, študijski program pa postane javno veljaven s podelitvijo 

akreditacije (Merila). 

Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu kakovost 

visokošolskega zavoda presoja po posameznih indikatorjih, ki so: »vpetost v okolje, delovanje 

zavoda, kadri, študenti, materialni pogoji kot tudi zagotavljanje kakovosti« (NAKVIS 2013). 

Mehanizme spremljanja in zagotavljanja kakovosti storitev spremljamo, kot smo že 

predhodno navedli, skozi razli�ne indikatorje. Na podro�ju presoje vpetosti v okolje se 

ugotavljajo razvojne možnosti zavoda, povezanost zavoda z gospodarstvom in 

negospodarstvom, zasnova mehanizmov za sistemati�no spremljanje u�nih izidov in 

pridobljenih kompetenc, zaposljivost diplomantov ter vpetost v mednarodno okolje. Na 

podro�ju delovanja visokošolskega zavoda se ugotavljajo za�rtane usmeritve zavoda ter 

povezanost s pedagoško ter znanstvenoraziskovalnim, strokovnim in/ali umetniškim delom. 

Poleg navedenega se presoja tudi o ustreznosti organizacijske strukture ter zastopanosti 

posameznih deležnikov v zavodu. Na podro�ju kadrov se je treba opredeliti do kadrovskega 

na�rta in habilitacijskih podro�ij ter strukture visokošolskih u�iteljev, do podpornih služb ter 

drugih strokovnih delavcev. Presojajo se tudi možnosti sodelovanja študentov v 

znanstvenoraziskovalnem, strokovnem in/ali umetniškem delu. Pomembna je tudi presoja 

materialnih pogojev za izvajanje študijskega programa ter presoja zasnove sistema notranjega 

zagotavljanja kakovosti (Širok in Debevec 2013). 

V postopkih prve akreditacije študijskih programov kot navajata Širok in Debevec (2013), se 

je poleg vseh zgoraj navedenih indikatorjev treba osredoto�iti tudi na vsebino, organizacijo ter 

izvedbo študijskega programa. Skupina strokovnjakov v postopku prve akreditacije 

študijskega programa presojo opravi na osnovi preu�itve vloge, njenih prilog, analize trga 

dela, javno dostopnih informacij ter medsebojnega usklajevanja. V postopku podaljšanja 

akreditacije študijskega programa pa poleg preu�itve vloge ter poro�ila o samoevalvaciji 

opravi še zunanjo evalvacijo. Pri prvi akreditaciji visokošolskega zavoda strokovnjaki 

opravijo pregled prostorov oziroma opreme, v kateri bo visokošolski zavod opravljal 

dejavnost, poleg tega pa preverijo tudi izpolnjevanje meril po posameznih podro�jih presoje iz 

vidika ustanovitve zavoda.  

Poleg prve akreditacije visokošolskega zavoda lahko visokošolski zavodi po uspešno 

opravljeni zunanji evalvaciji podaljšajo akreditacijo oziroma s tem obnovijo vpis v razvid 

visokošolskih zavodov. Prav tako se lahko na osnovi uspešno opravljene zunanje evalvacije 

visokošolskemu zavodu podaljša javna veljavnost študijskega programa (Merila).  
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3.2.2 Notranji mehanizmi spremljanja in zagotavljanja kakovosti 

Med notranje mehanizme spremljanja in zagotavljanja kakovosti storitev uvrš�amo notranjo 

evalvacijo oz. samoevalvacijo.  

Notranja evalvacija (samoevalvacija) 

Samoevalvacija, ki jo opravljajo visokošolski zavodi ali višje strokovne šole, temelji na 

osnovi sistemati�nega zbiranja, analiziranja in presojanja podatkov, ki se nanašajo na 

pedagoško, znanstvenoraziskovalno oziroma umetniško in strokovno dejavnost, na izvedbo 

študijskih programov, na študente in diplomante ter mednarodno sodelovanje in na druge 

dejavnosti zavoda ali šole (NAKVIS 2013).  

Visokošolski zavodi jo izvajajo sami z namenom, da ugotovijo dosežke in pomanjkljivosti 

izvajanja dejavnosti visokošolskega zavoda ter podajo predloge za izboljšave in nadaljnji 

razvoj svojih dejavnosti v samoevalvacijskem poro�ilu (Merila), ki mora biti javno objavljeno 

(NAKVIS 2013).  

Samoevalvacija je celovit proces, v katerem se opredelijo, zbirajo in analizirajo kvalitativne 

(samoocene zaposlenih in mnenja uporabnikov) in kvantitativne informacije z namenom 

odpravljanja pomanjkljivosti in razvoja zavoda v skladu z zastavljenimi cilji (�uš 2016).  

�uš (2016) prav tako navaja, da je samoevalvacija, katere glavni cilj je izpolnjevanje 

kakovosti, osnovni korak v evalvacijskem procesu, s katero ugotovimo prednosti in slabosti 

ter na osnovi teh analiz oblikujemo priporo�ila za nadaljnje izpolnjevanje kakovosti dela. 

Visokošolske institucije bi morale samoevalvacijo izvajati iz razloga lastnih želja in potreb, ne 

pa zaradi zunanjih komisij neodvisnih izvedencev. Potek in na�in samoevalvacije si lahko 

visokošolske ustanove dolo�ajo same, pri tem pa je zaželeno upoštevati priporo�ila zaporedja 

samoevalvacijskega procesa, da se najprej oblikuje samoevalvacijska skupina ter nameni in 

cilji samoevalvacije, pripravi se na�rt samoevalvacije, sledi zbiranje podatkov, analiza 

zbranega gradiva ter oblikovanje ocen, na osnovi katerih se pripravi samoevalvacijsko 

poro�ilo ter nadaljnje usmeritve. Samoevalvacijo lahko izvajamo na ravni predmeta, 

študijskega in raziskovalnega programa, na ravni univerze ali �lanice, pri �emer je v praksi 

najbolj uporabljena kombinacija samoevalvacije na razli�nih ravneh. 

Resolucija o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011–2020 navaja, da bodo 

visokošolske institucije razvijale kulturo kakovosti ter s tem izboljševale postopke 

samoevalvacije ter v proces izboljševanja kakovosti vklju�ile vse svoje zaposlene kot tudi 

študente (ReNPVŠ11-20). 

Leisyte idr. (2013) navajajo, da morajo študenti kot uporabniki sodelovati pri upravljanju 

kakovosti in notranjega zagotavljanja kakovosti na visokošolskih zavodih kot enakovredni 
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partnerji, kar je tudi zapisano v Evropskih standardih in Smernicah za zagotavljanje 

kakovosti. Ocenjevanje kakovosti storitev z merjenjem pri�akovanj in dojemanjem kakovosti 

storitev uporabnikov je dragoceno orodje za institucionalno upravljanje, saj so uporabniki 

pomembni za notranje in zunanje ocenjevanje, zagotavljanje kakovosti ter razvoj študijskega 

programa. Kettunen (2012) ugotavlja, da sistem zagotavljanja kakovosti dopolnjuje strateško 

upravljanje, prav tako pa tudi (Dado idr. 2011) menijo, da morajo visokošolske institucije biti 

usmerjene k izboljšanju kakovosti. 

V sistem visokega šolstva so vklju�ene razli�ne skupine uporabnikov, za katere je treba 

opredeliti njihove potrebe, zahteve ter interese. Kakovost storitev visokošolskih zavodov pa je 

treba nenehno izboljševati, da bi obdržali korak z zahtevami in interesi njihovih uporabnikov 

(�onlagi� in Fazli� 2015). 

3.3 Pri�akovanja uporabnikov storitev 

Po Lovelocku in Wirtzu (2007) pri�akovanje uporabnikov razumemo kot oceno, ki jo 

uporabniki primerjajo glede na svoja pri�akovanja o opravljeni storitvi v razmerju z dejansko 

opravljeno storitvijo. �e storitev zadovoljuje oziroma presega njihova pri�akovanja, se 

smatra, da storitev dosega visoko kakovost. Pri�akovanja uporabnikov se razlikujejo glede na 

to, v kakšne posle je storitev vklju�ena ter glede na razli�ne strategije pozicioniranja razli�nih 

ponudnikov storitev. Tretja možnost so pri�akovanja, ki vplivajo na dosedanje (pretekle) 

izkušnje ponudnika storitev, konkuren�nih storitev v isti panogi ali z njimi povezanih storitev 

v razli�nih panogah.  

Poto�nik (2004, 127) deli pri�akovanja uporabnikov storitev na »objektivna in subjektivna,« 

ki vplivajo na zadovoljstvo kot tudi navdušenje uporabnika. Objektivna pri�akovanja 

opredeljuje kot povpre�no raven kakovosti, na temelju znanih informacij. Subjektivna 

pri�akovanja pa po njegovem mnenju izražajo po�utje uporabnikov, zaradi vse ve�je 

zahtevnosti uporabnikov storitev pa praviloma naraš�ajo. Pri�akovanja lahko po lestvici 

pri�akovanj razvrstimo od najslabšega do idealnega pri�akovanja. Velik vpliv imajo izkušnje, 

saj dobre izkušnje pove�ujejo pri�akovanja, slabe pa ga znižujejo. Poleg izkušenj pa na 

pri�akovanja vplivajo še oglaševanje, javno mnenje ter pozitivne in negativne motnje 

pri�akovanj, ki predstavljajo vrzel med zaznano in pri�akovano kakovostjo storitve.  

Pri�akovanja študentov so dragocen vir informacij (Sander idr. 2000; Hill 1995). Zlasti novo 

vpisani dodiplomski študenti imajo lahko idealisti�na pri�akovanja in �e visokošolske 

institucije poznajo pri�akovanja študentov, se morda lahko nanje odzovejo na bolj realisti�ni 

ravni. Hill (1995) je pokazala, da so študentska pri�akovanja na splošno in še posebej v 

povezavi z akademskimi vidiki storitev visokošolskega izobraževanja, kot so kakovost 

pou�evanja, u�ne metode in vsebine bila dokaj stabilna skozi �as.  
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Grönroos (2007, 100) je razvil dinami�en model pri�akovanja, ki opisuje, da se kakovost 

storitev razvija v odnosu s strankami v daljšem �asovnem obdobju. Model razvrš�a 

pri�akovanja v tri lo�ene vrste: 

− »mehka pri�akovanja« obstajajo takrat, ko uporabnik od ponudnika storitve pri�akuje, da 

reši težavo, vendar nima jasnega razumevanja kaj mora narediti; 

− »izrecna pri�akovanja« so jasna v mislih stranke že v naprej v procesu storitve; razdeljena 

so na realna in nerealna pri�akovanja; 

− »implicitna pri�akovanja« se nanašajo na elemente storitev, ki so za stranko zelo o�itne in 

stranke zavestno niti ne razmišljajo o njih ampak jih jemljejo kot samoumevne.  

Grönroos (2007, 100) v nadaljevanju navaja, da mora izrecni uporabnik storitev razumeti kot 

ohlapna pri�akovanja, saj ta pri�akovanja še vedno vplivajo na zadovoljstvo uporabnika o 

kakovosti; uporabnik bo razo�aran, �e ponudnik storitev tega ne izpolnjuje. Karakteristike 

znotraj pri�akovanj so: »uporabniki lahko �utijo, da je potreba po razumevanju o tem kaj bi 

izpolnilo to potrebo ali spremenilo trenutno stanje na splošno, vendar nimajo jasnega 

pojmovanja o tem, kaj bi izpolnilo ali spremenilo to v trenutnih razmerah.«  

Uporabniki obi�ajno predpostavljajo, da se bodo izrecna pri�akovanja izpolnila ter da jih bodo 

nerealna pri�akovanja vznemirila (navdušila). Ponudniki storitev morajo tako uporabnikom 

prilagoditi nerealna pri�akovanja v bolj realna, da bo zagotavljanje storitev izpolnilo 

pri�akovanja uporabnikov Grönroos (2007, 100). 

�e uporabniki nimajo nobenih predhodnih izkušenj, je bolj verjetno, da bodo njihova 

pri�akovanja temeljila na besedi (ustni dogovor). Treba pa je omeniti še, da se pri�akovanja 

kupcev spreminjajo skozi �as, ker so pod vplivom oglaševanja, novih tehnologij, inovativnih 

storitev ter socialnih trendov. Uspešna organizacija je sposobna izpolniti pri�akovanja na 

vsakem koraku (Lovelock in Wirtz 2007). 

3.4 Vloga in pomen zadovoljstva uporabnikov storitev 

V poglavju bomo opredelili zadovoljstvo uporabnikov ter predstavili vzro�no povezavo med 

kakovostjo storitve ter zadovoljstvom uporabnikov s storitvijo. 

3.4.1 Opredelitev zadovoljstva uporabnikov 

Obstaja ve� opredelitev in definicij zadovoljstva uporabnikov, ki jih uporabljajo avtorji v 

razli�nih pomenih. Peluso (2011) ugotavlja, da so raziskave na podro�ju zadovoljstva 

uporabnikov ene izmed najbolj pogostih trženjskih raziskav. Kljub temu, da raziskovalci 

vlagajo veliko naporov v to podro�je z namenom, da bi opredelili pojem zadovoljstvo, 

ugotovili, kako ga je mogo�e meriti in izboljšati ter kako to vedenje vpliva na uporabnike, 

predstave o tem še vedno ostajajo nejasne. Tudi Oliver (2010) meni, da je zadovoljstvo zaradi 
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raznolikosti definicij težko opredeliti. Prav tako tudi Giese in Cote (2000, 1) navajata, da 

raziskovalci zaradi neenotne opredelitve zadovoljstva v danih okoliš�inah ne morejo izbrati 

ustrezno opredelitev, razviti ukrepe ter empiri�ne rezultate primerjati ali interpretirati. Hkrati 

tudi avtorja (Peterson in Wilson 1992; po Giese in Cote 2000) ugotavljata, da na podro�ju 

raziskovanja zadovoljstva uporabnikov primanjkuje tudi standardov, kateri bi poenotili 

opredelitev zadovoljstva ter njegovo metodologijo. 

Izraz zadovoljstvo izvira iz latinske besede satisfakcija, kjer »satis« pomeni »dovolj«, 

»facere« pa »narediti,« iz �esar se lahko sklepa, da je zadovoljstvo uporabnika doseženo v 

primeru, ko je zanj narejeno dovolj (Šuster-Erjavec 2010, 13). Milivojevi� (2010) �ustva 

zadovoljstva in sre�e povezuje s �ustvom želje, saj zadovoljstvo ob�utimo takrat, ko se izpolni 

naša želja. Ve�ja kot je želja, bolj intenzivno je zadovoljstvo ob njeni izpolniti. Po mnenju 

Oliverja (2010, 8), enega vplivnih avtorjev iz podro�ja prou�evanja zadovoljstva, je 

zadovoljstvo »odziv odjemalca na izpolnitev ali neizpolnitev. Je njegova sodba o tem, ali je 

zna�ilnost storitve, ali pa sama storitev dosegla (ali dosega) želeno raven izpolnitve ali ne.« 

Giese in Cote (2000, 15) zadovoljstvo v celoti opredeljujeta kot �ustveno reakcijo, ki je lahko 

�asovno omejena in razli�ne intenzitete, usmerjena pa neposredno k nakupu izdelka. 

Zadovoljstvo je po Snoju (1998, 158) »emocionalna reakcija« uporabnikov glede na njihove 

izkušnje s storitvami, v primerjavi z njihovimi pri�akovanji, prav tako pa tudi Kotler (1998, 

40) zadovoljstvo opredeljuje kot stopnjo �lovekovega po�utja, ki nastane kot posledica med 

storitvijo, ki jo uporabnik zazna in pri�akuje. Tse in Wilton (1988, 204) zadovoljstvo 

opredeljujeta kot uporabnikov odziv na oceno zaznane neskladnosti med predhodnimi 

pri�akovanji in dejanskim zmogljivostim proizvoda.  

Oliver (2010, 9) zadovoljstvo uporabnikov opredeljuje tudi kot njihovo ve�dimenzionalno 

oceno, saj lahko zadovoljstvo ocenjujejo na razli�nih ravneh. Avtor opredeljuje tudi 

vertikalno in horizontalno raven ocene zadovoljstva uporabnikov, kjer vertikalno oceno 

predstavljajo mikro in makro dimenzije, horizontalno oceno pa predstavlja proces, s katerim 

predhodne determinante povzro�ijo zadovoljstvo ter njegove posledice. 

Definicije zadovoljstva razli�nih avtorjev, ki sta jih vklju�ila v svojo raziskavo Giese in Cote 

(2000, 1), imajo kljub razli�ni opredelitvi nekatere skupne zna�ilnosti: 

− zadovoljstvo uporabnikov je odziv oz. reakcija, ki je �ustvena ali kognitivna; 

− ta odziv se navezuje na predmet zadovoljstva (pri�akovanje, izdelek, izkušnje); 

− odziv oz. reakcija se pojavi v dolo�enem �asu (po uporabi ali izbiri na osnovi zbranih 

izkušenj). 

Poto�nik (2004, 129) je mnenja, da je zadovoljstvo rezultat uporabnikove ocene storitve na 

osnovi primerjave njegove zaznave s pri�akovanjem. Uporabniki bodo s storitvijo zadovoljni, 

kadar se njihove zaznave skladajo s pri�akovanjem, v kolikor zaznave opravljene storitve 

presegajo pri�akovanja, bodo zelo zadovoljni ali celo navdušeni. �e se zaznave ne skladajo s 
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pri�akovanjem, bodo uporabniki nezadovoljni ali tudi razo�arani, zato je pomembno, da 

storitvena podjetja razvijajo strategijo, ki temelji na trajnem razvijanju in izboljševanju 

kakovosti storitev. 

Giese in Cote (2000, 12–14) ugotavljata, da ve� avtorjev v literaturi navaja, da se 

zadovoljstvo lahko pojavi pred ali po izbiri, nakupu ali porabi. Z globinskim intervjujem, ki 

sta ga opravila, sta ugotovila, da uporabniki zadovoljstvo zaznavajo predvsem na �ustveni 

osnovi, najve�ji pomen oziroma delež pa pripisujejo zadovoljstvu, ki se pojavi med porabo 

izdelka. Cronin in Taylor (1992) trdita, da zadovoljstvo temelji na kakovosti storitve, Musek-

Lešnik (2007, 16) pa pravi, da zgolj zadovoljstvo ne zagotavlja, da se bo uporabnik vra�al, kar 

pomeni, da kupec, ki je zadovoljen še ni zvest. »Sicer drži, da bo zvest samo kupec, ki je 

zadovoljen, vendar to še ne pomeni, da bo vsak zadovoljen kupec tudi zvest in se bo vra�al.« 

Tudi Fornell (1992, 7) ugotavlja, da naj bili zvesti uporabniki praviloma zadovoljni, medtem 

ko vsi zadovoljni uporabniki niso nujno tudi zvesti. 

Zadovoljstvo uporabnikov s storitvami v izobraževanju je po Devetaku in Vukovi�u (2002, 

295) odvisno predvsem od ustreznih odnosov med uporabniki in izvajalci storitev. Izvajalci se 

morajo prilagajati spremembam ter zahtevam uporabnikov storitev ter ustvariti oziroma 

ohraniti dobre odnose z uporabniki, saj je od tega odvisen uspeh poslovanja ter zadovoljstvo 

vseh udeležencev storitev.  

Marolt in Gomiš�ek (2005, 139–140) menita, da je zadovoljstvo uporabnikov za organizacije 

izrednega pomena, posebej zahtevno pa je dose�i zadovoljstvo uporabnika, saj so 

pri�akovanja uporabnikov zelo razli�na. 

Likon (2013) navaja, da zanimanje za ugotavljanje uspešnosti storitvenih organizacij iz leta v 

leto naraš�a. Ugotavljanje zadovoljstva uporabnikov je kompleksno in zahtevno, ima pa tudi 

velik pomen. Storitvena podjetja vedno pogosteje iš�ejo razli�ne na�ine za ugotavljanje 

zadovoljstva uporabnikov storitev. Upoštevati je treba dve zna�ilnosti storitev, da so 

neotipljive in da nastajajo v povezavi med izvajalcem in uporabnikom, saj je zadovoljstvo 

uporabnikov storitev odvisno od pri�akovanj uporabnikov in njihovega zaznavanja. 

Zadovoljstvo se v literaturi uporablja kot enodimenzionalni, prav tako kot tudi 

ve�dimenzionalni konstrukt (Ostrom in Iacobucci 1995). Pri enodimenzionalnem konstruktu 

ocenjujemo zadovoljstvo strank le z eno spremenljivko, medtem ko pri ve�dimenzionalnem 

konstruktu za dolo�itev splošnega zadovoljstva uporabimo ve� spremenljivk.  

Osnova zagotavljanja zadovoljstva uporabnikov je celovito obvladovanje kakovosti, saj so 

uporabniki zadovoljni le, kadar se njihova pri�akovanja izpolnijo ali pa so presežena (Kotler 

1998, 59–60). 
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Devetak in Vukovi� (2002, 291) navajata, da je pomembno tudi merjenje zadovoljstva, ki ga 

lahko izvedemo s pomo�jo ustreznega vprašalnika, v katerega so vklju�ene merilne lestvice 

ter zna�ilnosti ponudbe, ki vplivajo na zadovoljstvo uporabnikov storitev. Kotler (1998, 41) 

med metode spremljanja in merjenja zadovoljstva uporabnikov prišteva: 

− sistem pritožb in predlogov; 

− ankete o zadovoljstvu; 

− namišljeno nakupovanje; 

− analizo izgubljenih kupcev. 

3.4.2 Pogled na kakovost storitev in zadovoljstvo uporabnikov 

Avtorji (Eskildsen idr. 2004; Ueltschy idr. 2007, po Burböck 2014, 155) govorijo o 

pomembnem vplivu kakovosti storitev na zadovoljstvo uporabnikov. V literaturi je zaslediti 

dva razli�na pogleda na kakovost storitev in zadovoljstvo uporabnikov. Avtorji (Parasuraman, 

Zeithaml in Berry 1985, 48; Bolton in Drew 1991b, 379) trdijo, da je zadovoljstvo povezano s 

specifi�no transakcijo, kakovost pa je rezultat številnih transakcij uporabnika s ponudnikom v 

daljšem �asovnem obdobju. Cronin in Taylor (1992, 60) pa trdita, da je zadovoljstvo 

nadrejeno kakovosti. Vsi avtorji pa se strinjajo s tem, da sta kakovost in zadovoljstvo med 

seboj povezana (Cvikl 2000, 41).  

Pojma kakovost storitev in zadovoljstvo uporabnikov nista nekaj novega. Ta dva konstrukta 

in njihova vzro�na povezava so bili v razli�nih panogah v zadnjih 30 letih deležni velike 

pozornosti v znanstveni literaturi (Crosby in Stephens 1987; Martínez-García in Martínez-

Caro 2010, po Burböck 2014, 155), kakovost storitev ni enaka zadovoljstvu, temve� je eden 

od vzrokov za njen nastanek. Razli�nim uporabnikom lahko enaka storitev nudi razli�no 

raven zadovoljstva, saj ima vsak uporabnik razli�na pri�akovanja z dolo�eno storitvijo ter 

razli�no zaznava kakovost iste storitve (Parasuraman, Berry in Zeithaml 1991). 

Uporabnik kakovost storitve v storitvenem sektorju zazna racionalno, njegovo zadovoljstvo s 

storitvijo pa emocionalno (Poto�nik 2004, 126; Šumah, Klopotan in Mahi� 2014, 377), kar sta 

s pomo�jo skupinskih intervjujev ugotovila tudi Giese in Cote (2000, 14), zato moramo 

razlikovati med kakovostjo storitev ter uporabnikovim zadovoljstvom s storitvijo (Poto�nik 

2004, 126; Devetak in Vukovi� 2002, 294; Vida idr. 2010). 

Parasuraman, Zeithaml in Berry (1988) poudarjajo specifi�no naravo za posamezno 

zadovoljstvo v smislu, da je �ustvena reakcija na osnovi izkušenj dokazana, medtem ko je 

kakovost storitev za uporabnika kot odnos in sodba relativno trajno �ustvena usmerjenost za 

izdelek ali storitev.  

�e je uporabnik v celoti obveš�en o konceptu storitev, lahko sam prepozna, kaj je mogo�e 

storiti in zakaj njegove potrebe ali zahteve lahko ali ne morejo biti zadovoljene (uresni�ene). 



 

33 

Poznavanje opravljene storitve zmanjšuje zaznano tveganje o ponudniku storitev, jim daje 

zaupanje v izvajalca storitev in spodbuja zadovoljstvo uporabnika (Moon 2013). 

Klju�nega pomena (Poto�nik 2004, 126) je, da storitvena podjetja znajo razumeti, zakaj so 

uporabniki izbrali njihovo storitev ter si prizadevati, da ostanejo zvesti podjetju in opravljeni 

storitvi. Zaznavanje (percepcija) uporabnika ima pri odlo�anju o uporabi storitve ve�ji vpliv 

kot pri proizvodih. Razpon odziva se kaže od nezadovoljstva pa vse do navdušenja, najvišje 

stopnje zadovoljstva, odvisen pa je od tega, kako opravljena storitev izpolni uporabnikova 

pri�akovanja.  

Parasuraman, Zeithaml in Berry (1985) govorijo tudi o treh osnovnih temah o storitvah na 

osnovi prejšnjih navajanj: 

− potrošnik težje oceni kakovost storitev kot kakovost blaga; 

− kakovost zaznanih storitev izhaja iz primerjave pri�akovanja uporabnikov z dejanskim 

opravljanjem storitev; 

− ocene kakovosti niso narejene izklju�no na izid storitve; vklju�ujejo tudi ocene procesa 

izvajanja storitev.  

�e visokošolski zavodi vedo, kako uporabniki zaznavajo kakovost storitev, lahko svoje 

storitve do neke mere prilagodijo, kar naj bi imelo pozitiven vpliv na zaznano kakovost 

storitev študentov in njihovo raven zadovoljstva (Zeithaml, Parasuraman in Berry 1990; 

Frazer-Winsted 2000). 

Zadovoljstvo uporabnika (Devetak in Vukovi� 2002, 289) je odvisno od uspešnosti ter 

kakovosti izvedene storitve. Poznati moramo zna�ilnosti izvajanja storitev, saj sta prav od njih 

odvisna kakovost ter zadovoljstvo uporabnika. Po opravljenih storitvah pa je zadovoljstvo 

uporabnikov treba oceniti oziroma meriti. 

3.5 Modeli kakovosti storitev in merilni inštrument SERVQUAL 

V tem poglavju bomo predstavili razli�ne modele merjenja kakovosti storitev, podrobneje pa 

bomo predstavili model SERVQUAL, ki je osnova naše raziskave. 

3.5.1 Merjenje kakovosti storitev 

Z merjenjem kakovosti storitve dobimo informacije o zaznavanju kakovosti z vidika 

uporabnika – na vrednotenje vplivajo tako socialne, psihološke kot tudi situacijske 

spremenljivke (Podbrežnik 2013, 24). 

Zanimanje za merjenje kakovosti storitev je vedno ve�je, vendar veliko raziskovalcev 

poudarja, da je kakovost storitev abstrakten pojem, ki ga je težko opredeliti in meriti (Bolton 
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in Drew 1991b; Clow in Vorhies 1993; Boulding idr. 1993). Za merjenje kakovosti storitev se 

uporabljajo razli�ni koncepti in modeli merjenja (Kontic 2014; Poto�nik 2000). Najve�ji izziv 

pa je dejansko opredeliti in najti najprimernejše metode za merjenje (Kontic 2014).  

Merjenje kakovosti storitev je v nasprotju s kakovostjo proizvodov težko meriti 

(Parasuraman, Zeithaml in Berry 1985, 42; Poto�nik 2004, 92; Šuster-Erjavec 2012, 65), 

storitve v izobraževanju pa je težje ocenjevati od drugih izvedenih storitev (Devetak in 

Vukovi� 2002, 307). Vendar kakovost storitve lahko izboljšamo le, �e jo merimo. Zaradi 

lastnosti, zna�ilnih za storitve, kot so heterogenost, neopredmetenost in nedeljivost je 

kakovost storitev težko opredeljiv koncept. Merimo jo lahko le s subjektivno zaznavo 

uporabnikov, pri �emer uporabnik zaznava dimenzije kakovosti med nudenjem storitve, pri 

tem pa zavestno ali nezavestno oblikuje oceno o njeni kakovosti (Šuster-Erjavec 2012, 65). 

Merjenje kakovosti storitev v visokem šolstvu je v zadnjem �asu pritegnilo pozornost 

razli�nih raziskovalcev (Koni, Zainal in Ibrahim 2013; Lee 2010; Pereda, Airey in Bennett 

2007; Jain, Sinha in Sahney 2011; Petruzzellis, D’Uggento in Romanazzi 2006), saj se 

visokošolsko izobraževanje nenehno soo�a s tem, kako izboljšati kakovost svojih dejavnosti 

(Heck, Johnsrud in Rosser 2000), zaradi vse ve�je konkurence med visokošolskimi zavodi pa 

se vse ve� pozornosti namenja vprašanju kakovosti storitev (Green 2014). Prav tako tudi 

Kontic (2014) ugotavlja, da je eno izmed pomembnih vprašanj na podro�ju visokega šolstva, 

kako študentje zaznavajo kakovost storitev. Leisyte idr. (2013) poudarjajo, da bi naj študentje 

bili vklju�eni v proces vrednotenja programov in v sodelovanje pri zagotavljanju kakovosti na 

visokošolskih zavodih.  

Da bi pridobili konkuren�no prednost pred drugimi visokošolskimi zavodi, univerze zahtevajo 

ve�jo osredoto�enost na kakovost storitev. Opredelitev in merjenje kakovosti storitev na 

univerzah služi kot prvi korak k uporabnikom bolj prijaznih izobraževalnih storitev in 

izboljšanju kakovosti storitev. Pomaga pri vzpostavljanju jasnih standardov in pri oblikovanju 

meril za primerjavo kakovosti storitev v javnih in zasebnih univerzah (Çerri 2012). 

Zaznavanja študentov o izkušnjah v visokem šolstvu so postala vse bolj pomembna, zato 

visokošolske ustanove poskušajo biti �im bolj osredoto�ene na študente (Khodayari in 

Khodayari 2011).  

Za nenehne izboljšave, osredoto�enje na interese in pove�anje zadovoljstva študentov je treba 

vlagati veliko napora, zato o kakovosti v izobraževanju lahko govorimo takrat, kadar so 

potrebe in pri�akovanja študentov izpolnjena (Tan in Kek 2004). Pomembno je, da se na 

notranji ravni oblikujejo sistemi zagotavljanja kakovosti izobraževanja, v katerih se podpira in 

spremlja prizadevanja za sistemati�no izboljšanje kakovosti na univerzi (Ulewicz 2013). 
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3.5.2 Modeli merjenja kakovosti storitev 

Posamezni avtorji, kot ugotavlja Poto�nik (2004, 99–100), so razvili ve� razli�nih modelov za 

presojanje kakovosti storitev, na osnovi katerih se dolo�ijo ustrezni standardi kakovosti, s 

katerimi lahko �im bolje zadovoljimo potrebe uporabnikov. Modeli so razli�ni »tako po 

pristopu kot tudi po kriterijih,« po katerih se kakovost storitve presoja. 

Najbolj poznani in najbolj pogosto uporabljeni modeli za presojo kakovosti so (Poto�nik 

2004, 100): 

− model kakovosti storitev 4 Q, 

− model pri�akovane in zaznane kakovosti storitev, 

− model razkorakov oziroma vrzeli in 

− model SERVQUAL. 

Marolt in Gomiš�ek (2005, 148–149) med modele ocenjevanja kakovosti storitev poleg že 

zgoraj navedenih prištevata še model CAF, Poto�nik (2004, 100) pa Model vzajemnega 

odnosa med izvajalcem in uporabnikom storitve. V zasebnem in v javnem sektorju se 

uporablja tudi model odli�nosti EFQM (Kern-Pipan 2013), med modele za obvladovanje 

kakovosti pa razli�ni avtorji prištevajo še vrsto drugih modelov, kot so model SERVPERF ter 

ostali. 

V nadaljevanju bomo na kratko opisali najbolj poznane in najbolj uporabljene modele 

merjenja kakovosti, v enem izmed naslednjih poglavjih pa podrobneje predstavili model 

SERVQUAL, ki je tudi predmet naše raziskave. 

Model kakovosti storitev 4 Q  

Marolt in Gomiš�ek (2005, 149) navajata, da je model dobil ime po štirih merilih, ki so 

pomembni za presojo kakovosti. Marolt in Gomiš�ek (2005, 149) in Poto�nik (2004, 100) 

med merila modela kakovosti storitev 4 Q prištevajo: 

− kakovost na�rtovanja, kar pomeni, da naj bo storitev zasnovana tako, da zadosti potrebam 

oziroma povpraševanju uporabnika; 

− kakovost izvedbe storitve, kadar se izvedba storitev v najve�ji možni meri približa 

na�rtovani storitvi; 

− kakovost izvedbe ob dolo�enem �asu, kar pomeni, da mora biti storitev opravljena v 

predvidenem �asu in roku; 

− kakovost odnosov, gre za medsebojne odnose med izvajalci in uporabniki storitev. 
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Model pri�akovane in zaznane kakovosti storitev 

Model pri�akovane in zaznane kakovosti storitev po Marolt in Gomiš�ek (2005, 149) temelji 

na ocenjevanju tehni�ne kot tudi funkcionalne kakovosti ter imidža storitvene organizacije. 

Model se imenuje tudi Grönrossov model. Poto�nik (2004, 100) razlaga, da uporabniki 

ocenjujejo storitev na na�in, da primerjajo storitev, ki jo pri�akujejo z dejansko zaznano 

storitvijo. Organizacija lahko na pri�akovanja uporabnikov vpliva s svojimi trženjskimi 

aktivnostmi, medtem ko zaznana storitev skoraj ni odvisna od trženjskih aktivnosti. Kakovost 

storitve se ocenjuje na osnovi tehni�ne kakovosti, ki je dejanski rezultat storitve, na osnovi 

funkcionalne kakovosti, ki se navezuje na to, kako je bila storitev opravljena, podoba podjetja 

pa na zaznavanje storitve uporabnika kot celote. 

Model CAF 

Model CAF (angl. Common Assessment Framework) oziroma Skupni ocenjevalni okvir v 

javnem sektorju je model za celovito obvladovanje kakovosti, ki je bil razvit za namen 

javnega sektorja na osnovi modela EFQM (Model poslovne odli�nosti) (MJU 2016) in s 

podporo Evropskega inštituta za javno upravo – EIPA (European Institute of Public 

Administration) (Kern-Pipan 2013). Model oziroma orodje, organizacije v javnem sektorju 

uporabljajo kot pripomo�ek za izboljšanje svojega delovanja v razli�nih okoliš�inah pri 

uporabi tehnik za obvladovanje kakovosti. Model obravnava organizacijo hkrati iz razli�nih 

vidikov, temelji pa na predpostavki, da se rezultati delovanja organizacije in zaposlenih 

dosežejo s pomo�jo strategije vodstva, na�rtovanjem, z zaposlenimi in s procesi (MJU 2016). 

Po Staes in Thijs (2005, 34) ima model CAF štiri glavne namene, da: 

− zajame vse posebnosti organizacij javnega sektorja; 

− služi kot orodje uslužbencem, ki želijo izboljšati delovanje organizacije javnega sektorja; 

− deluje kot most med razli�nimi modeli, ki se uporabljajo v kakovosti; 

− olajša benchmarking6 v organizacijah javnega sektorja. 

Evropski inštitut za javno upravo (EIPA 2013) opisuje model CAF kot orodje celovitega 

obvladovanja kakovosti, ki temelji na na�elih odli�nosti z namenom izboljšanja uspešnosti 

delovanja organizacije javnega sektorja.  

Navaja na�ela odli�nosti, ki so:  

− usmerjenost v rezultate, kar pomeni, da se organizacija osredoto�a na rezultate, pri �emer 

morajo rezultati zadovoljiti vse udeležene strani organizacije; 

− osredoto�enost na uporabnike, organizacija se osredoto�a na uporabnike ter jih vklju�uje 

v razvoj izdelkov in storitev; 

                                                 
6 Primerjalna analiza, primerjalno presojanje (primerjanje z najboljšimi na dolo�enem podro�ju). 
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− voditeljstvo in stalnost namena, na�elo vodenja z navdihom in stalnostjo namena v 

spreminjajo�em se okolju; 

− vodenje s procesi in dejstvi organizacijo vodi iz perspektive, da je želeni rezultat 

u�inkovitejši, �e se z njim povezani viri in aktivnosti vodijo kot proces ter se odlo�itve 

sprejemajo na osnovi analize in podatkov; 

− razvoj in vklju�enost zaposlenih pomeni, da zaposleni predstavljajo bistvo organizacije, 

njihovo polno vklju�evanje pa jim omogo�a, da svoje zmožnosti uporabijo v korist 

organizacije, njihov prispevek mora biti maksimalen, prek njihovega razvoja in 

vklju�evanja ter ustvarjanja delovnega okolja skupnih vrednot in kulture zaupanja, 

odprtosti, pooblaš�anja in priznavanja; 

− na�elo stalnega u�enja, inovacij in izboljšanja pomeni, da je odli�nost izziv sedanjega 

stanja in izvedbe sprememb s stalnim u�enjem, ki zagotavlja ustvarjanje priložnosti za 

izboljšanje. Nenehno izboljševanje mora biti zato stalen cilj organizacije; 

− razvijanje partnerstev, organizacije v javnem sektorji za doseganje svojih ciljev 

potrebujejo tudi druge, zato morajo razvijati in ohranjati partnerstva, ki prispevajo 

dodatno vrednost, organizacija in dobavitelji so medsebojno odvisni; 

− družbena odgovornost, ki jo morajo prevzeti organizacije javnega sektorja, spoštovati 

ekološko trajnost in poskušati izpolniti pri�akovanja in zahteve lokalne in globalne 

skupnosti. 

Model merjenja kakovosti storitev – model vrzeli 

Zelo pogosto uporabljena metoda za merjenje kakovosti v visokem šolstvu je metoda 

merjenja kakovosti storitev oziroma model vrzeli (Kontic 2014; Snoj 1998, 169), ki so jo 

razvili avtorji Parasuraman, Zeithaml in Berry na osnovi ve�letnih raziskav (Snoj 1998, 169; 

Lovelock in Wirtz 2007, 420).  

Gre za metodo, ki meri razliko med pri�akovano in dejansko zaznano storitvijo, ki je 

posledica zna�ilnosti petih razkorakov, ki se pojavljajo v delovanju storitvenih organizacij 

(Snoj 1998, 169): 

− razkorak 1: razlika med uporabnikovimi pri�akovanji in zaznavanji teh pri�akovanj iz 

strani vodstva organizacije; 

− razkorak 2: razlika med zaznavanjem pri�akovanj uporabnikov s strani vodstva in 

pretvorbo teh pri�akovanj v standarde kakovosti storitev, model vrzeli; 

− razkorak 3: razlika med standardi kakovosti storitev in dejanskim izvajanjem storitev; 

− razkorak 4: razlika med dejanskim izvajanjem storitev in s tem, kar organizacija 

obljublja; 

− razkorak 5: razlika med pri�akovanji in zaznavami uporabnika. 

Model merjenja kakovosti storitev – model vrzeli prikazujemo na sliki 2. 
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Slika 2: Model kakovosti storitev po Parasuraman, Zeithaml in Berry 

Vir: Parasuraman, Zeithaml in Berry 1985, po Ulewicz 2014, 256. 

Avtorji so model merjenja kakovosti storitev nadgradili s tem, da so obdržali pet razkorakov 

oziroma vrzeli, razvili pa so lestvico merjenja kakovosti storitev, ki so jo poimenovali 

SERVQUAL, ki jo sestavljajo razli�ne dimenzije kakovosti storitev (Snoj 1998, 170). 

3.5.3 Merilni inštrument SERVQUAL 

Model SERVQUAL (angl. Service Quality Model), ki so ga na osnovi številnih raziskav v 

razli�nih storitvenih dejavnostih in na osnovi iskanja ter odpravljanja vzrokov za nastanek 

vrzeli razvili Parasuraman, Zeithaml in Berry, pojasnjuje, da kupci ocenjujejo kakovost 

storitev na osnovi primerjave njihovih pri�akovanj in dejanskih zaznav prejetih storitev 

(Parasuraman, Zeithaml in Berry 1985; Wisniewski 2001a). Parasuraman, Zeithamlova in 

Berry (1988) ugotavljajo, da je razlika med pri�akovano in med zaznano storitvijo posledica 

obstoja štirih vrzeli.  

Model SERVQUAL je model, ki meri dejansko razliko med pri�akovano storitvijo in med 

dojemanjem zaznane storitve. Avtorji so poimenovali to kot primer paradigme ter jo 

operacionalizirali kot (Tan in Kek 2004): 

kakovost storitev = zaznavanje – pri�akovanje. 
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Marolt in Gomiš�ek (2005, 150) model SERVQUAL opisujeta kot model, ki je prirejen za 

merjenje kakovosti storitev, s katerim se ugotavlja uporabnikovo zaznavanje kakovosti 

storitve oziroma uporabnikovo zadovoljstvo s storitvijo. 

 

Slika 3: Merjenje kakovosti storitev na osnovi modela SERVQUAL 

Vir: Kumar, Kee in Manshor 2009. 

Orodje, ki podpira merjenje kakovosti v modelu SERVQUAL, je model vrzeli. Upravljanje 

vrzeli organizaciji pomaga izboljšati njegovo kakovost. Vrzeli so zna�ilne razlike, ki so vzrok 

za zagotavljanje slabe kakovosti storitev. Te razlike med dojemanjem in pri�akovanjem so 

prikazane v modelu petih vrzeli v preglednici 2 (Ulewicz 2014). 

Po Parasuramanu, Zeithamlovi in Berryu (1985) stranke uporabljajo enaka merila za 

ocenjevanje kakovosti, ne glede na vrsto storitev. Kakovost storitev je splošno mnenje strank, 

ugotovljeno na osnovi vrsto uspešnih ali neuspešnih izkušenj. Kot merilo presoje se lahko 

uporabi pet dimenzij: zanesljivost, oprijemljivost, odgovornost, varnost in empatija (Ulewicz 

2014). 

Dimenzije kakovosti modela SERVQUAL so razli�ne v posameznih okoljih storitev. V 

literaturi s podro�ja izobraževanja je navedeno, da je zelo pomembno, da visokošolske 

izobraževalne institucije ocenjujejo kakovost storitev, ki jih ponujajo, ter stremijo k stalni 

izboljšavi njihovih storitev (Shauchenka in Busłowska 2010). 
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Preglednica 2: Model petih vrzeli po Parasuraman, Zeithaml in Berry 

Vrzel Opis Vzrok 

Vrzel 1 Razlika, ki lahko obstaja med percepcijo 
vodstva in realnimi pri�akovanji strank. 

Nepravilna opredelitev pri�akovanja 
strank. 

Vrzel 2 Neskladje med dojemanjem vodstva in 
pri�akovanji strank ter specifikacijami 
kakovosti storitev. 

Pomanjkanje operativnih orodij za 
posluh študentov, omejeni viri, 
brezbrižnost vodstva, hitre spremembe 
pogojev na trgu. 

Vrzel 3 Razlika med specifikacijami kakovosti 
storitev in dejansko opravljeno storitvijo. 

Pomanjkanje znanja o specifikacijah, 
pomanjkanje sposobnosti in predanosti 
sodelavcev. 

Vrzel 4 Razlika med predpisano kakovostjo storitve 
in tem kar podjetje komunicira navzven. 

Pomanjkanje komunikacije, stranka ne ve 
kaj naj pri�akuje, ve� je promocije kot 
dejanske prodaje. 

Vrzel 5 Razlika medtem, kaj stranka pri�akuje in kaj 
ji podjetje dejansko prinaša. 

Vrzel ali serija vrzeli od 1 do 4. 

Vir: Parasuraman, Zeithaml in Berry 1985, po Ulewicz 2014, 256. 

Model SERVQUAL je pravzaprav oblika raziskave, ki vsebuje 22 elementov oziroma trditev, 

ki se nanašajo tako na pri�akovano kot na dejansko zaznano storitev (Cook in Thompson 

2000), trditve pa se uporabljajo za ocenjevanje kakovosti storitev prek petih dimenzij: 

oprijemljivosti, zanesljivosti, odzivnosti, zagotavljanja in empatije (Wisniewski 2001a). 

Anketirani uporabniki v prvem delu vprašalnika odgovarjajo na trditve; kakšno storitev bi 

morala uporabnikom nuditi organizacija, v drugem delu vprašalnika pa na trditve; kakšno 

storitev organizacija dejansko ponuja uporabniku. Stopnja strinjanja s posamezno trditvijo se 

ozna�i na Likertovi merilni lestvici s petimi ali sedmimi stopnjami ocenjevanja (Poto�nik 

2004, 105); pri �emer se za pri�akovanja, ki jih merimo, uporabljajo trditve od »sploh ni 

pomembno« do »zelo pomembno,« za zaznavanja pa od »zelo se strinjam« do »sploh se ne 

strinjam« (Podbrežnik in Bojnec 2015, 123). Pogosto se v praksi zaradi prekrivanja kriterijev 

uporablja poenostavljen model SERVQUAL, ki obsega pet kriterijev (Poto�nik 2004, 105); 

zanesljivost storitve, pravo�asnost oziroma odzivnost, empatijo, vljudnost ter zunanjo podobo 

organizacije (Marolt in Gomiš�ek 2005, 150). Parasuraman, Zeithaml in Berry (1985, 1988) 

trdijo, da se lahko z manjšo modifikacijo model SERVQUAL prilagodi kateri koli storitveni 

organizaciji. 

Leisyte idr. (2013) pa poudarjajo, da model SERVQUAL visokošolskim zavodom omogo�a 

oceniti zadovoljstvo uporabnikov s storitvijo, ki jo zavod opravlja. 

Poto�nik (2004, 105–106) ugotavlja, da se težave pri ocenjevanju kakovosti z modelom 

SERVQUAL kažejo v tem, da zaradi razli�nih storitev dvaindvajset trditev, ki so predlagane 

za merjenje kakovosti, ni možno vedno uporabiti, težave pa vidi tudi v realnosti odgovorov, ki 

jih uporabniki podajo po opravljeni storitvi, saj lahko tisti, ki imajo negativne izkušnje 
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pretiravajo v svojih pri�akovanjih, drugi s pozitivnimi izkušnjami pa nimajo dovolj visoko 

postavljenih svojih zahtev. Druga težava, ki jo je izpostavil, je, da omenjen model ne upošteva 

kriterijev: sama izvedba storitve naj ne bi bila upoštevana, prav tako pa model tudi ne 

upošteva »povezave med ceno in kakovostjo storitve«.  

Buttle (1996) je podal ve� teoreti�nih in operativnih kritik na model SERVQUAL. Meni, da 

model SERVQUAL ni primeren pri vzpostavitvi gospodarske, statisti�ne in psihološke 

teorije, model s petimi dimenzijami ni univerzalen, obstaja tudi visoka stopnja povezanosti 

med petimi dimenzijami (zanesljivost, zagotavljanje, oprijemljivost, empatija in odzivnost), 

izraz pri�akovanje ima razli�ne definicije, dva elementa instrumenta (pri�akovanje in 

dojemanje) povzro�ata dolgo�asje in zmedo, sedem to�k Likertove lestvice pa je 

pomanjkljivih.  

Obstajajo številne raziskave, ki potrjujejo, da je model SERVQUAL uspešno uporabljen na 

podro�ju javnih storitev (Brysland in Curry 2001; Wisniewski 2001b), na podro�ju 

izobraževanja (Kwan in Ng 1999; Oldfield in Baron 2000; Shekarchizadeh, Rasli in Hon-Tat 

2011) ter v drugih razli�nih kontekstih (Buttle 1996), njegove prednosti pa ve� kot odtehtajo 

njene pomanjkljivosti (O’Neill in Palmer 2001). 

Parasuraman, Zeithamlova in Berry (1985) predlagajo, da je model SERVQUAL smiselno 

uporabiti vsaj tri do štirikrat letno, da ugotovimo razlike med kakovostjo storitev, ki jo 

uporabniki pri�akujejo in zaznajo. Priporo�ajo tudi, da se model uporablja tudi v kombinaciji 

z drugimi modeli. 

3.5.4 Dimenzije kakovosti storitev 

Dimenzije kakovosti storitev je Poto�nik (2004, 97–99) opredelil kot tiste zna�ilnosti, za 

katere uporabniki storitev pri�akujejo, da jih bo storitveno podjetje izpolnilo v �asu izvajanja 

storitve. Kot najpomembnejše dimenzije kakovosti storitev je navedel šestnajst zna�ilnosti, ki 

jih je povezal v štiri skupine: 

− izhodiš�a, ki vplivajo na dobro po�utje uporabnikov (zna�ilnosti ustvarjajo zadovoljstvo 

ali nezadovoljstvo); 

− zna�ilnosti, ki omogo�ajo pove�anje zadovoljstva (zna�ilnosti, ki ustvarijo navdušenje v 

kolikor so prisotne, �e jih ni, so uporabniki vseeno zadovoljni, saj jih niso pri�akovali); 

− kriti�ne zna�ilnosti, med katere sodijo zna�ilnosti, ki povzro�ijo navdušenje ali 

razo�aranje; 

− nevtralne zna�ilnosti, ki navadno ne vplivajo na zadovoljstvo uporabnikov. 

Eden od najbolj jasno opredeljenih nizov dimenzij kakovosti v visokem šolstvu je bil 

ugotovljen po Harveyu in Knightu (1996), po katerem lahko kakovost razdelimo na pet 

razli�nih, vendar povezanih dimenzij: 
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− kakovost kot izjemnost (npr. visoki standardi, nadpovpre�je kakovosti); 

− kakovost kot doslednost (npr. ni� napak, kultura kakovosti); 

− kakovost kot ustreznost, primernost namena (npr. poslanstvo, zagotovilo kakovosti, 

zadovoljitev stranke); 

− kakovost, ki je najboljša za dolo�eno vrednost (npr. kazalniki, ki pokažejo izvedbo, 

zna�aj stranke); 

− kakovost kot preobrazba (poudarjanje in krepitev sodelujo�ega, dodajanje vrednot). 

Glede na izide raziskave, ki se je izvedla na osnovi težav kakovosti storitev v storitvenih 

podjetjih, so avtorji razvrstili deset dimenzij kakovosti storitev, ki se uporabljajo pri 

presojanju kakovosti (Parasuraman, Zeithaml in Berry 1985, po Snoj 1998, 162): 

− zanesljivost, ki pomeni, da storitvena organizacija izvede storitev v obljubljenem roku, ter 

že v prvem poskusu uspešno opravi storitev; 

− pripravljenost, ki predstavlja pripravljenost osebja, da ažurno izvede storitev in takoj 

reagira; 

− strokovnost, ki zajema znanja in veš�ine osebja storitvene organizacije, ki se navezujejo 

na izvajanje storitve; 

− dostopnost, predstavlja razpoložljivost storitev, enostaven dostop do storitev ter 

enostavno vzpostavljanje stika z uporabnikom; 

− uslužnost, pomeni vljudnost in prijaznost izvajalcev, spoštovanje in upoštevanje 

uporabnikov; 

− komuniciranje je skrb za obveš�enost, sprotno informiranje uporabnikov, reagiranje 

izvajalcev na povratne informacije ter sposobnost prepri�anja uporabnikov, da bodo 

njihove težave uspešno rešene; 

− zaupanje pomeni delovanje izvajalcev storitev v interesu uporabnikov; 

− varnost predstavlja skrb za odpravo tveganj ali dvomov za uporabnike; 

− razumevanje in poznavanje uporabnikov pomeni skrb za ugotavljanje potreb in posebnih 

zahtev uporabnikov); 

− fizi�na podpora se nanaša na opremo za izvajanje storitve, zunanjo podobo prostorov, 

notranjo opremljenost ter urejenost osebja. 

Parasuraman, Zeithaml in Berry (1988, 23) ugotavljajo, da model SERVQUAL izhaja iz 

navedenih desetih dimenzij kakovosti, ki predstavljajo osnovno strukturo zaznane kakovosti 

storitev. Navedene dimenzije (Parasuraman, Zeithaml in Berry 1985, 47–48) pa imajo 

najve�ji vpliv na kakovost storitev. 

Parasuraman, Zeithamlova in Berry (1988, 23) so kasneje navedenih deset dimenzij s 

pomo�jo faktorske analize ter drugih statisti�nih metod zaradi prekrivanja dolo�enih dimenzij 

kakovosti razdelili oziroma združili v pet naslednjih: 

− zanesljivost, ki pomeni zanesljivo in natan�no opravljene storitve v dogovorjenem roku; 



 

43 

− odzivnost, ki prestavlja pripravljenost pomagati uporabniku pri težavah ter hitro odzivnost 

zaposlenih); 

− zaupanje, ki se nanaša na znanje in vljudnost zaposlenih ter njihovo verodostojnost; 

− pozornost, ki pomeni prijaznost, skrb ter pozornost do uporabnikov; 

− fizi�no podporo, ki predstavlja fizi�ne prostore, opremo ter urejenost osebja. 

Dimenzije kakovosti storitev (Parasuraman, Berry in Zeithaml 1991, 33) lahko storitvene 

organizacije uporabijo kot priložnost za izboljšanje kakovosti svojih storitev.  

Snoj (1998, 163) navaja, da nekatere dimenzije vklju�ujejo merljive zna�ilnosti, nekatere so 

objektivne, nekaj se jih spreminja s spreminjanjem navad in vrednot, pretežni del dimenzij 

kakovosti storitev pa »odseva preferen�ne lestvice posameznih odjemalcev oziroma skupin 

odjemalcev.« Opredeljuje tudi tri razli�ne kriterije razlikovanja dimenzij kakovosti storitev, 

pri �emer jih deli na:  

− lo�ljivost od storitev: pri tem razlikuje notranje in zunanje dimenzije kakovosti storitev, 

pri �emer so notranje dimenzije vezane na uporabo storitev (pri storitvah so to dogajanja 

ali procesi), zunanje dimenzije, ki jih imenuje »otipljive«, pa so dimenzije, ki so v 

povezavi s storitvami in velikokrat »služijo kot posplošeni indikatorji kakovosti:« 

− objektivnost pri merjenju kakovosti storitev; 

− vlogo v odjemal�evem zaznavanju kakovosti storitev. 

Uporabniki razli�no zaznavajo kakovost storitve oziroma njene dimenzije, avtorji govorijo 

tudi o dveh pogledih o tem, kako uporabniki zaznavajo dimenzije kakovosti oziroma govorijo 

o dveh šolah, ki dimenzije kakovosti razli�no opredeljujeta. Prvo ozna�ujejo kot 

»severnoameriško šolo,« predvsem poznano po dimenzijah kakovosti SERVQUAL (Šuster-

Erjavec 2012, 65), drugo šolo, ki dimenzije druga�e opredeljuje, pa »nordijsko šolo« 

(Lehtinen in Lehtinen 1991; Grönroos 1984, po Šuster-Erjavec 2012, 66). 

Lehtinen in Lehtinen (1991, 287–293) govorita o dveh razli�nih pristopih, in sicer o 

tridimenzionalnem, v katerem postavljata tri dimenzije kakovosti: fizi�no kakovost (nanaša se 

na fizi�ni proizvod), kakovost vezano na interakcijo (nanaša na odnos uporabnika) in 

kakovost, vezano na podjetje, gledano nanj kot celoto. V dvodimenzionalnem pristopu pa kot 

dimenzije navajata kakovost procesa in kakovost rezultata (Lehtinen in Lehtinen 1991, po 

Šuster-Erjavec 2012, 66). 

3.5.5 Pregled dosedanjih raziskav na podro�ju kakovosti storitev in zadovoljstva 

uporabnikov 

Faganel (2006, 68) navaja, da so prve raziskave s podro�ja kakovosti storitev opravili 

pomembni avtorji Deming, Juran, Ishikawa in Crosby. �eprav so v ve�ini preu�evali 

kakovost v proizvodnem sektorju, so zagovarjali tezo, da so raziskave prav tako uporabne tudi 
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za storitveni sektor. Parasuraman, Zeithamlova in Berry (1988) so pomembni akterji na 

podro�ju merjenja kakovosti storitev, saj so za merjenje zadovoljstva uporabnikov s 

storitvami razvili lestvico SERVQUAL. 

Raziskave v tujini, ki smo jih analizirali, so bile izvedene na podro�ju kakovosti storitev in 

pri�akovanj uporabnikov tako v javnem sektorju kot tudi v gospodarski dejavnosti. Veliko 

raziskav je bilo opravljenih na podro�ju visokošolskega izobraževanja, v storitvenih 

dejavnostih, med uporabniki storitev javnega sektorja ter tudi v drugih dejavnostih. V 

poglavju se bomo osredoto�ili pretežno na tiste raziskave, pri katerih se je merilo 

zadovoljstvo in pri�akovanje uporabnikov ter kakovost opravljenih storitev. 

Raziskave na podro�ju visokega šolstva 

V Sloveniji sta raziskavo, v kateri sta merila pri�akovanja študentov Univerze na Primorskem, 

opravila Sikošek in Kodri� (2011). Raziskavo sta izvedla med rednimi študenti prvega in 

drugega letnika na šestih razli�nih �lanicah Univerze na Primorskem ter prišla do ugotovitve, 

da so pri�akovanja študentov glede na elemente storitev, ki sta jih postavila, dokaj visoka. 

Najvišje ocenjena pri�akovanja študentov so se nanašala na odnos med u�itelji in študenti. Po 

ocenah študentov se je na drugo mesto uvrstil ugled (dostopnost in zunanji videz) fakultete, 

kot najmanj pomemben dejavnik pa dejavnik podpornih storitev. Avtorja sta na osnovi 

raziskave prišla tudi do ugotovitve, da med dvema skupinama študentov obstajajo razli�ne 

ocene glede pomembnosti pri�akovanj. 

Avtorji (Hatcher idr. 1992; Hendershott, Wright in Henderson 1992) so opravili raziskave, na 

osnovi katerih so preu�evali splošno zaznavanje študentov v zvezi z nezadovoljstvom 

študentov z izkušnjami na univerzi. 

Leg�evi�eva (2009) je izvedla raziskavo o kakovosti storitev na podro�ju visokošolskega 

izobraževanja. Cilj njene raziskave je bil ugotoviti razlike v kakovosti izobraževalnih storitev 

z uporabo modela SERVQUAL med študenti na Pravni fakulteti v Osijeku. V raziskavi je 

sodelovalo 479 naklju�no izbranih študentov, ki so izpolnili vprašalnik, oblikovan po modelu 

SERVQUAL. Z vprašalnikom je merila pri�akovanja in dojemanja študentov v petih 

(najve�krat uporabljenih) dimenzijah kakovosti storitev (zagotavljanje, odzivnost, empatijo, 

zanesljivost in oprijemljivost). Rezultati so v vseh petih dimenzijah pokazali, da je vrzel 

kakovosti negativna, najbolj negativna pa je bila v empatiji in zanesljivosti. Ugotovila je, da 

so pri�akovanja študentov ve�ja od njihove dejanske zaznane storitve, zato je predlagala 

izboljšave na vseh petih dimenzijah. Predlagala je uvedbo izobraževalnih delavnic na temo, 

kako komunicirati s študenti, na temo pove�anja usposobljenosti zaposlenih ter komuniciranja 

zaposlenih s študenti. Zaposleni bi se morali bolj zavzeti za študente, študentje bi morali imeti 

možnost izraziti svoje stališ�e in predloge, zaposleni fakultete pa bi jim morali biti bolj 

pogosto na razpolago.  
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Najve�jo negativno vrzel v empatiji, kot eni izmed dimenzij kakovosti storitev, so zaznale 

tudi avtorice raziskave Chopra, Chawla in Sharma (2014). S prilagojenim modelom 

SERVQUAL, s katerim so merile pet dimenzij kakovosti storitev, so izvedle raziskavo na 

vzorcu 500 podiplomskih študentov na desetih razli�nih ustanovah v severni indijski državi 

Haryana.  

Tudi Vaz in Mansori (2013) sta preu�evala vpliv petih dimenzij kakovosti storitev na 

zadovoljstvo študentov na zasebnih univerzah in visokih šolah v Maleziji. Podobno raziskavo 

s pomo�jo prilagojenega modela SERVQUAL je izvedel tudi Barnes (2007). Ugotavljal je 

pri�akovano in zaznano kakovost storitev na vzorcu podiplomskih kitajskih študentov na 

vodilni poslovni šoli v Veliki Britaniji.  

Raziskavo s podro�ja visokošolskega izobraževanja je v letu 2006 izvedel tudi Faganel, in 

sicer na Fakulteti za management v Kopru. S pomo�jo modela SERVQUAL je pri rednih in 

izrednih študentih ter visokošolskih u�iteljih preu�eval zaznavanje kakovosti visokošolskih 

storitev (Faganel 2006). 

�onlagi� in Fazli� (2015) v svoji raziskavi navajata, da so številne raziskave po vsem svetu 

dokazale, da visokošolsko izobraževanje prispeva k družbeno gospodarskem razvoju države, 

univerze pa so pomembne za razširjanje znanja ter za prispevek k socialno ekonomski rasti 

države. V nadaljevanju ugotavljata, da bi visokošolske institucije morale oceniti kakovost 

svojih storitev in vzpostaviti metode za izboljšanje kakovosti, saj se visokošolsko 

izobraževanje v Bosni in Hercegovini soo�a s težavami na podro�ju kakovosti visokega 

šolstva. V središ�e raziskave sta postavili vprašanje kakovosti v visokem šolstvu iz ve� 

razlogov, zaradi bolonjske deklaracije in njenih zahtev za zagotavljanje kakovosti v visokem 

šolstvu, spremenjenega pravnega okvira in zahtev ministrstva ter agencije za akreditacijo, 

velike konkurence med visokošolskimi zavodi ter pove�anja števila študentov, ki odhajajo na 

študij v tujino. V raziskavi, ki sta jo izvedli na Ekonomski fakulteti v Tuzli v Bosni in 

Hercegovini, sta za ocenjevanje kakovosti storitev v visokem šolstvu in za ugotavljanje 

negativne razlike med pri�akovanjem in dojemanjem kakovosti storitev uporabili prilagojen 

model SERVQUAL. Rezultati raziskave so pokazali negativno razliko med pri�akovanjem in 

percepcijo kakovosti storitev študentov.  

Yeo in Li (2014) sta v Singapurju raziskovala vpliv kakovosti storitev v visokem šolstvu in 

kako u�itelji prispevajo k njihovemu celotnemu delu. Želela sta raziskati dojemanje kakovosti 

storitev ter preveriti ali so te zaznave usklajene s strateškimi cilji u�nega zavoda. Posebej ju je 

zanimalo, kateri dejavniki vplivajo na kakovost storitev v visokem šolstvu ter kako prispevajo 

k splošni uspešnosti u�nega zavoda.  
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Raziskave v javnem sektorju 

Ramseook-Munhurrun, Lukea-Bhiwajee in Naidoo (2010) so izvedli raziskavo v enem izmed 

oddelkov javnega sektorja na Mauritiusu, kjer so želeli preu�iti koncepte kakovosti storitev in 

njihovo uporabo na podro�ju javnih storitev. V raziskavi so uporabili model SERVQUAL, s 

katerim so ugotavljali razlike med splošnimi pri�akovanji kupcev in njihovimi dejanskimi 

zaznavami storitev. V empiri�ni študiji so predstaviti ugotovitve ocenjevanja pri�akovanj in 

dojemanja kakovosti storitev, pri �emer so prišli do sklepa, da oddelek javnega sektorja ne 

izpolnjuje pri�akovanj svojih uporabnikov. Poudarjajo, da ima veliko vlogo pri zmanjševanju 

vrzeli merjenje pri�akovanja uporabnikov storitev, v raziskavi pa tudi ugotavljajo, da je 

primanjkljaj kakovosti storitev v javnem sektorju povezan z nezadostno zmogljivostjo za 

zagotavljanje kakovosti storitev, zaradi katerih zaposleni no�ejo ali ne morejo opravljati 

storitev na ravni, ki jo uporabniki zahtevajo. 

Šumah, Klopotan in Mahi� (2014) navajajo, da je bila prva raziskava javnega mnenja, v kateri 

se je merilo zadovoljstvo s storitvami v javnem sektorju, v okviru treh ob�in iz koroške regije 

izvedena leta 2011. V raziskavi se je podrobno ocenjevalo vse dejavnosti pod 

predpostavkami, da je zadovoljstvo, delno zadovoljstvo ali nezadovoljstvo produkt tega kar 

uporabnik pri�akuje ter tega kar dejansko dobi. Raziskava je potekala tudi na osnovi 

predpostavke, da je kakovost le ena izmed komponent zadovoljstva, saj nanjo vplivajo tudi 

drugi dejavniki. Na osnovi ugotovljenih šibkih to�k so izvedli veliko aktivnosti na podro�ju 

razumevanja dela ter zaupanja v storitve ter ostalih aktivnosti, ki so pripomogle k dvigu 

zadovoljstva zaposlenih. Raziskava je bila sestavljena iz treh anket ter vrsto ukrepov, ki so jih 

izvajali dve leti, pri tem pa prišli do klju�ne ugotovitve, da so vse aktivnosti in vsi ukrepi 

upravi�ili izvajanje raziskave, saj se je zadovoljstvo ob�anov s storitvami pove�alo predvsem 

na tistih podro�jih, na katerih so izvedli najve� ukrepov. 

Raziskavo o družbeni odgovornosti ter odli�nosti v organizacijah javne uprave je opravila 

Tomaževi�eva (2011, 295), ki je na osnovi izdelanega modela odli�nosti javne uprave 

opravila analizo obravnavanega podro�ja ter ugotovila, da se organizacije zavedajo, kako 

pomembno je nenehno izboljševanje in težnja k odli�nosti poslovanja. 

Raziskave v drugih dejavnostih  

Podbrežnik in Bojnec (2015) sta ugotavljala kakovost storitev v splošnih knjižnicah, ki sta jo 

izvedla med uporabniki v Mati�ni knjižnici Kamnik. Z raziskavo sta želela ugotoviti ali 

knjižnica uporabnikom ponuja vse kar si želijo ali pa uporabniki pri�akujejo še druge storitve. 

Preu�evala sta zadovoljstvo uporabnikov s ponujeno kakovostjo storitev ter njihova dejanska 

pri�akovanja. Pri raziskavi sta uporabila model vrzeli ter model SERVQUAL. Uporabniki so 

na osnovi anketnega vprašalnika ocenjevali svoja pri�akovanja in zaznavanja o kakovosti 

storitev. Avtorja sta ugotovila, da pri�akovanja uporabnikov presegajo trenutno raven 
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kakovosti storitev, ki jih knjižnica zagotavlja. Na osnovi raziskave sta pridobila tudi 

informacijo o tem, katerim skupinam uporabnikov bi se knjižnica morala bolj posvetiti ter 

izpostavila podro�ja, na katerih bi bilo treba izvesti ukrepe za izboljšanje trenutnega stanja. 

Markovi� in Raspor (2010) sta v svoji študiji preu�evali zaznavanje kakovosti storitev 

uporabnikov v hrvaški hotelski industriji, v 15 hotelih na opatijski rivieri. Uporabili sta model 

SERVQUAL, ki je bil uporabljen za ocenjevanje zaznavanja kakovosti storitev z vidika 

doma�ih in tujih turistov. Na osnovi faktorske analize in drugih statisti�nih analiz sta prišli do 

rezultatov študije, ki kažejo na precej visoka pri�akovanja hotelskih gostov glede kakovosti 

storitev. Empiri�na raziskava je pokazala, da so glavne dimenzije zaznane kakovosti storitev v 

hotelih zanesljivost, empatija in usposobljenost osebja, dostopnost in otipljivost. 

Šuster-Erjav�eva (2012) opaža, da zanimanje za izvajanje raziskav v storitveni dejavnosti zelo 

naraš�a. Na vzorcu 1154 uporabnikov iz Slovenije je izvedla kvalitativno raziskavo, s katero 

je želela preveriti zanesljivost in veljavnost merjenja kakovosti storitev na treh razli�nih 

vrstah storitev ter želela opredeliti kakovost storitev tako, kot jo dojemajo uporabniki. V treh 

razli�nih storitvenih panogah (avtoceste, mobilna telefonija ter frizerske storitve) je 

oblikovala fokusne skupine, na osnovi primerjave pa ugotovila, da uporabniki razli�nih 

storitev zelo podobno dojemajo zaznavanje kakovosti storitev. Po kvalitativni raziskavi je 

izvedla še kvantitativno raziskavo ter potrdila, da operacionalizacija kakovosti storitev, ki 

vsebuje izkušnje o kakovosti storitev, primerjavo, kako kakovost storitev zadovolji 

uporabnikova pri�akovanja ter primerjavo kakovosti storitev s konkurenco, predstavlja 

pomemben prispevek na podro�ju merjenja kakovosti storitev. 

V ve�ini raziskav o kakovosti storitev so avtorji ugotavljali razlike med pri�akovano in 

dejansko zaznano kakovostjo storitve. Na osnovi pregleda raziskav, ki so pokazale, da 

pri�akovanja uporabnikov presegajo raven kakovosti storitev, ki jih ponujajo organizacije, 

smo oblikovali tudi hipoteze naše magistrske naloge. 
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4 ANALIZA KAKOVOSTI IN ZADOVOLJSTVA ŠTUDENTOV S STORITVAMI 

ŠTUDENTSKEGA REFERATA NA IZBRANEM VISOKOŠOLSKEM ZAVODU 

V tem poglavju bomo predstavili namen in metode raziskovanja, metode zbiranja in analize 

podatkov, opisali vzorec, predstavili osnovne statisti�ne analize ter preverjali hipoteze. 

4.1 Namen raziskave 

Namen raziskave je analizirati kakovost storitev študentskega referata na izbranem 

visokošolskem zavodu, na osnovi tega ugotoviti razlike med oceno pri�akovane kakovosti 

storitev in oceno zaznane kakovosti storitev ter podati smernice za izboljšave. 

4.2 Metode raziskovanja 

V nadaljevanju bomo predstavili metodo zbiranja podatkov in metodo analize podatkov. 

4.2.1 Metoda zbiranja podatkov 

V empiri�nem delu raziskave smo uporabili kvantitativno metodo raziskovanja (Easterby-

Smith, Thorpe in Lowe 2007, 163–169). Za zbiranje podatkov in informacij (e-anketa) smo 

uporabili vprašalnik SERVQUAL, s katerim se pojasnjuje pet dimenzij kakovosti storitev 

(zunanji videz, zanesljivost, zaupanje, pozornost in odzivnost) – ugotavljajo se razlike med 

pri�akovanjem uporabnikov in njihovimi ocenami zadovoljstva s posameznimi dimenzijami 

teh storitev. Vprašalnik smo povzeli po osnovnem modelu SERVQUAL, avtorjev 

Parasuraman, Berry in Zeithaml (1991) s tem, da smo trditve prilagodili glede na naše 

obravnavano podro�je. 

Vprašalnik je bil sestavljen iz treh delov: 

− prvi del: trditve s podro�ja ugotavljanja pri�akovanja uporabnika storitev študentskega 

referata; 

− drugi del: trditve s podro�ja ugotavljanja zadovoljstva uporabnika s storitvami 

študentskega referata v izbranem visokošolskem zavodu; 

− tretji del: splošni demografski podatki anketiranih oseb. 

Vprašalnik je vseboval vprašanja zaprtega tipa. Stopnjo strinjanja s posamezno trditvijo v 

prvem in drugem delu vprašalnika so anketirane osebe ozna�ile na Likertovi petstopenjski 

ocenjevalni lestvici. Vprašanje o skupni oceni pomembnosti petih dimenzij kakovosti storitev 

študentskega referata so anketirane osebe ocenjevale glede na pomen, ki ga posamezni 

dimenziji kakovosti storitev študentskega referata pripisujejo – med te dimenzije so 

anketirane osebe razporedile skupaj 100 to�k. 
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Vprašalnik smo predhodno testirali (opravili pilotsko raziskavo) s pomo�jo sedmih naklju�no 

izbranih v vzorec vklju�enih študentov. Za izvajanje raziskave smo pridobili soglasje vodstva 

(tajnika fakultete) izbranega visokošolskega zavoda.  

Kot tehniko anketiranja smo uporabili anketiranje po e-pošti. Na izbranem visokošolskem 

zavodu smo poslali spletno povezavo do ankete in spremni dopis (seznanitev s podro�jem 

raziskovanja, namenom raziskave in zagotovljeno anonimnostjo) študentom dodiplomskega 

in podiplomskega študija.  

Zanesljivost vprašalnika, kot instrumenta merjenja razli�nih vidikov kakovosti storitev 

študentskega referata, smo testirali s Cronbachovim indeksom �, ki je znašal 0,896, kar 

potrjuje zanesljivost vprašalnika – preglednica 3. 

Preglednica 3: Statistika zanesljivosti vprašalnika 

Cronbachovega koeficienta alfa Število enot 

0,896 45 
 

4.2.2 Metode analize podatkov 

S pomo�jo programske opreme SPSS 23.0 smo podatke statisti�no obdelali in jih analizirali. 

V raziskavi smo opravili: 

− osnovno statisti�no analizo;  

− parni t-test; 

− t-test za neodvisne vzorce; 

− analizo variance (ANOVA); 

− faktorsko analizo; 

− regresijsko analizo. 

Za analizo podatkov smo uporabili osnovno statisti�no analizo, s katero smo izra�unali 

osnovne zna�ilnosti vzorca, oceno pri�akovane kakovosti storitev študentskega referata, 

oceno pomembnosti petih dimenzij storitev študentskega referata, oceno zaznane kakovosti 

storitev študentskega referata v izbranem visokošolskem zavodu in skupno oceno 

zadovoljstva s študentskim referatom v izbranem visokošolskem zavodu. Pri analizi smo 

uporabili aritmeti�no sredino, standardni odklon ter frekven�no porazdelitev. 

S t-testom za parne vzorce smo ugotavljali vrzel SERVQUAL med oceno pri�akovane 

kakovosti storitev študentskega referata (tako smo opredelili lastnosti idealnega študentskega 

referata) in oceno zaznane kakovosti storitev študentskega referata v izbranem visokošolskem 

zavodu.  
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Z analizo variance – ANOVA (starost, letnik študija) in t-testom za neodvisne vzorce (spol, 

vrsta študija, na�in študija) smo preverjali statisti�no zna�ilne razlike med posameznimi 

skupinami uporabnikov storitev študentskega referata v izbranem visokošolskem zavodu z 

ocenami zaznane kakovosti storitev tega referata. 

S faktorsko analizo smo zadovoljstvo s storitvami študentskega referata v izbranem 

visokošolskem zavodu, ki se je neposredno merila z 22 spremenljivkami, pojasnili z manjšim 

številom skupnih dimenzij zadovoljstva s storitvami študentskega referata v izbranem 

visokošolskem zavodu. Te dimenzije smo pri regresijski analizi uporabili kot neodvisne 

spremenljivke. 

Z regresijsko analizo smo ugotavljali povezanost in vpliv zadovoljstva s študentskim 

referatom v izbranem visokošolskem zavodu s skupnimi dimenzijami zadovoljstva s 

storitvami študentskega referata. 

4.3 Opis vzorca 

V raziskavo smo vklju�ili uporabnike storitev študentskega referata v izbranem 

visokošolskem zavodu: študente (redne in izredne) dodiplomskega in podiplomskega študija. 

V študijskem letu 2015/2016 je v izbranem visokošolskem zavodu vpisanih 20267 študentov.  

Vrnjenih smo prejeli 448 popolnoma rešenih vprašalnikov (22,3 % odzivnost). Ženske so 

izpolnile 59 vprašalnikov (13,2 %), moški 389 vprašalnikov (86,8 %). Najve�ji delež (31,7 % 

anketiranih) je starih od 21 do 22 let, vpisanih v dodiplomski (62,1 % anketiranih), redni 

študij (97,5 % anketiranih), 1. letnik (30,8 % anketiranih) – preglednica 4. 

Reprezentativnost vzorca potrjujemo po spolu,8 starosti,9 vrsti10 študija in letniku11 študija. 

                                                 
7 Na dan pri�etka anketiranja je bilo vpisanih 2007 rednih in izrednih študentov (od 1. 10. 2015 do dne 
pri�etka anketiranja se je 19 študentov izpisalo oziroma zaklju�ilo študij). 
8 Delež vpisanih po spolu: 7,1 % žensk in 92,9 % moških. 
9 Delež vpisanih glede na starost: 19–20 let (21,7 %), 21–22 let (32,6 %), 23–24 let (24,7 %), 25 let in 
ve� (21 %).  
10 Delež vpisanih glede na vrsto študija: dodiplomski študij (71,9 %), podiplomski študij (28,1 %). 
11 Delež vpisanih glede na letnik študija: 1. letnik (39,7 %), 2. letnik (29,3 %), 3. letnik (17,6 %), 
dodatno leto/podaljšanje statusa (13,4 %).  
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Preglednica 4: Demografski podatki anketiranih oseb 

Karakteristike Deskriptor f f % 

Spol Ženski 59 13,2 

 Moški 389 86,8 

Starost 19–20 let 96 21,4 

 21–22 let 142 31,7 

 23–24 let 98 21,9 

 25 let in ve� 112 25,0 

Vrsta študija Dodiplomski 278 62,1 

 Podiplomski 170 37,9 

Na�in študija Redni 437 97,5 

 Izredni 11 2,5 

Letnik študija 1. letnik 138 30,8 

 2. letnik 134 29,9 

 3. letnik 94 21,0 

 Dodatno leto/podaljšanje statusa 82 18,3 

Skupaj  448 100,0 

Opomba: f = število odgovorov, f % = delež odgovorov 

4.4 Osnovne statisti�ne analize 

V tem podpoglavju predstavljamo oceno pri�akovane kakovosti storitev študentskega referata, 

oceno pomembnosti petih dimenzij storitev študentskega referata, oceno zadovoljstva s 

storitvami študentskega referata v izbranem visokošolskem zavodu in skupno oceno 

zadovoljstva s študentskim referatom v izbranem visokošolskem zavodu. 

4.4.1 Ocena pri�akovane kakovosti storitev študentskega referata – idealni študentski 

referat 

Anketirani so na postavljene trditve s podro�ja pri�akovane kakovosti storitev študentskega 

referata lahko odgovarjali na Likertovi lestvici od 1 do 5 (od nikakor ni pomembno, do zelo je 

pomembno). 

Iz preglednice 5 je razvidno, da so anketirani pri dimenziji kakovosti storitev študentskega 

referata »zunanji videz« v povpre�ju, kot najbolj pomembno ocenili sodobno tehni�no 

opremo (M = 4,00), najmanj pomembno pa sodobni in privla�ni videz (M = 3,29). 
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Preglednica 5: Ocena pri�akovane kakovosti storitev študentskega referata – zunanji 
videz 

Spremenljivke M SD 

Študentski referat fakultete mora imeti sodobno tehni�no opremo (ra�unalnik, 
tiskalnik ipd.). 

4,00 0,81 

Zaposleni v študentskem referatu fakultete morajo biti primerno urejeni. 3,72 0,79 

Potrdila in ostala gradiva, ki jih uporabnik s strani študentskega referata 
prejme, morajo biti privla�na na pogled. 

3,33 0,91 

Zunanja podoba študentskega referata fakultete mora biti privla�na na pogled 
(sodobnega videza). 

3,29 0,97 

 

Anketirani so pri dimenziji kakovosti storitev študentskega referata »zanesljivost« v 

povpre�ju kot najbolj pomembno ocenili, da ko zaposleni v študentskem referatu fakultete 

uporabniku nekaj obljubi, mora to biti izvedeno v obljubljenem roku (M = 4,73), kot najmanj 

pomembno pa, da bi morali zaposleni v študentskem referatu fakultete že v prvem poskusu 

uspešno opraviti storitev (M = 3,93) – preglednica 6. 

Preglednica 6: Ocena pri�akovane kakovosti storitev študentskega referata -
zanesljivost 

Spremenljivke M SD 

Ko zaposleni v študentskem referatu fakultete uporabniku nekaj obljubi, mora 
to biti izvedeno v obljubljenem roku. 

4,73 0,47 

Ko ima uporabnik težavo, se morajo zaposleni v študentskem referatu fakultete 
iskreno zavzeti, da uporabniku pomagajo rešiti težavo. 

4,53 0,56 

Tehni�na oprema v študentskem referatu fakultete mora delovati brez napak. 4,27 0,65 

Storitve študentskega referata se morajo izvesti brez napak. 4,24 0,69 

Zaposleni v študentskem referatu fakultete bi morali že v prvem poskusu 
uspešno opraviti storitev. 

3,93 0,74 

 

Anketirani so pri dimenziji kakovosti storitev študentskega referata »odzivnost« v povpre�ju 

kot najbolj pomembno ocenili, da morajo zaposleni v študentskem referatu fakultete biti 

uporabniku v �asu uradnih ur vedno pripravljeni pomagati (M = 4,58), kot najmanj 

pomembno pa, da morajo zaposleni v študentskem referatu fakultete uporabniku nuditi hitre 

storitve ter uporabniku natan�no povedati, kdaj bo storitev opravljena (M = 4,09) – 

preglednica 7. 
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Preglednica 7: Ocena pri�akovane kakovosti storitev študentskega referata – odzivnost 

Spremenljivke M SD 

Zaposleni v študentskem referatu fakultete morajo biti uporabniku v �asu 
uradnih ur vedno pripravljeni pomagati. 

4,58 0,55 

Zaposleni v študentskem referatu fakultete morajo imeti v �asu uradnih ur 
vedno �as za uporabnikove potrebe. 

4,46 0,61 

Zaposleni v študentskem referatu fakultete morajo uporabniku natan�no 
povedati, kdaj bo storitev opravljena. 

4,09 0,64 

Zaposleni v študentskem referatu fakultete morajo uporabniku nuditi hitre 
storitve. 

4,09 0,68 

 

Anketirani so pri dimenziji kakovosti storitev študentskega referata »zaupanje« v povpre�ju 

kot najbolj pomembno ustrezno znanje zaposlenih z obravnavanega podro�ja (M = 4,42), kot 

najmanj pomembno pa, da morajo zaposleni v študentskem referatu fakultete poskrbeti, da se 

uporabnik po�uti varno, ko uporablja njihove storitve (M = 4,19) – preglednica 8.  

Preglednica 8: Ocena pri�akovane kakovosti storitev študentskega referata – zaupanje 

Spremenljivke M SD 

Zaposleni v študentskem referatu fakultete morajo imeti ustrezna znanja z 
obravnavanega podro�ja. 

4,42 0,60 

Vedenje zaposlenih v študentskem referatu fakultete mora vzbujati zaupanje. 4,34 0,62 

Zaposleni v študentskem referatu fakultete morajo biti prijazni in ustrežljivi. 4,31 0,63 

Zaposleni v študentskem referatu fakultete morajo biti vljudni. 4,28 0,64 

Zaposleni v študentskem referatu fakultete morajo poskrbeti, da se uporabnik 
po�uti varno, ko uporablja njihove storitve. 

4,19 0,74 

 

Anketirani so pri dimenziji kakovosti storitev študentskega referata »pozornost« v povpre�ju 

kot najbolj pomembno ocenili, da mora študentski referat fakultete ravnati v dobro 

uporabnikov (M = 4,50), kot najmanj pomembno jim je, da mora fakulteta v študentskem 

referatu imeti zaposleno osebje, ki se osebno posveti uporabniku (M = 4,00) – preglednica 9.  

Preglednica 9: Ocena pri�akovane kakovosti storitev študentskega referata – 
pozornost 

Spremenljivke M SD 

Študentski referat fakultete mora ravnati v dobro uporabnikov. 4,50 0,59 

Študentski referat fakultete mora imeti uradne ure v �asu, ki ustrezajo vsem 
uporabnikom. 

4,24 0,76 

Zaposleni v študentskem referatu fakultete morajo razumeti posebne potrebe 
uporabnika. 

4,04 0,71 

Fakulteta mora v študentskem referatu imeti zaposleno osebje, ki se osebno 
posveti uporabniku. 

4,00 0,81 
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Iz preglednic 5, 6, 7, 8 in 9 je razvidno, da so anketirani vse trditve s podro�ja posameznih 

dimenzij kakovosti storitev študentskega referata v povpre�ju ocenili kot pomembne 

(M > 3,00). 

4.4.2 Ocena pomembnosti petih dimenzij kakovosti storitev  

Za namen vpogleda v pomembnost posameznih dimenzij kakovosti storitev študentskega 

referata smo v vprašalnik vklju�ili vprašanje, s katerim so anketirani ocenjevali pomen 

posameznih lastnosti (posameznih petih dimenzij) kakovosti storitev študentskega referata, 

kot so: zunanji videz (urejenost prostorov, sodobna tehni�na oprema, urejenost zaposlenih, 

urejena potrdila in ostalo gradivo), zanesljivost (zanesljivo, natan�no in v dogovorjenem roku 

opravljene storitve referata fakultete), odzivnost (pripravljenost pri reševanju eventualnih 

nastalih problemov, hitra odzivnost zaposlenih na prošnje uporabnikov), zaupanje (znanje in 

vljudnost zaposlenih v referatu fakultete, ki vzbuja zaupanje) in pozornost (prijaznost, skrb in 

pozornost do vsakega uporabnika storitev). 

Anketirani so vsako od petih dimenzij kakovosti storitev študentskega referata to�kovali glede 

na pomen, ki ji ga pripisujejo. Skupna vsota dodeljenih to�k je znašala 100 to�k.  

Iz preglednice 10 je razvidno, da so anketirani najve�ji pomen namenili dimenziji kakovosti 

storitev študentskega referata »zanesljivost« (M = 29,33/100), najmanjši pomen pa so 

namenili dimenziji kakovosti storitev študentskega referata »zunanji videz« (M = 9,55/100). 

Ugotavljamo, da je za anketirane v izbranem visokošolskem zavodu najve�jega pomena 

zanesljiva, natan�na in v dogovorjenem roku opravljena storitev študentskega referata 

fakultete. 

Preglednica 10: Ocena pomembnosti petih dimenzij kakovosti storitev  

Spremenljivke Min. Max. M 

Zunanji videz (urejenost prostorov, sodobna tehni�na oprema, urejenost 
zaposlenih, urejena potrdila in ostalo gradivo) 

0 40 9,55 

Zanesljivost (zanesljivo, natan�no in v dogovorjenem roku opravljene 
storitve študentskega referata fakultete) 

0 100 29,33 

Odzivnost (pripravljenost pri reševanju eventualnih nastalih problemov, 
hitra odzivnost zaposlenih na prošnje uporabnikov) 

0 65 26,02 

Zaupanje (znanje in vljudnost zaposlenih v študentskem referatu 
fakultete, ki vzbuja zaupanje) 

0 50 19,01 

Pozornost (prijaznost, skrb in pozornost do vsakega uporabnika storitev 
študentskega referata) 

0 50 16,11 
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4.4.3 Ocena zadovoljstva s storitvami študentskega referata v izbranem visokošolskem 

zavodu 

Anketirani so stopnjo strinjanja s postavljenimi trditvami s podro�ja zadovoljstva s storitvami 

študentskega referata v izbranem visokošolskem zavodu lahko podali na Likertovi lestvici od 

1 do 5 (od nikakor se ne strinjam, do popolnoma se strinjam). 

Anketirani so se pri dimenziji zadovoljstva s storitvami študentskega referata v izbranem 

visokošolskem zavodu »zunanji videz« v povpre�ju najbolj strinjali s trditvijo, da so zaposleni 

v študentskem referatu fakultete primerno urejeni (M = 4,26), najmanj s trditvijo, da imajo 

prostori študentskega referata fakultete opremo sodobnega videza (M = 3,75) – preglednica 

11. 

Preglednica 11: Ocena zadovoljstva s storitvami študentskega referata v izbranem 
visokošolskem zavodu – zunanji videz 

Spremenljivke M SD 

Zaposleni v študentskem referatu fakultete so primerno urejeni. 4,26 0,66 

Študentski referat fakultete ima sodobno tehni�no opremo (ra�unalnik, 
tiskalnik ipd.). 

3,90 0,71 

Potrdila in ostala gradiva, ki jih uporabnik s strani študentskega referata 
prejme so privla�na na pogled. 

3,85 0,76 

Prostori študentskega referata fakultete imajo opremo sodobnega videza. 3,75 0,77 
 

Anketirani so se pri dimenziji zadovoljstva s storitvami študentskega referata v izbranem 

visokošolskem zavodu »zanesljivost« v povpre�ju najbolj strinjali s trditvijo, da ko zaposleni 

v študentskem referatu fakultete uporabniku nekaj obljubi, je to izvedeno v obljubljenem roku 

(M = 4,06), najmanj pa s trditvijo, da so storitve študentskega referata izvedene brez napak 

(M = 3,80) – preglednica 12. 

Preglednica 12: Ocena zadovoljstva s storitvami študentskega referata v izbranem 
visokošolskem zavodu – zanesljivost 

Spremenljivke M SD 

Ko zaposleni v študentskem referatu fakultete uporabniku nekaj obljubi, je to 
izvedeno v obljubljenem roku. 

4,06 0,73 

Ko ima uporabnik težavo, se zaposleni v študentskem referatu fakultete 
iskreno zavzamejo uporabniku rešiti težavo. 

3,95 0,86 

Zaposleni v študentskem referatu fakultete že v prvem poskusu uspešno 
opravijo storitev. 

3,86 0,82 

Tehni�na oprema v študentskem referatu fakultete deluje brez napak. 3,84 0,80 

Storitve študentskega referata so izvedene brez napak. 3,80 0,90 
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Anketirani so se pri dimenziji zadovoljstva s storitvami študentskega referata v izbranem 

visokošolskem zavodu »odzivnost« v povpre�ju najbolj strinjali s trditvijo, da so zaposleni v 

študentskem referatu fakultete uporabniku v �asu uradnih ur vedno pripravljeni pomagati 

(M = 4,15), najmanj s trditvijo, da zaposleni v referatu fakultete uporabniku natan�no povedo, 

kdaj bo storitev opravljena (M = 3,69) – preglednica 13. 

Preglednica 13: Ocena zadovoljstva s storitvami študentskega referata v izbranem 
visokošolskem zavodu – odzivnost 

Spremenljivke M SD 

Zaposleni v študentskem referatu fakultete so uporabniku v �asu uradnih ur 
vedno pripravljeni pomagati. 

4,15 0,82 

Zaposleni v študentskem referatu fakultete imajo v �asu uradnih ur vedno �as 
za uporabnikove potrebe. 

4,02 0,87 

Zaposleni v študentskem referatu fakultete uporabniku nudijo hitre storitve. 3,91 0,86 

Zaposleni v referatu fakultete uporabniku natan�no povedo, kdaj bo storitev 
opravljena. 

3,69 0,88 

 

Anketirani so se pri dimenziji zadovoljstva s storitvami študentskega referata v izbranem 

visokošolskem zavodu »zaupanje« v povpre�ju najbolj strinjali s trditvijo, da so zaposleni v 

študentskem referatu fakultete vljudni (M = 4,20), najmanj s trditvijo, da zaposleni v 

študentskem referatu fakultete poskrbijo, da se uporabnik po�uti varno, ko uporablja njihove 

storitve ter da vedenje zaposlenih v študentskem referatu vzbuja zaupanje (M = 4,05) – 

preglednica 14. 

Preglednica 14: Ocena zadovoljstva s storitvami študentskega referata v izbranem 
visokošolskem zavodu – zaupanje 

Spremenljivke M SD 

Zaposleni v študentskem referatu fakultete so vljudni. 4,20 0,76 

Zaposleni v študentskem referatu fakultete imajo ustrezna znanja z 
obravnavanega podro�ja. 

4,14 0,69 

Zaposleni v študentskem referatu fakultete so prijazni in ustrežljivi. 4,13 0,79 

Vedenje zaposlenih v študentskem referatu fakultete vzbuja zaupanje. 4,05 0,80 

Zaposleni v študentskem referatu fakultete poskrbijo, da se uporabnik po�uti 
varno, ko uporablja njihove storitve. 

4,05 0,78 

 

Anketirani so se pri dimenziji zadovoljstva s storitvami študentskega referata v izbranem 

visokošolskem zavodu »pozornost« v povpre�ju najbolj strinjali s trditvijo, da študentski 

referat fakultete ravna v dobro uporabnikov (M = 4,02), najmanj pa s trditvijo, da ima 

študentski referat fakultete uradne ure v �asu, ki ustrezajo vsem uporabnikom (M = 3,69) – 

preglednica 15. 
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Preglednica 15: Ocena zadovoljstva s storitvami študentskega referata v izbranem  
visokošolskem zavodu – pozornost 

Spremenljivke M SD 

Študentski referat fakultete ravna v dobro uporabnikov. 4,02 0,75 

Fakulteta ima v študentskem referatu zaposleno osebje, ki se osebno posveti 
uporabniku. 

3,93 0,84 

Zaposleni v študentskem referatu fakultete razumejo posebne potrebe uporabnika. 3,90 0,88 

Študentski referat fakultete ima uradne ure v �asu, ki ustrezajo vsem uporabnikom. 3,38 1,14 
 

Iz preglednic 11, 12, 13, 14 in 15 je razvidno, da se anketirani z vsemi trditvami s podro�ja 

posameznih dimenzij zadovoljstva s storitvami študentskega referata v izbranem 

visokošolskem zavodu v povpre�ju strinjajo, da so te storitve dobre (M > 3,00). 

Anketirani so v nadaljevanju podali skupno oceno zadovoljstva s študentskim referatom v 

izbranem visokošolskem zavodu (oceno zadovoljstva so podali na Likertovi lestvici od 1 do 5, 

(od zelo nezadovoljen do zelo zadovoljen). Ugotavljamo, da so anketirani v povpre�ju 

zadovoljni s študentskim referatom v izbranem visokošolskem zavodu (M = 3,99; SD = 0,92) 

– deleži glede na posamezno oceno so opisani v sliki 4. 

 

Slika 4: Skupna ocena zadovoljstva s študentskim referatom v izbranem visokošolskem 
zavodu 

Na vprašanje kako pogosto ste v zadnjih treh mesecih obiskali študentski referat v izbranem 

visokošolskem zavodu, je 47,5 % anketiranih odgovorilo, da je študentski referat v izbranem 

visokošolskem zavodu obiskalo vsaj enkrat v zadnjih treh mesecih – slika 5. 
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Slika 5: Pogostost obiska (v zadnjih treh mesecih) študentskega referata v izbranem 
visokošolskem zavodu 

Najve� anketiranih (58,3 %) je obiskalo študentski referat v izbranem visokošolskem zavodu 

pri zadnjem obisku zaradi izdaje potrdil in ostale dokumentacije – slika 6. 

 

Slika 6: Koriš�enje storitev študentskega referata v izbranem visokošolskem zavodu pri 
zadnjem obisku 

4.5 Preverjanje hipotez 

V nadaljevanju smo preverili naslednje hipoteze: 

− H1: Pri�akovana kakovost storitev študentskega referata v izbranem visokošolskem 

zavodu se statisti�no zna�ilno razlikuje od ocen zadovoljstva s posameznimi dejavniki teh 

storitev.  

− H2: Ocene zadovoljstva s storitvami študentskega referata v izbranem visokošolskem 

zavodu se med posameznimi skupinami uporabnikov statisti�no zna�ilno razlikujejo. 
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− H3: Obstaja zna�ilna povezanost ocene zadovoljstva storitev študentskega referata v 

izbranem visokošolskem zavodu z ocenami posameznih dimenzij teh storitev. 

4.5.1 H1: Pri�akovana kakovost storitev študentskega referata v izbranem visokošolskem 

zavodu se statisti�no zna�ilno razlikuje od ocen zadovoljstva s posameznimi 

dejavniki teh storitev 

Hipotezo (priloga 2) smo preverili s parnim t-testom. Na ta na�in smo preverili, ali obstajajo 

razlike med oceno pri�akovane kakovosti storitev in oceno zadovoljstva s storitvami 

študentskega referata v izbranem visokošolskem zavodu – dobili smo oceno SERVQUAL.  

Iz preglednic 16, 17, 18, 19 in 20 je razvidno, da so razlike SERVQUAL pri 16 posameznih 

parih spremenljivk negativne, kar pomeni, da storitve študentskega referata v izbranem 

visokošolskem zavodu pri teh spremenljivkah ne dosegajo pri�akovanja njegovih 

uporabnikov.  

Pri treh parih spremenljivk (zunanja podoba referata fakultete, urejenost zaposlenih, 

privla�nost potrdil in ostalih gradiv) je razlika SERVQUAL pozitivna, kar pomeni, da zunanja 

podoba referata fakultete, urejenost zaposlenih ter privla�nost potrdil in ostalih gradiv celo 

presega pri�akovanja uporabnikov študentskega referata v izbranem visokošolskem zavodu.  

Pri treh parih spremenljivk (v prvem poskusu opravljena storitev, vljudnost zaposlenih, 

zaposlovanje pravih oseb za delo v referatu) razlika SERVQUAL ni statisti�no zna�ilna 

(sig > 0,05), kar pomeni, da opravljanje storitev v prvem roku, vljudnost zaposlenih ter 

zaposlovanje pravih oseb za delo v referatu dosega pri�akovanja uporabnikov študentskega 

referata v izbranem visokošolskem zavodu.  

V nadaljevanju prikazujemo posamezne dimenzije kakovosti storitev študentskega referata. 

Iz preglednice 16 je razvidno, da med oceno pri�akovane kakovosti storitev in oceno 

zadovoljstva s storitvami študentskega referata v izbranem visokošolskem zavodu pri 

dimenziji »zunanji videz« obstajajo statisti�no zna�ilne razlike pri vseh štirih parih 

spremenljivk (sig < 0,05). Pri treh parih spremenljivk (zunanja podoba referata fakultete, 

urejenost zaposlenih, privla�nost potrdil in ostalih gradiv) je razlika SERVQUAL pozitivna, 

kar pomeni, da zunanja podoba referata fakultete, urejenost zaposlenih ter privla�nost potrdil 

in ostalih gradiv celo presega pri�akovanja uporabnikov študentskega referata v izbranem 

visokošolskem zavodu. Najve�ja statisti�no zna�ilna pozitivna razlika je opazna pri urejenosti 

zaposlenih (ocena SERVQUAL = 0,538; sig = 0,000).  

Razlika pri tehni�ni opremi (ra�unalnik, tiskalnik ipd.) je negativna (ocena SERVQUAL = –

0,100; sig = 0,028), kar pomeni, da tehni�na oprema ne dosega pri�akovanj uporabnikov 

študentskega referata v izbranem visokošolskem zavodu.  
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Preglednica 16: Parni t-test – zunanji videz 

Spremenljivke SERVQUAL (razlika M) sig 

Zunanja podoba referata fakultete 0,458 0,000 

Tehni�na oprema referata (ra�unalnik, tiskalnik ipd.) –0,100 0,028 

Urejenost zaposlenih 0,538 0,000 

Privla�nost potrdil in ostalih gradiv 0,522 0,000 
 

Statisti�no zna�ilne razlike med oceno pri�akovane kakovosti storitev in oceno zadovoljstva s 

storitvami študentskega referata v izbranem visokošolskem zavodu pri dimenziji 

»zanesljivost« obstajajo pri štirih od petih parov spremenljivk (sig < 0,05), te razlike so 

negativne, kar pomeni, da izvedba v obljubljenem roku, pomo� pri reševanju težav, 

brezhibnost tehni�ne opreme in opravljene storitve (brez napak) ne dosegajo pri�akovanj 

uporabnikov študentskega referata v izbranem visokošolskem zavodu. Najve�ja statisti�no 

zna�ilna negativna razlika je pri izvedbi storitev, ki vedno niso izvedene v obljubljenem roku 

(ocena SERVQUAL = –0,674; sig = 0,000). Storitev je izvedena v prvem poskusu 

(sig > 0,05), zato statisti�no zna�ilnih razlik med oceno pri�akovane kakovosti storitev in 

oceno zadovoljstva s storitvami študentskega referata v izbranem visokošolskem zavodu ni – 

preglednica 17. 

Preglednica 17: Parni t-test – zanesljivost 

Spremenljivke SERVQUAL (razlika M) sig 

Izvedba v obljubljenem roku –0,674 0,000 

Pomo� pri reševanju težav –0,585 0,000 

V prvem poskusu opravljena storitev –0,069 0,205 

Brezhibnost tehni�ne opreme –0,429 0,000 

Storitve referata brez napak –0,440 0,000 
 

Statisti�no zna�ilne razlike med oceno pri�akovane kakovosti storitev in oceno zadovoljstva s 

storitvami študentskega referata v izbranem visokošolskem zavodu pri dimenziji »odzivnost« 

obstajajo pri vseh spremenljivkah (sig < 0,05), te razlike so negativne, kar pomeni, da 

natan�nost dolo�itve �asa za opravljeno storitev, hitrost storitve, pripravljenost zaposlenih 

pomagati uporabniku (v �asu uradnih ur) ter �as za uporabnikove potrebe ne dosegajo 

pri�akovanj uporabnikov storitev študentskega referata v izbranem visokošolskem zavodu. 

Najve�ja statisti�no zna�ilna negativna razlika je pri �asu za uporabnikove potrebe, kar 

pomeni, da si zaposleni v referatu v �asu uradnih ur vedno ne vzamejo �as za uporabnikove 

potrebe (ocena SERVQUAL = –0,442; sig = 0,000) – preglednica 18. 



 

61 

Preglednica 18: Parni t-test – odzivnost 

Spremenljivke SERVQUAL (razlika M) sig 

Natan�nost dolo�itve �asa za opravljeno storitev –0,406 0,000 

Hitrost storitve –0,181 0,001 

Pripravljenost zaposlenih pomagati uporabniku (v �asu 
uradnih ur) 

–0,433 0,000 

�as za uporabnikove potrebe –0,442 0,000 
 

Statisti�no zna�ilne razlike med oceno pri�akovane kakovosti storitev in oceno zadovoljstva s 

storitvami študentskega referata v izbranem visokošolskem zavodu pri dimenziji »zaupanje« 

obstajajo pri štirih od petih parov spremenljivk (sig < 0,05), te razlike so negativne, kar 

pomeni, da zaupanje v zaposlene, prijaznost in ustrežljivost zaposlenih, ustrezna znanja 

zaposlenih z obravnavanega podro�ja ter ob�utek varnosti uporabnika, ko se uporablja 

storitve referata ne dosegajo pri�akovanj uporabnikov študentskega referata v izbranem 

visokošolskem zavodu. Najve�ja statisti�no zna�ilna negativna razlika je pri zaupanju v 

zaposlene (ocena SERVQUAL = –0,290; sig = 0,000). Vljudnost zaposlenih dosega 

pri�akovanja uporabnikov (sig > 0,05), zato statisti�no zna�ilnih razlik med oceno 

pri�akovane kakovosti storitev in oceno zadovoljstva s storitvami študentskega referata v 

izbranem visokošolskem zavodu ni – preglednica 19. 

Preglednica 19: Parni t-test – zaupanje 

Spremenljivke SERVQUAL (razlika M) sig 

Zaupanje v zaposlene –0,290 0,000 

Prijaznost in ustrežljivost zaposlenih –0,172 0,000 

Ustrezna znanja zaposlenih z obravnavanega podro�ja –0,288 0,000 

Vljudnost zaposlenih –0,083 0,071 

Ob�utek varnosti uporabnika, ko se uporablja storitve 
študentskega referata 

–0,136 0,005 

 

Statisti�no zna�ilne razlike med oceno pri�akovane kakovosti storitev in oceno zadovoljstva s 

storitvami študentskega referata v izbranem visokošolskem zavodu pri dimenziji »pozornost« 

obstajajo pri treh od štirih parov spremenljivk (sig < 0,05), te razlike so negativne, kar 

pomeni, da razumevanje potreb uporabnikov, uradne ure ter ravnanje v dobro uporabnikov ne 

dosegajo pri�akovanj uporabnikov študentskega referata v izbranem visokošolskem zavodu. 

Najve�ja statisti�no zna�ilna negativna razlika je pri uradnih urah, ki ustrezajo uporabnikom 

(ocena SERVQUAL = –0,859; sig = 0,000). Zaposlovanje pravih oseb za delo v referatu 

dosega pri�akovanja uporabnikov (sig > 0,05), zato statisti�no zna�ilnih razlik med oceno 

pri�akovane kakovosti storitev in oceno zadovoljstva s storitvami študentskega referata v 

izbranem visokošolskem zavodu ni – preglednica 20. 
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Preglednica 20: Parni t-test – pozornost 

Spremenljivke SERVQUAL (razlika M) sig 

Zaposlovanje pravih oseb za delo v referatu –0,063 0,218 

Razumevanje potreb uporabnikov –0,136 0,010 

Uradne ure, ki ustrezajo uporabnikom –0,859 0,000 

Ravnanje v dobro uporabnikov –0,478 0,000 

Ugotovitev 

S hipotezo 1 smo predvidevali, da se pri�akovana kakovost storitev študentskega referata v 

izbranem visokošolskem zavodu statisti�no zna�ilno razlikuje od ocen zadovoljstva s 

posameznimi dejavniki teh storitev. To domnevo smo preverili s parnim t-testom. Analiza je 

pokazala, da se ocene razlikujejo pri 19-ih (3 pozitivne razlike; 16 negativnih razlik) od 22-ih 

trditev, zato hipotezo 1 sprejmemo. 

4.5.2 H2: Ocene zadovoljstva s storitvami študentskega referata v izbranem visokošolskem 

zavodu se med posameznimi skupinami uporabnikov statisti�no zna�ilno razlikujejo  

Med posamezne skupine uporabnikov študentskega referata v izbranem visokošolskem 

zavodu štejemo uporabnike, ki se razlikujejo glede na spol, vrsto študija, na�in študija, starost 

in letnik študija. Hipotezo (priloga 3) smo preverili s t-testom (spol, vrsta študija, na�in 

študija) in z analizo variance – ANOVA (starost, letnik študija). 

Razlike glede na spol 

Iz preglednice je razvidno, da znaša povpre�na ocena zadovoljstva s storitvami študentskega 

referata v izbranem visokošolskem zavodu pri ženskah 3,98, pri moških 3,99. Ali so te razlike 

statisti�no zna�ilne preverimo s t-testom za neodvisne vzorce. 

Preglednica 21: Ocena zadovoljstva s storitvami študentskega referata v izbranem 
visokošolskem zavodu – spol 

Spremenljivke N M SD 

Ženski 59 3,98 1,03 

Moški 389 3,99 0,91 
 

T-test je pokazal, da med anketiranimi glede na spol v ocenjevanju zadovoljstva s storitvami 

študentskega referata v izbranem visokošolskem zavodu ne obstajajo statisti�no zna�ilne 

razlike (sig > 0,05 = 0,959) – preglednica 22. 
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Preglednica 22: T-test – spol 

  

Levenov test 
enakosti varianc t-test  

F Sig. t df 
Sig. (2-

stranska) 
M 

razlik 
Standardna 

napaka 

Ocena 
zadovoljstva 

Variance so 
enake 

1,498 0,222 –0,052 446 0,959 –0,007 0,129 

Variance niso 
enake 

    –0,047 72,372 0,962 –0,007 0,141 

Razlike glede na vrsto študija 

Iz preglednice 23 je razvidno, da znaša povpre�na ocena zadovoljstva s storitvami 

študentskega referata v izbranem visokošolskem zavodu pri dodiplomskih študentih 3,93, pri 

podiplomskih 4,08. Ali so te razlike statisti�no zna�ilne, preverimo s t-testom za neodvisne 

vzorce. 

Preglednica 23: Ocena zadovoljstva s storitvami študentskega referata v izbranem 
visokošolskem zavodu – vrsta študija 

Spremenljivke N M SD 

Dodiplomski 278 3,93 0,85 

Podiplomski 170 4,08 1,02 
 

T-test je pokazal, da med anketiranimi glede na vrsto študija v ocenjevanju zadovoljstva s 

storitvami študentskega referata v izbranem visokošolskem zavodu ne obstajajo statisti�no 

zna�ilne razlike (sig > 0,05 = 0,108) – preglednica 24. 

Preglednica 24: T-test – vrsta študija 

  

Levenov test 
enakosti varianc t-test  

F Sig. t df 
Sig. (2-

stranska) 
M 

razlik 
Standardna 

napaka 

Ocena 
zadovoljstva 

Variance so 
enake 

4,534 0,034 –1,685 446 0,093 –0,151 0,089 

Variance niso 
enake 

    –1,611 308,039 0,108 –0,151 0,094 
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Razlike glede na na�in študija 

Iz preglednice 25 lahko razberemo, da znaša povpre�na ocena zadovoljstva s storitvami 

študentskega referata v izbranem visokošolskem zavodu pri rednih študentih 3,98, pri izrednih 

4,27. Ali so te razlike statisti�no zna�ilne, preverimo s t-testom za neodvisne vzorce. 

Preglednica 25: Ocena zadovoljstva s storitvami študentskega referata v izbranem 
visokošolskem zavodu – na�in študija 

Spremenljivke N M SD 

Redni 437 3,98 0,93 

Izredni 11 4,27 0,65 
 

T-test je pokazal, da med anketiranimi glede na na�in študija v ocenjevanju zadovoljstva s 

storitvami študentskega referata v izbranem visokošolskem zavodu ne obstajajo statisti�no 

zna�ilne razlike (sig > 0,05 = 0,301) – preglednica 26. 

Preglednica 26: T-test – na�in študija 

  

Levenov test 
enakosti varianc t-test  

F Sig. t df 
Sig. (2-

stranska) 
M 

razlik 
Standardna 

napaka 

Ocena 
zadovoljstva 

Variance so 
enake 

0,035 0,852 –1,035 446 0,301 –0,291 0,281 

Variance niso 
enake 

    –1,456 11,058 0,173 –0,291 0,200 

Razlike glede na letnik študija 

Iz preglednice 27 je razvidno, da znaša najvišja povpre�na ocena zadovoljstva s storitvami 

študentskega referata v izbranem visokošolskem zavodu pri študentih prvega letnika 

(M = 4,13), najnižja pa pri študentih tretjega letnika (M = 3,87). Ali so te razlike statisti�no 

zna�ilne, preverimo z analizo variance – ANOVA. 

Preglednica 27: Ocena zadovoljstva s storitvami študentskega referata v izbranem 
visokošolskem zavodu – letnik študija 

Spremenljivke N M SD 

1. letnik 138 4,13 0,77 

2. letnik 134 3,95 0,92 

3. letnik 94 3,87 1,01 

Dodatno leto/podaljšanje statusa 82 3,95 1,03 
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Analiza je pokazala, da med anketiranimi glede na letnik študija v ocenjevanju zadovoljstva s 

storitvami študentskega referata v izbranem visokošolskem zavodu ne obstajajo statisti�no 

zna�ilne razlike (sig > 0,05 = 0,160) – preglednica 28. 

Preglednica 28: Analiza variance (ANOVA) – letnik študija 

Spremenljivke Vsota kvadratov df MS F Sig. 

Med skupinami 4,385 3 1,462 1,733 0,160 

Znotraj skupin 374,559 444 0,844     

Skupaj 378,944 447       

Razlike glede na starost 

Iz preglednice 29 je razvidno, da znaša najvišja povpre�na ocena zadovoljstva s storitvami 

študentskega referata v izbranem visokošolskem zavodu pri študentih starih 25 let in ve� 

(M = 4,17), najnižja pa pri študentih starih od 21 do 22 let (M = 3,85). Ali so te razlike 

statisti�no zna�ilne, preverimo z analizo variance – ANOVA. 

Preglednica 29: Ocena zadovoljstva s storitvami študentskega referata v izbranem 
visokošolskem zavodu – starost 

Spremenljivke N M SD 

19–20 let 96 4,05 0,72 

21–22 let 142 3,85 0,87 

23–24 let 98 3,92 1,03 

25 let in ve� 112 4,17 1,01 
 

Analiza je pokazala, da med anketiranimi glede na starost v ocenjevanju zadovoljstva s 

storitvami študentskega referata v izbranem visokošolskem zavodu obstajajo statisti�no 

zna�ilne razlike (sig < 0,05 = 0,043) – preglednica 30. 

Preglednica 30: Robust test enakosti povpre�ij – starost 

  Statistica df1 df2 Sig. 

Welch 2,755 3 235,556 0,043 

a. Asimptoti�na F porazdelitev. 

Ugotovitev 

S hipotezo 2 smo predvidevali, da se ocene zadovoljstva s storitvami študentskega referata v 

izbranem visokošolskem zavodu med posameznimi skupinami uporabnikov statisti�no 

zna�ilno razlikujejo. To domnevo smo preverili s t-testom (spol, vrsta študija, na�in študija) in 

z analizo variance – ANOVA (starost, letnik študija). Analiza je pokazala, da med oceno 
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zadovoljstva s storitvami študentskega referata v izbranem visokošolskem zavodu in med 

posameznimi skupinami uporabnikov obstajajo statisti�no zna�ilne razlike samo glede na 

starost anketirane osebe (študenta), glede na spol, vrsto študija, na�in študija in letnik študija 

anketirane osebe (študenta) pa ne, zato hipoteze 2 ne moremo sprejeti. 

4.5.3 H3: Obstaja zna�ilna povezanost ocene zadovoljstva storitev študentskega referata v 

izbranem visokošolskem zavodu z ocenami posameznih dimenzij teh storitev 

Hipotezo smo preverili v dveh korakih (priloga 4). Najprej smo izvedli faktorsko analizo, s 

katero smo zadovoljstvo s storitvami študentskega referata v izbranem visokošolskem zavodu, 

ki se je neposredno merilo z 22 spremenljivkami, pojasnili z manjšim številom skupnih 

dimenzij zadovoljstva s storitvami študentskega referata v izbranem visokošolskem zavodu. 

Sledila je izvedba regresijske analize, s katero smo ugotavljali povezanost in vpliv ocene 

zadovoljstva uporabnikov s skupnimi dimenzijami zadovoljstva s storitvami študentskega 

referata.  

Faktorska analiza 

Pred izvedbo faktorske analize smo preverili primernost podatkov za faktorsko analizo. Na 

osnovi Bartlettovega testa (sig = 0,000 < 0,05) in KMO mere (KMO = 0,953) smo ugotovili, 

da so podatki primerni za analizo. Ker sta imeli dve spremenljivki, in sicer »Potrdila in ostala 

gradiva, ki jih uporabnik s strani študentskega referata prejme so privla�na na pogled,« 

»Študentski referat fakultete ima uradne ure v �asu, ki ustrezajo vsem uporabnikom« 

komunaliteto manjšo od 0,400, smo ju iz nadaljnjih analiz izklju�ili in ponovno izvedli 

faktorsko analizo. Ponovni poskus je prav tako pokazal na primernost podatkov za faktorsko 

analizo – na osnovi Bartlettovega testa (sig = 0,000 < 0,05) in KMO mere (KMO = 0,956). 

Faktorsko analizo smo izvedli z metodo glavnih osi (angl. Principal axis factoring) in 

pravokotno rotacijo faktorjev Varimax. Na ta na�in smo dolo�ili nove tri dimenzije 

zadovoljstva s storitvami študentskega referata v izbranem visokošolskem zavodu, ki skupaj 

pojasnijo 64,45 % celotne variance. Iz grafi�nega prikaza (slika 7) so razvidne tri dimenzije 

zadovoljstva s storitvami študentskega referata v izbranem visokošolskem zavodu. 

Glede na vsebino spremenljivk smo dimenzijo Z1 poimenovali »Zaupanje in pozornost 

zaposlenih« – obsega 12 spremenljivk (preglednica 31). Drugo dimenzijo Z2, ki obsega šest 

spremenljivk, smo glede na vsebino spremenljivk poimenovali »Zanesljivost in odzivnost 

zaposlenih«. Tretjo dimenzijo Z3, v katero sodita dve spremenljivki, smo glede na vsebino 

poimenovali »Zunanji videz referata«. 
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Slika 7: Grafi�ni prikaz dimenzij zadovoljstva s storitvami 

Preglednica 31: Dimenzije zadovoljstva s storitvami študentskega referata v izbranem 
visokošolskem zavodu 

Spremenljivka 
*Dimenzije 

Z1 Z2 Z3 

Zaposleni v študentskem referatu fakultete so prijazni in ustrežljivi. 0,826  

Zaposleni v študentskem referatu fakultete so vljudni. 0,786  

Vedenje zaposlenih v študentskem referatu fakultete vzbuja zaupanje. 0,761  

Zaposleni v študentskem referatu fakultete poskrbijo, da se uporabnik 
po�uti varno, ko uporablja njihove storitve. 

0,735  

Fakulteta ima v študentskem referatu zaposleno osebje, ki se osebno 
posveti uporabniku. 

0,710  

Zaposleni v študentskem referatu fakultete razumejo posebne potrebe 
uporabnika. 

0,678  

Zaposleni v študentskem referatu fakultete imajo ustrezna znanja z 
obravnavanega podro�ja. 

0,670  

Ko ima uporabnik težavo, se zaposleni v študentskem referatu 
fakultete iskreno zavzamejo uporabniku rešiti težavo. 

0,634  

Zaposleni v študentskem referatu fakultete so uporabniku v �asu 
uradnih ur vedno pripravljeni pomagati. 

0,591  

Študentski referat fakultete ravna v dobro uporabnikov. 0,587  

Zaposleni v študentskem referatu fakultete imajo v �asu uradnih ur 
vedno �as za uporabnikove potrebe. 

0,564  

Zaposleni v študentskem referatu fakultete so primerno urejeni. 0,453  

Se nadaljuje 
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Preglednica 31 – nadaljevanje 

Spremenljivka 
*Dimenzije 

Z1 Z2 Z3 

Storitve študentskega referata so izvedene brez napak. 0,814 

Zaposleni v študentskem referatu fakultete že v prvem poskusu 
uspešno opravijo storitev. 

0,729 

Zaposleni v študentskem referatu fakultete uporabniku nudijo hitre 
storitve. 

0,647 

Tehni�na oprema v študentskem referatu fakultete deluje brez napak. 0,646 

Zaposleni v referatu fakultete uporabniku natan�no povedo, kdaj bo 
storitev opravljena. 

0,629 

Ko zaposleni v študentskem referatu fakultete uporabniku nekaj 
obljubi, je to izvedeno v obljubljenem roku. 

0,610 

Študentski referat fakultete ima sodobno tehni�no opremo (ra�unalnik, 
tiskalnik, ipd.) 

 0,903

Prostori študentskega referata fakultete imajo opremo sodobnega 
videza. 

 0,670

Delež pojasnjene variance 32,280 23,686 8,484

*Z1: Zaupanje in pozornost zaposlenih; Z2: Zanesljivost in odzivnost zaposlenih; Z3: Zunanji videz 
referata. 

Regresijska analiza 

Sledi izvedba regresijske analize (priloga 5), s katero smo ugotavljali povezanost in vpliv 

skupne ocene zadovoljstva s storitvami študentskega referata s skupnimi dimenzijami 

zadovoljstva tega referata. Kot odvisno spremenljivko smo dolo�ili oceno zadovoljstva s 

storitvami študentskega referata v izbranem visokošolskem zavodu, kot neodvisne 

spremenljivke pa posamezne dimenzije zadovoljstva v referatu. 

Regresijska analiza je pokazala (uporabili smo metodo Enter) (preglednica 32), da vse tri 

dimenzije zadovoljstva s storitvami študentskega referata v izbranem visokošolskem zavodu 

vplivajo na oceno zadovoljstva s storitvami tega referata, in sicer: 

− »Zaupanje in pozornost zaposlenih« (Z1; �nestandardiziran = 0,393), ki ima srednje mo�an in 

pozitiven vpliv, 

− »Zanesljivost in odzivnost zaposlenih« (Z2; �nestandardiziran = 0,303), ki ima šibek in 

pozitiven vpliv, 

− »Zunanji videz referata« (Z3; �nestandardiziran = 0,124), ki ima šibek in pozitiven vpliv. 
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Preglednica 32: Ocene regresijskih koeficientov 

Model  
Nestandardni koeficienti Standardni 

koeficient Beta 
t sig 

Beta Standardna napaka 

Konstanta 0,789 0,293   2,692 0,007 

Z1:Zaupanje in pozornost 
zaposlenih 

0,393 0,102 0,266 3,751 0,000 

Z2:Zanesljivost in odzivnost 
zaposlenih 

0,303 0,093 0,227 3,248 0,001 

Z3:Zunanji videz referata 0,124 0,059 0,090 2,100 0,036 
 

Analiza je pokazala, da regresijski model pojasni 24,9 % variabilnosti skupne ocene 

zadovoljstva s storitvami študentskega referata v izbranem visokošolskem zavodu – 

preglednica 33. 

Preglednica 33: Koeficient multiple korelacije in determinacijski koeficient 

Model  
(r) Korelacijski 

koeficient 
(R2) Determinacijski 

koeficient 
Popravljeni (R2) 

determinacijski koeficient 
Ocena standardne 

napake 

1 0,499 0,249 0,244 0,801 
 

Regresijsko funkcijo zadovoljstva s storitvami študentskega referata v izbranem 

visokošolskem zavodu lahko zapišemo v obliki ena�be regresijske hiperravnine: 

Zadovoljstvo s storitvami študentskega referata v izbranem visokošolskem zavodu = 0,789 + 

0,393·Zaupanje in pozornost zaposlenih + 0,303·Zanesljivost in odzivnost zaposlenih + 

0,124·Zunanji videz referata 

Ugotovitev 

S hipotezo 3 smo predvidevali, da obstaja statisti�no zna�ilna povezanost ocene zadovoljstva 

storitev študentskega referata v izbranem visokošolskem zavodu z ocenami posameznih 

dimenzij teh storitev. To hipotezo smo preverili s faktorsko in regresijsko analizo. Analiza je 

pokazala, da so vse tri dimenzije storitev študentskega referata v izbranem visokošolskem 

zavodu povezane z oceno zadovoljstva teh storitev. Hipotezo H3 sprejmemo. 



 

70 

5 SKLEP 

V sklepnem poglavju bomo povzeli teoreti�ne in empiri�ne ugotovitve celotne raziskave ter 

podali smernice za izboljšanje kakovosti storitev ter zadovoljstva uporabnikov. V poglavju 

bomo poleg povzetka ugotovitev iz celotne raziskave predstavili tudi prispevek k znanosti ter 

predloge za nadaljnje raziskovanje. 

5.1 Povzetek ugotovitev iz celotne raziskave 

Povzeli bomo glavne ugotovitve teoreti�nega dela iz podro�ja visokega šolstva, kakovosti 

storitev, zadovoljstva uporabnikov ter modelov merjenja kakovosti storitev. V nadaljevanju 

bomo predstavili tudi ugotovitve, do katerih smo prišli na osnovi raziskave, v kateri smo 

preverjali zastavljene hipoteze. 

5.1.1 Povzetek in ugotovitve teoreti�nega dela 

Vsebine tuje in doma�e strokovne in znanstvene literature ter drugih virov smo analizirali z 

metodo kompilacije, postopkom povzemanja rezultatov znanstvenoraziskovalnega dela tujih 

avtorjev (Zelenika 2000, 339).  

V teoreti�nem delu magistrske naloge smo opredelili sistem in ureditev visokošolskega 

izobraževanja v Sloveniji ter organiziranost visokošolskega izobraževanja v okviru javnih in 

zasebnih visokošolskih zavodov. Preu�ili smo zakonodajo na podro�ju visokega šolstva ter 

predstavili najpomembnejše temeljne akte, ki so pomembni na podro�ju visokega šolstva. V 

nadaljevanju smo opisali Klasifikacijski sistem izobraževanja in usposabljanja – KLASIUS 

ter ravni izobrazbe po dosedanjih ter bolonjsko prenovljenih študijskih programih. 

Mednarodna standardna klasifikacija izobraževanja – ISCED, ki razvrš�a izobraževalne 

programe v osem razli�nih ravni je opredeljena v naslednjem poglavju.  

Razvoj visokošolskega sistema v Sloveniji ter preoblikovanje študijskih programov smo 

zaradi obširne zgodovine na kratko predstavili od 1993 leta dalje, nekaj pozornosti pa smo 

namenili tudi na�inom ter vrsti izobraževanj. Visokošolski zavodi organizirajo dva na�ina 

izvajanja študija, šolski sistem pa je sestavljen iz primarnega, sekundarnega ter terciarnega 

izobraževanja. Razli�ni študijski programi študentom omogo�ajo pridobitev znanj na ožjih in 

širših strokovnih podro�jih.  

Opredelili smo tudi pojem javnih služb, kot dejavnost, ki se izvaja v javnem interesu ter 

njegovo vodenje in upravljanje. Strategija razvoja javne uprave 2015–2020 temelji na osnovi 

uspešnega in u�inkovitega delovanja javne uprave, pomembno pa je merjenje uspešnosti in 

u�inkovitosti delovanja javnega sektorja. Ker smo raziskavo izvajali na visokošolskem 
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zavodu Univerze v Ljubljani, je del vsebine namenjen tudi opisu visokošolskega zavoda, njeni 

organizacijski strukturi ter kratki predstavitvi študija tehnike in strojništva v Sloveniji. 

V poglavju vrednotenje uspešnosti delovanja organizacij na podro�ju storitev smo se 

osredoto�ili na kakovost storitev ter kakovost storitev v visokem šolstvu, ki ju avtorji zelo 

razli�no opredeljujejo. Opisali smo zunanje in notranje mehanizme spremljanja in 

zagotavljanja kakovosti, s katerimi se v visokem šolstvu presoja kakovost zavodov, 

programov kot tudi storitev. 

Pomembno je poznavanje pri�akovanj študentov, ki visokošolskemu zavodu predstavljajo 

dragocen vir informacij, zato se je nanje treba osredoto�iti. Uporabniki lahko pri�akovanja 

zaznavajo od najslabšega pa vse do idealnega. Poleg poznavanja pri�akovanj uporabnikov pa 

je pomembno tudi poznavanje zadovoljstva uporabnikov, saj bodo uporabniki s storitvijo 

zadovoljni le takrat, kadar se njihove zaznave kakovosti storitev ujemajo z njihovimi 

pri�akovanji. Kakovost storitev ter zadovoljstvo uporabnikov sta med seboj povezana, saj je 

zadovoljstvo uporabnikov doseženo takrat, kadar je zaznana visoka kakovost storitev. 

Visokošolski zavodi se vse bolj osredoto�ajo na merjenje kakovosti storitev, zato smo v 

magistrski nalogi predstavili tudi podro�je merjenja kakovosti storitev ter razli�ne modele 

merjenja.  

SERVQUAL je model za merjenje kakovosti storitev, ki vsebuje 22 trditev ter meri razliko 

med pri�akovano in dejansko zaznano kakovostjo storitve. Uporabniki v prvem delu 

vprašalnika odgovarjajo na trditve, ki se nanašajo na pri�akovano kakovost storitev, v drugem 

delu pa na trditve o dejansko zaznani kakovosti storitev. Stopnja strinjanja se ocenjuje po 

Likertovi lestvici. Obstaja ve� razli�nih kritik kot tudi ve� raziskav, ki potrjujejo, da je model 

SERVQUAL uspešno uporabljen na razli�nih podro�jih. Pomembno pa je omeniti tudi 

dimenzije kakovosti storitev, ki se uporabljajo pri presojanju kakovosti. 

5.1.2 Povzetek in ugotovitve empiri�nega dela 

V empiri�nem delu naloge smo opravili kvantitativno raziskavo, v katero smo vklju�ili 

uporabnike storitev študentskega referata na izbranem visokošolskem zavodu (redno ter 

izredno vpisane študente dodiplomskega in podiplomskega študija). Za potrebe raziskave smo 

uporabili vprašalnik SERVQUAL, s katerim smo pojasnjevali pet dejavnikov kakovosti 

storitev ter ugotavljali razlike med pri�akovano ter dejansko zaznano kakovostjo storitev. S 

strani študentov smo prejeli 448 popolnoma izpolnjenih vprašalnikov (22,1 % odziv). 

Zanesljivost vprašalnika smo testirali s Cronbachovim indeksom �, ki je znašal 0,896, kar je 

potrdilo zanesljivost vprašalnika. Iz demografskih podatkov smo razbrali, da: 

− je ve�ina anketiranih moškega spola (86,8 %); 

− najve� anketiranih je starih 21–22 let; 
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− najve� anketiranih je vpisanih v dodiplomski (62,1 %), redni študij (97,5 %); 

− najve� izpolnjenih vprašalnikov so izpolnili anketirani, vpisani v 1. letnik (30,8 %). 

Ocena pri�akovane kakovosti storitev študentskega referata 

Z osnovno statisti�no analizo smo izra�unali oceno pri�akovane kakovosti storitev 

študentskega referata, ki smo jo poimenovali idealni študentski referat. Prišli smo do 

ugotovitve, da v dimenziji kakovosti storitev »zunanji videz« anketirani v povpre�ju 

pripisujejo najve�ji pomen sodobni tehni�ni opremi, kot najmanj pomembna pa je zanje 

zunanja podoba (sodobni videz) študentskega referata. V dimenziji kakovosti storitev 

»zanesljivost« so se anketirani v povpre�ju najbolj strinjali s tem, da ko zaposleni v 

študentskem referatu uporabniku nekaj obljubi, mora biti to izvedeno v obljubljenem roku, 

kot najmanj pomembna pa je bila zanje trditev, da bi zaposleni morali že v prvem poskusu 

uspešno opraviti storitev. 

Pri ocenjevanju dimenzije kakovosti storitev »odzivnost« je bila v povpre�ju najbolje 

ocenjena trditev, da morajo biti zaposleni v �asu uradnih ur uporabniku vedno pripravljeni 

pomagati, najmanj pomembno zanje pa je, da morajo zaposleni uporabniku nuditi hitre 

storitve. V povpre�ju je pri dimenziji kakovosti storitev »zaupanje« anketiranim najbolj 

pomembno to, da imajo zaposleni ustrezna znanja, kot najmanj pomembno pa, da zaposleni 

morajo poskrbeti, da se uporabnik po�uti varno. 

Pri zadnji oceni dimenzije kakovosti storitev »pozornost« je v povpre�ju najbolje ocenjena 

trditev, da mora študentski referat delovati v dobro uporabnikom, najmanj pa trditev, da ima 

študentski referat zaposleno osebje, ki se osebno posveti uporabniku. 

Pri ocenjevanju pri�akovane kakovosti storitev študentskega referata, ki smo jo ocenjevali v 

petih razli�nih dimenzijah, smo prišli do ugotovitve, da so anketirani v povpre�ju vse trditve 

iz vseh dimenzij kakovosti storitev ocenili kot pomembne (M > 3,00). 

Ocena pomembnosti petih dimenzij kakovosti storitev 

Za namen ugotovitve pomembnosti petih posameznih dimenzij kakovosti storitev smo v 

anketni vprašalnik vklju�ili vprašanje, s katerim so anketirani ocenjevali pomen posameznih 

dimenzij kakovosti storitev študentskega referata. Vsako od dimenzij kakovosti storitev so 

ocenjevali glede na to, kako velik pomen ji pripisujejo. Za anketirane ima najve�ji pomen 

dimenzija kakovosti storitev »zanesljivost«, najmanjši pomen pa »zunanji videz« 

študentskega referata.  
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Na osnovi navedenih podatkov ugotavljamo, da anketirani najve�ji pomen od vseh dimenzij 

kakovosti storitev pripisujejo zanesljivi, natan�ni in v roku opravljeni storitvi študentskega 

referata, kar sta v svoji raziskavi ugotovili tudi Markovi� in Raspor (2010). 

Ocena zadovoljstva s storitvami študentskega referata 

Z osnovno statisti�no analizo smo izra�unali tudi oceno zadovoljstva s storitvami 

študentskega referata. Pri oceni dimenzije zadovoljstva s storitvami »zunanji videz« so se 

anketirani v povpre�ju najbolj strinjali s trditvijo, da so zaposleni primerno urejeni, najmanj 

pa s tem, da imajo prostori opremo sodobnega videza.  

V raziskavi, ki jo je opravila Kontic (2014), so študenti zunanjo podobo univerze ocenili kot 

najmanj pomembno, prav tako pa tudi Faganel (2006) ugotavlja, da ni pomemben zunanji, 

sodobni videz, temve� sodobna oprema. 

V dimenziji zadovoljstva s storitvami »zanesljivost« so v povpre�ju najve�ji pomen pripisali 

trditvi, da ko zaposleni nekaj obljubijo, to izvedejo v obljubljenem roku, najmanj pa trditvi, da 

so storitve študentskega referata izvedene brez napak. 

Anketirani so ocenjevali tudi dimenzijo zadovoljstva s storitvami »odzivnost«, pri kateri so se 

v povpre�ju najbolj strinjali s trditvijo, da so zaposleni v �asu uradnih ur vedno pripravljeni 

pomagati uporabniku, najmanj pa s trditvijo, da zaposleni uporabniku povedo, kdaj bo storitev 

opravljena.  

Pri oceni dimenzije zadovoljstva s storitvami »zaupanje« se anketirani v povpre�ju najbolj 

strinjajo s trditvijo, da so zaposleni vljudni, najmanj pa s trditvijo, da se po�utijo varne, ko 

uporabljajo njihove storitve. S trditvijo, da študentski referat ravna v dobro uporabnikov, ki se 

je ocenjevala v dimenziji zadovoljstva s storitvami »pozornost« so se anketirani v povpre�ju 

najbolj strinjali, najmanj pa s trditvijo, da ima študentski referat uradne ure v �asu, ki 

ustrezajo vsem uporabnikom. 

Pri ocenjevanju zadovoljstva s storitvami študentskega referata se anketirani v povpre�ju 

strinjajo z vsemi trditvami v vseh dimenzijah zadovoljstva s storitvami študentskega referata, 

iz �esar lahko sklepamo, da so te storitve dobre (M > 3,00). Dobljeni rezultati raziskave, v 

kateri je Ulewicz (2014) raziskoval kakovost storitev izobraževalnega procesa prav tako 

kažejo na splošno dobro oceno. Kontic (2014) pa je s svojo raziskavo prišla do ugotovitve, da 

je kakovost storitev s strani študentov ocenjena kot zmerna, kar pomeni, da jo je možno še 

izboljšati. 
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Skupna ocena zadovoljstva s študentskim referatom na izbranem visokošolskem zavodu 

Pri skupni oceni zadovoljstva s storitvami študentskega referata smo prišli do ugotovitve, da 

so anketirani v povpre�ju zadovoljni s storitvami študentskega referata (55,4 %). Najve�ji 

odstotek anketiranih (47,5 %) je študentski referat obiskalo enkrat v zadnjih treh mesecih, in 

sicer (58,3 %) zaradi izdaje potrdil in druge dokumentacije. 

5.2 Preverjanje hipotez 

V magistrski nalogi smo preverjali tri hipoteze, prva se glasi: Pri�akovana kakovost storitev 

študentskega referata v izbranem visokošolskem zavodu se statisti�no zna�ilno razlikuje od 

ocen zadovoljstva s posameznimi dejavniki teh storitev.  

Hipotezo smo preverili s parnim t-testom. Na podlagi analize smo ugotovili, da: 

− obstajajo statisti�no zna�ilne razlike med oceno pri�akovane kakovosti storitev in oceno 

zadovoljstva s storitvami študentskega referata pri 16 posameznih parih spremenljivk od 

skupaj 22 parov. Razlike so negativne, kar pomeni, da storitve študentskega referata ne 

dosegajo pri�akovanj uporabnikov; 

− pri 3 parih spremenljivk je razlika pozitivna, kar pomeni, da storitev študentskega referata 

presega pri�akovanja uporabnikov (zunanja podoba študentskega referata, urejenost 

zaposlenih ter privla�nost potrdil in ostalih gradiv);  

− pri 3 parih spremenljivk ne obstaja statisti�no zna�ilna razlika med oceno pri�akovane 

kakovosti storitev in oceno zadovoljstva s storitvami študentskega referata, kar pomeni, 

da spremenljivke (v prvem roku opravljena storitev, vljudnost zaposlenih ter 

zaposlovanje pravih oseb) dosegajo pri�akovanja uporabnikov.  

Pri�akovana kakovost storitev študentskega referata v izbranem visokošolskem zavodu se 

statisti�no zna�ilno razlikuje od ocen zadovoljstva s posameznimi dejavniki teh storitev, zato 

hipotezo sprejmemo. 

Ulewicz (2014) je v svoji raziskavi ugotovil, da so pri�akovanja študentov, ki so sodelovali v 

raziskavi, višja od dejansko zaznane kakovosti storitve. V povpre�ju je za vsako skupino 

dimenzij dobil negativno vrednost. Tudi rezultati raziskave, ki sta jo opravila Khodayari in 

Khodayari (2011) kažejo na to, da obstaja vrzel med percepcijo in pri�akovanji študentov ter 

med dimenzijami modela SERVQUAL. Pozitiven razkorak med percepcijo in pri�akovanji 

uporabnikov pomeni, da so pri�akovanja uporabnikov presežena, medtem ko negativna 

razlika kaže na nezadovoljstvo z opravljenimi storitvami (Dado idr. 2011). 

Druga hipoteza, ki smo jo preverjali, se glasi: Ocene zadovoljstva s storitvami študentskega 

referata v izbranem visokošolskem zavodu se med posameznimi skupinami uporabnikov 

statisti�no zna�ilno razlikujejo. 
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Hipotezo smo preverili s t-testom (spol, vrsta študija, na�in študija) ter z analizo variance – 

ANOVA (starost, letnik študija). Na podlagi analize smo prišli do ugotovitev, da: 

− med anketiranimi glede na spol (sig > 0,05 = 0,959), vrsto (sig > 0,05 = 0,108) in 

na�inom študija (sig > 0,05 = 0,301) v ocenjevanju zadovoljstva s storitvami 

študentskega referata ne obstajajo statisti�no zna�ilne razlike;  

− med anketiranimi glede na starost v ocenjevanju zadovoljstva s storitvami študentskega 

referata obstajajo statisti�no zna�ilne razlike (sig < 0,05 = 0,043);  

− med anketiranimi glede na letnik študija v ocenjevanju zadovoljstva s storitvami 

študentskega referata ne obstajajo statisti�no zna�ilne razlike (sig > 0,05 = 0,160). 

Med oceno zadovoljstva s storitvami študentskega referata v izbranem visokošolskem zavodu 

in med posameznimi skupinami uporabnikov obstajajo statisti�no zna�ilne razlike samo glede 

na starost anketiranih. Glede na spol, vrsto, na�in in letnik študija anketiranih pa ne, zato 

hipoteze 2 ne moremo sprejeti. 

Ulewicz (2014) navaja, da se pogosto domneva, da imajo ženske ve�ja pri�akovanja in so zato 

bolj kriti�ne pri ocenjevanju storitev v primerjavi z moškimi, kar pa naša raziskava ni 

potrdila. 

Tretja hipoteza, ki smo jo preverjali, se glasi: Obstaja zna�ilna povezanost ocene zadovoljstva 

storitev študentskega referata v izbranem visokošolskem zavodu z ocenami posameznih 

dimenzij teh storitev. 

Hipotezo smo preverili s faktorsko analizo, s katero smo zadovoljstvo s storitvami 

študentskega referata, ki se je neposredno merilo z 22 spremenljivkami, pojasnili z manjšim 

številom skupnih dimenzij zadovoljstva s storitvami študentskega referata ter z regresijsko 

analizo, s katero smo ugotavljali povezanost in vpliv ocene zadovoljstva uporabnikov s 

skupnimi dimenzijami zadovoljstva s storitvami študentskega referata. 

Faktorsko analizo smo (po preverjanju primernosti podatkov) izvedli z metodo glavnih 

faktorjev (angl. Principal axis factoring) in pravokotno rotacijo faktorjev Varimax ter na ta 

na�in dolo�ili nove tri dimenzije zadovoljstva s storitvami študentskega referata, ki skupaj 

pojasnijo 64,45 % celotne variance. Dimenzije smo glede na vsebino spremenljivk 

poimenovali v dimenzijo Z1 »Zaupanje in pozornost zaposlenih«, ki obsega 12 spremenljivk, 

dimenzijo Z2 »Zanesljivost in odzivnost zaposlenih«, ki obsega šest spremenljivk, ter 

dimenzijo Z3 »Zunanji videz referata«, ki obsega dve spremenljivki. 

V nadaljevanju smo izvedli regresijsko analizo, pri kateri smo kot odvisno spremenljivko 

dolo�ili oceno zadovoljstva s storitvami študentskega referata v izbranem visokošolskem 

zavodu, kot neodvisne spremenljivke pa posamezne dimenzije zadovoljstva v študentskem 

referatu. 
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Regresijska analiza (metoda Enter) je pokazala, da vse tri dimenzije zadovoljstva s storitvami 

študentskega referata v izbranem visokošolskem zavodu »Zaupanje in pozornost zaposlenih« 

(Z1; �nestandardiziran = 0,393), ki ima srednje mo�an in pozitiven vpliv; »Zanesljivost in 

odzivnost zaposlenih« (Z2; �nestandardiziran = 0,303), ki ima šibek in pozitiven vpliv; »Zunanji 

videz referata« (Z3; �nestandardiziran = 0,124), ki ima šibek in pozitiven vpliv vplivajo na oceno 

zadovoljstva s storitvami študentskega referata. Z regresijskim modelom pojasnimo 24,9 % 

variabilnosti odvisne spremenljivke (ocene zadovoljstva s storitvami študentskega referata v 

izbranem visokošolskem zavodu). 

Regresijsko funkcijo zadovoljstva s storitvami študentskega referata smo zapisali v obliki 

ena�be regresijske hiperravnine kot: 

Zadovoljstvo s storitvami študentskega referata v izbranem visokošolskem zavodu = 0,789 + 

0,393·Zaupanje in pozornost zaposlenih + 0,303·Zanesljivost in odzivnost zaposlenih + 

0,124·Zunanji videz referata. 

Hipotezo 3 smo sprejeli, saj so vse tri dimenzije kakovosti storitev študentskega referata v 

izbranem visokošolskem zavodu povezane z oceno zadovoljstva teh storitev. 

5.3 Smernice za izboljšave 

Na osnovi rezultatov ocene pri�akovane kakovosti storitev ter ocene zadovoljstva s storitvami 

študentskega referata bomo podali smernice za izboljšave za tiste spremenljivke, pri katerih 

trenutna raven kakovosti storitev ne dosega pri�akovanj uporabnikov študentskega referata.  

Pri�akovanj uporabnikov ne dosega sodobna tehni�na oprema študentskega referata, zato 

predlagamo izboljšave na podro�ju sodelovanja med ra�unalniškim centrom in študentskim 

referatom (organizacijske enote bi morale bolj sodelovati ter biti bolj povezane). Predlagamo, 

da se v okviru finan�nih zmožnosti poiš�ejo tudi možnosti za izboljšanje kakovosti 

informacijske tehnologije. Menimo tudi, da bi enotna in nova celostna podoba visokošolskega 

zavoda pripomogla k boljši oceni zadovoljstva s storitvami na vseh podro�jih.  

Dimenzijo kakovosti storitev »zanesljivost« bi lahko izboljšali z dolo�itvijo bolj konkretnih 

ter realnih rokov za izvedbo storitev. Predlagamo, da se za pomo� pri reševanju težav 

uporabnikov zaposlene bolj spodbudi in ozaveš�a o pomenu usmerjenosti k uporabniku, 

izvedba storitev referata brez napak pa se lahko izboljša s stimuliranjem zaposlenih in 

prizadevanjem za natan�nejše reševanje težav. 

V dimenziji kakovosti storitev »odzivnost« vidimo predlog za izboljšave v tem, da bi 

zaposleni uporabnikom morali posvetiti ve� �asa, tako v �asu uradnih ur kot tudi izven. 

Hitrost opravljene storitve bi bilo možno izboljšati tudi z reorganizacijo postopkov 

posameznih storitev ter posluževanja še neizkoriš�enih informacijskih tehnologij. Ve� 
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informacij bi lahko uporabnikom ponudili na spletni strani ter jih bolj konstantno ter ažurno 

obveš�ali preko e-pošte.  

»Zaupanje« v zaposlene kot naslednjo dimenzijo kakovosti storitev bi lahko izboljšali z 

aktivnim sodelovanjem s predstavniki študentov posameznih letnikov ter predstavniki 

u�iteljev, prek katerih bi na razli�ne na�ine (pogovori s predstavniki itd.) lahko ugotavljali 

sprotne želje in potrebe študentov. Menimo, da bi študenti na podlagi takega na�ina 

sodelovanja pridobili ve� zaupanja v zaposlene. Zaposlenim bi se morala omogo�iti tudi 

udeležba v okviru razli�nih seminarjev ter izmenjav zaposlenih v tujini. 

V okviru dimenzije kakovosti storitev »pozornost« bi se morali prilagoditi pri�akovanjem 

uporabnikov predvsem s pove�anjem števila uradnih ur, študente pa informirati k bolj pogosti 

uporabi oziroma posluževanju elektronskega poslovanja, h kateremu stremimo v študentskem 

referatu. 

5.4 Prispevek k znanosti 

Raziskave o kakovosti in zadovoljstvu študentov s storitvami v študentskem referatu na 

osnovi modela SERVQUAL še nismo zasledili, zato lastna kvantitativna raziskava predstavlja 

doprinos k znanosti. Z rezultati raziskovanja smo razvili aplikativen model merjenja 

zadovoljstva uporabnikov s kakovostjo storitev študentskega referata, s katerim smo 

ugotavljali razlike med pri�akovano ter zaznano oceno kakovosti storitev. V magistrski nalogi 

smo teoreti�ni prispevek k znanosti doprinesli s pregledom in preu�evanjem strokovne in 

znanstvene literature ter drugih virov iz vsebin kakovosti storitev, zadovoljstva ter 

pri�akovanja uporabnikov, ki smo jo podali v strnjeni in sistemati�ni obliki.  

Prispevek k znanosti predstavlja tudi pregled in analiza raziskav s podro�ja kakovosti storitev 

ter zadovoljstva uporabnikov, narejenih za namen ugotavljanja razlik med pri�akovano in 

dejansko zaznano kakovostjo storitve. Pridobili smo nova znanja, s katerimi smo dodali 

prispevek k že obstoje�im znanjem. Izidi in ugotovitve raziskave bodo študentskemu referatu 

in vodstvu izbranega visokošolskega zavoda služili kot osnova za izboljšanje kakovosti 

storitev, v pomo� pa bodo lahko tudi vsem visokošolskim zavodom ter drugim raziskovalcem 

pri izvajanju njihovih aktivnosti, analiz in nadaljnjih raziskovanj. 

5.5 Predlogi za nadaljnje raziskovanje 

Predlog za nadaljnje raziskovanje temelji na ugotovitvah raziskave, ki so priložnost za 

nadaljnje raziskovanje v tej smeri, da se raziskava po dolo�enem �asovnem obdobju ponovi in 

kontinuirano izvaja. Na osnovi ve�kratno opravljenih raziskav bi lahko spremljali napredek 

za�rtanih smernic, ki smo jih podali za izboljšave, ugotovitve raziskave pa nam bodo služile 

kot vodilo in spodbuda za izboljšanje kakovosti storitev ter ocene zadovoljstva uporabnikov s 
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storitvami študentskega referata. Razlike, ki so nastale med pri�akovano kakovostjo storitev 

ter med oceno zadovoljstva s storitvami, bi bilo za u�inkovitejše izboljšanje ukrepov smiselno 

podrobneje analizirati. 

Z uporabo enake metodologije se lahko izvajajo nadaljnje raziskave analiziranja kakovosti 

storitev ter pri�akovanj uporabnikov tudi v vseh drugih visokošolskih zavodih ter na drugih 

podro�jih tako v storitveni kot v gospodarski dejavnosti. Na izbranem visokošolskem zavodu 

se na osnovi vprašalnika Univerze v Ljubljani v vsakem študijskem letu izvajajo študentske 

ankete, ki pa ne pokrivajo vseh podro�ij storitev, zato se nadaljnje raziskovanje lahko izvede 

ne le v študentskem referatu, temve� tudi v ostalih administrativnih službah. Lahko bi izvedli 

raziskavo kakovosti storitev tudi na osnovi drugih modelov ter rezultate med seboj primerjali. 

Prav tako bi lahko model SERVQUAL na visokošolskem zavodu uporabili za ocenjevanje 

pri�akovanj in dejanske zaznane kakovosti storitev med študenti in visokošolskimi u�itelji. 

Zanimivo bi bilo model SERVQUAL uporabiti tudi v vseh študentskih referatih drugih 

visokošolskih zavodov ter rezultate med seboj primerjati. Ugotovitve raziskave lahko vsem 

raziskovalcem, ki preu�ujejo kakovost storitev ter zadovoljstvo uporabnikov, služijo kot 

izhodiš�a za nadaljnje raziskave. 
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Priloga 1 

 

VPRAŠALNIK 

Spoštovani,  

Na Fakulteti za strojništvo v okviru magistrske naloge UP, Fakultete za management opravljamo 
raziskavo o pri�akovani ter zaznani kakovosti storitev študentskega referata z namenom izboljšanja 
kakovosti ponujenih storitev. Prosimo vas, �e lahko izpolnite anketni vprašalnik, saj želimo na podlagi 
vaših odgovorov izboljšati kakovost naših storitev ter s tem tudi vaše zadovoljstvo.  

Vprašalnik je anonimen. Rezultati bodo namenjeni izklju�no za namene magistrske naloge z naslovom 
Analiza kakovosti in zadovoljstva študentov s storitvami študentskega referata na izbranem 
visokošolskem zavodu.  

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje!  Danijela Kotnik  
 
1. PRI�AKOVANA KAKOVOST STORITEV ŠTUDENTSKEGA REFERATA FAKULTETE 

ZA STROJNIŠTVO, UL 

Prosimo vas, da na osnovi izkušenj, ki ste jih pridobili z obiskom študentskega referata na tem in/ali 
drugih visokošolskih zavodih razmislite, kakšen bi naj bil po vašem mnenju kakovosten študentski 
referat vaše fakultete, ki bi ga z veseljem obiskovali in koristili njegove storitve. 

Pozorno preberite spodnje trditve in poskušajte oceniti, kaj je za vas bolj ali manj pomembno. 
 Nikakor ni 

pomembno 
1 

2 3 4 
Zelo je 

pomembno 
5 

Zunanji videz 
Zunanja podoba študentskega referata fakultete mora biti 
privla�na na pogled (sodobnega videza).  

1 2 3 4 5 

Študentski referat fakultete mora imeti sodobno tehni�no 
opremo (ra�unalnike ipd.) 

1 2 3 4 5 

Zaposleni v študentskem referatu fakultete morajo biti 
primerno urejeni. 

1 2 3 4 5 

Potrdila in ostala gradiva, ki jih uporabnik s strani 
študentskega referata prejme morajo biti privla�na na 
pogled. 

1 2 3 4 5 

Zanesljivost 
Ko zaposleni v študentskem referatu fakultete uporabniku 
nekaj obljubi, mora to biti izvedeno v obljubljenem roku. 

1 2 3 4 5 

Ko ima uporabnik težavo, se morajo zaposleni v 
študentskem referatu fakultete iskreno zavzeti, da 
uporabniku pomagajo rešiti težavo. 

1 2 3 4 5 

Zaposleni v študentskem referatu fakultete bi morali že v 
prvem poskusu uspešno opraviti storitev. 

1 2 3 4 5 

Tehni�na oprema v študentskem referatu fakultete mora 
delovati brez napak. 

1 2 3 4 5 

Storitve študentskega referata se morajo izvesti brez 
napak. 

1 2 3 4 5 

Odzivnost 
Zaposleni v študentskem referatu fakultete morajo 
uporabniku natan�no povedati, kdaj bo storitev 
opravljena. 

1 2 3 4 5 

Zaposleni v študentskem referatu fakultete morajo 
uporabniku nuditi hitre storitve. 

1 2 3 4 5 

Zaposleni v študentskem referatu fakultete morajo biti 
uporabniku v �asu uradnih ur vedno pripravljeni 
pomagati. 

1 2 3 4 5 

Zaposleni v študentskem referatu fakultete morajo imeti v 
�asu uradnih ur vedno �as za uporabnikove potrebe. 

1 2 3 4 5 
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Zaupanje 
Vedenje zaposlenih v študentskem referatu fakultete mora 
vzbujati zaupanje. 

1 2 3 4 5 

Zaposleni v študentskem referatu fakultete morajo biti 
prijazni in ustrežljivi. 

1 2 3 4 5 

Zaposleni v študentskem referatu fakultete morajo imeti 
ustrezna znanja z obravnavanega podro�ja. 

1 2 3 4 5 

Zaposleni v študentskem referatu fakultete morajo biti 
vljudni. 

1 2 3 4 5 

Zaposleni v študentskem referatu fakultete morajo 
poskrbeti, da se uporabnik po�uti varno, ko uporablja 
njihove storitve. 

1 2 3 4 5 

Pozornost 
Fakulteta mora v študentskem referatu imeti zaposleno 
osebje, ki se osebno posveti uporabniku. 

1 2 3 4 5 

Zaposleni v študentskem referatu fakultete morajo 
razumeti posebne potrebe uporabnika. 

1 2 3 4 5 

Študentski referat fakultete mora imeti uradne ure v �asu, 
ki ustrezajo vsem uporabnikom. 

1 2 3 4 5 

Študentski referat fakultete mora ravnati v dobro 
uporabnikov. 

1 2 3 4 5 

 
2. POMEN POSAMEZNIH LASTNOSTI STORITEV ŠTUDENTSKEGA REFERATA 

FAKULTETE ZA STROJNIŠTVO, UL 

Zapisali smo pet lastnosti, ki se nanašajo na storitve študentskega referata fakultete. V nadaljevanju bi 
radi izvedeli, kako pomembna je za vas vsaka od petih lastnosti storitev, ko ocenjujete kakovost 
storitev študentskega referata. Prosimo vas, da 100 to�k razdelite med pet lastnosti in tako ocenite 
njihovo pomembnost. Bolj, kot je neka lastnost pomembna, ve� to�k ji dodelite.  
Zunanji videz (urejenost prostorov, sodobna tehni�na oprema, urejenost zaposlenih, 
urejena potrdila in ostalo gradivo)  

 

Zanesljivost (zanesljivo, natan�no in v dogovorjenem roku opravljene storitve 
študentskega referata fakultete) 

 

Odzivnost (pripravljenost pri reševanju eventualnih nastalih problemov, hitra 
odzivnost zaposlenih na prošnje uporabnikov s podro�ja storitev študentskega 
referata fakultete) 

 

Zaupanje (znanje in vljudnost zaposlenih v študentskem referatu fakultete, ki 
vzbuja zaupanje) 

 

Pozornost (prijaznost, skrb in pozornost do vsakega uporabnika storitev 
študentskega referata) 

 

 
3. ZAZNANA KAKOVOST STORITEV ŠTUDENTSKEGA REFERATA FAKULTETE ZA 

STROJNIŠTVO, UL 

V nadaljevanju želimo ugotoviti, kako zaznavate kakovost storitev študentskega referata Fakultete za 
strojništvo, UL. Prosimo vas, da ocenite stopnjo strinjanja za vsako trditev in nam tako predstavite 
svoje zadovoljstvo s storitvami študentskega referata fakultete – prosimo, ne ocenjujete le na osnovi 
koristi, temve� ocenjujete tudi na�in, kako vam je bila storitev posredovana. 

 Nikakor se 
ne strinjam 

1 
2 3 4 

Popolnoma 
se strinjam 

5 
Zunanji videz 
Prostori študentskega referata fakultete imajo opremo 
sodobnega videza. 

1 2 3 4 5 

Študentski referat fakultete ima sodobno tehni�no opremo 
(ra�unalnik, tiskalnik, ipd.) 

1 2 3 4 5 

Zaposleni v študentskem referatu fakultete so primerno 
urejeni. 

1 2 3 4 5 
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Potrdila in ostala gradiva, ki jih uporabnik s strani 
študentskega referata prejme so privla�na na pogled. 

1 2 3 4 5 

Zanesljivost 
Ko zaposleni v študentskem referatu fakultete uporabniku 
nekaj obljubi, je to izvedeno v obljubljenem roku. 

1 2 3 4 5 

Ko ima uporabnik težavo, se zaposleni v študentskem 
referatu fakultete iskreno zavzamejo uporabniku rešiti 
težavo. 

1 2 3 4 5 

Zaposleni v študentskem referatu fakultete že v prvem 
poskusu uspešno opravijo storitev. 

     

Tehni�na oprema v študentskem referatu fakultete deluje 
brez napak. 

1 2 3 4 5 

Storitve študentskega referata so izvedene brez napak. 1 2 3 4 5 
Odzivnost 
Zaposleni v študentskem referatu fakultete uporabniku 
natan�no povedo, kdaj bo storitev opravljena. 

1 2 3 4 5 

Zaposleni v študentskem referatu fakultete uporabniku 
nudijo hitre storitve. 

1 2 3 4 5 

Zaposleni v študentskem referatu fakultete so uporabniku v 
�asu uradnih ur vedno pripravljeni pomagati. 

1 2 3 4 5 

Zaposleni v študentskem referatu fakultete imajo v �asu 
uradnih ur vedno �as za uporabnikove potrebe. 

1 2 3 4 5 

Zaupanje 
Vedenje zaposlenih v študentskem referatu fakultete vzbuja 
zaupanje. 

1 2 3 4 5 

Zaposleni v študentskem referatu fakultete so prijazni in 
ustrežljivi. 

1 2 3 4 5 

Zaposleni v študentskem referatu fakultete imajo ustrezna 
znanja z obravnavanega podro�ja. 

1 2 3 4 5 

Zaposleni v študentskem referatu fakultete so vljudni. 1 2 3 4 5 
Zaposleni v študentskem referatu fakultete poskrbijo, da se 
uporabnik po�uti varno, ko uporablja njihove storitve. 

1 2 3 4 5 

Pozornost 
Fakulteta ima v študentskem referatu zaposleno osebje, ki 
se osebno posveti uporabniku. 

1 2 3 4 5 

Zaposleni v študentskem referatu fakultete razumejo 
posebne potrebe uporabnika. 

1 2 3 4 5 

Študentski referat fakultete ima uradne ure v �asu, ki 
ustrezajo vsem uporabnikom. 

1 2 3 4 5 

Študentski referat fakultete ravna v dobro uporabnikov. 1 2 3 4 5 
 

4. Zanima nas, kako ste zadovoljni s storitvami študentskega referata Fakultete za strojništvo, UL – 
podajte skupno oceno zadovoljstva 

Zelo zadovoljen 
5 4 3 2 Zelo nezadovoljen 

1 
 

5. Kako pogosto ste v zadnjih treh mesecih obiskali študentski referat fakultete? 
� enkrat v zadnjih treh mesecih � dvakrat na mesec 
� enkrat na mesec � vsak teden 
� nisem ga obiskal 

 

6. Na vašem zadnjem obisku ste koristili naslednje storitve študentskega referata? 
� izdajo potrdil in ostale dokumentacije  � informacije o vpisu  
� informacije v zvezi s postopkom diplomiranja  � drugo 
� informacije o urniku in razpisanih rokih 
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4. VAŠI SPLOŠNI PODATKI 

Spol (ustrezno obkrožite):  
� ženski � moški 

Starost:  
� 19-20 let � 21-22 let 
� 23-24 let � 25 let in ve� 

Vrsta študija 
� dodiplomski � podiplomski 

Na�in študija 
� redni � izredni 

Letnik študija 
� 1. letnik � 2. letnik 
� 3 .letnik  � dodatno leto/podaljšanje statusa 
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PARNI T-TEST 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Q7a 3,75 448 0,765 0,036 

Q1a 3,29 448 0,973 0,046 

Pair 2 Q7b 3,90 448 0,711 0,034 

Q1b 4,00 448 0,808 0,038 

Pair 3 Q7c 4,26 448 0,655 0,031 

Q1c 3,72 448 0,792 0,037 

Pair 4 Q7d 3,85 448 0,756 0,036 

Q1d 3,33 448 0,910 0,043 

Pair 5 Q8a 4,06 448 0,729 0,034 

Q2a 4,73 448 0,469 0,022 

Pair 6 Q8b 3,95 448 0,856 0,040 

Q2b 4,53 448 0,559 0,026 

Pair 7 Q8c 3,86 448 0,816 0,039 

Q2c 3,93 448 0,743 0,035 

Pair 8 Q8d 3,84 448 0,799 0,038 

Q2d 4,27 448 0,654 0,031 

Pair 9 Q8e 3,80 448 0,904 0,043 

Q2e 4,24 448 0,685 0,032 

Pair 10 Q9a 3,69 448 0,883 0,042 

Q3a 4,09 448 0,638 0,030 

Pair 11 Q9b 3,91 448 0,864 0,041 

Q3b 4,09 448 0,682 0,032 

Pair 12 Q9c 4,15 448 0,821 0,039 

Q3c 4,58 448 0,545 0,026 

Pair 13 Q9d 4,02 448 0,874 0,041 

Q3d 4,46 448 0,612 0,029 

Pair 14 Q10a 4,05 448 0,800 0,038 

Q4a 4,34 448 0,617 0,029 

Pair 15 Q10b 4,13 448 0,794 0,038 

Q4b 4,31 448 0,633 0,030 

Pair 16 Q10c 4,14 448 0,693 0,033 

Q4c 4,42 448 0,601 0,028 

Pair 17 Q10d 4,20 448 0,764 0,036 

Q4d 4,28 448 0,635 0,030 

Pair 18 Q10e 4,05 448 0,783 0,037 

Q4e 4,19 448 0,742 0,035 

Pair 19 Q11a 3,93 448 0,843 0,040 

Q5a 4,00 448 0,808 0,038 

Pair 20 Q11b 3,90 448 0,883 0,042 

Q5b 4,04 448 0,707 0,033 

Pair 21 Q11c 3,38 448 1,140 0,054 

Q5c 4,24 448 0,764 0,036 

Pair 22 Q11d 4,02 448 0,754 0,036 

Q5d 4,50 448 0,595 0,028 
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Paired Differences 

t df 

Sig. 
(2-

tailed) Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

95 % Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 Q7a–Q1a 0,458 1,162 0,055 0,350 0,565 8,338 447 0,000 

Pair 2 Q7b–Q1b –0,100 0,965 0,046 –0,190 –0,011 –2,203 447 0,028 

Pair 3 Q7c–Q1c 0,538 0,987 0,047 0,446 0,630 11,537 447 0,000 

Pair 4 Q7d–Q1d 0,522 1,113 0,053 0,419 0,626 9,933 447 0,000 

Pair 5 Q8a–Q2a –0,674 0,883 0,042 –0,756 –0,592 –16,161 447 0,000 

Pair 6 Q8b–Q2b –0,585 1,056 0,050 –0,683 –0,487 –11,718 447 0,000 

Pair 7 Q8c–Q2c –0,069 1,154 0,055 –0,176 0,038 –1,270 447 0,205 

Pair 8 Q8d–Q2d –0,429 0,985 0,047 –0,520 –0,337 –9,209 447 0,000 

Pair 9 Q8e–Q2e –0,440 1,124 0,053 –0,544 –0,335 –8,283 447 0,000 

Pair 10 Q9a–Q3a –0,406 1,087 0,051 –0,507 –0,305 –7,911 447 0,000 

Pair 11 Q9b–Q3b –0,181 1,095 0,052 –0,283 –0,079 –3,494 447 0,001 

Pair 12 Q9c–Q3c –0,433 0,983 0,046 –0,524 –0,342 –9,324 447 0,000 

Pair 13 Q9d–Q3d –0,442 1,079 0,051 –0,542 –0,342 –8,669 447 0,000 

Pair 14 Q10a–Q4a –0,290 0,979 0,046 –0,381 –0,199 –6,275 447 0,000 

Pair 15 Q10b–Q4b –0,172 1,034 0,049 –0,268 –0,076 –3,519 447 0,000 

Pair 16 Q10c–Q4c –0,288 0,880 0,042 –0,370 –0,206 –6,929 447 0,000 

Pair 17 Q10d–Q4d –0,083 0,967 0,046 –0,172 0,007 –1,808 447 0,071 

Pair 18 Q10e–Q4e –0,136 1,026 0,048 –0,231 –0,041 –2,809 447 0,005 

Pair 19 Q11a–Q5a –0,063 1,073 0,051 –0,162 0,037 –1,233 447 0,218 

Pair 20 Q11b–Q5b –0,136 1,118 0,053 –0,240 –0,032 –2,578 447 0,010 

Pair 21 Q11c–Q5c –0,859 1,490 0,070 –0,998 –0,721 –12,209 447 0,000 

Pair 22 Q11d–Q5d –0,478 0,955 0,045 –0,566 –0,389 –10,586 447 0,000 
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T-TEST IN ANALIZA VARIANCE – (ANOVA) 

T-Test: Spol 
Group Statistics 

Q21 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Q12 Ženski 59 3,98 1,025 0,133 

Moški 389 3,99 0,905 0,046 
 

Independent Samples Test 

Q12 

Levene's Test 
for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95 % Confidence 
Interval of the 

Difference 

F Sig. Lower Upper 
Equal 
variances 
assumed 

1,498 0,222 –0,052 446 0,959 –0,007 0,129 –0,260 0,246 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    –0,047 72,372 0,962 –0,007 0,141 –0,288 0,275 

 

T-Test: Vrsta študija 
Group Statistics 

Q23 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Q12 Dodiplomski 278 3,93 0,849 0,051 

Podiplomski 170 4,08 1,023 0,078 
 

Independent Samples Test  

Q12 

Levene's Test 
for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95 % Confidence 
Interval of the 

Difference 

F Sig. Lower Upper 
Equal 
variances 
assumed 

4,534 0,034 –1,685 446 0,093 –0,151 0,089 –0,327 0,025 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    –1,611 308,039 0,108 –0,151 0,094 –0,335 0,033 
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T-Test: Na�in študija 
Group Statistics 

Q24 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Q12 Redni 437 3,98 0,926 0,044 

Izredni 11 4,27 0,647 0,195 
 

Independent Samples Test 

Q12 

Levene's Test 
for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95 % Confidence 
Interval of the 

Difference 

F Sig. Lower Upper 
Equal 
variances 
assumed 

0,035 0,852 –1,035 446 0,301 –0,291 0,281 –0,843 0,261 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    –1,456 11,058 0,173 –0,291 0,200 –0,731 0,149 

 

Oneway: Starost 
Descriptives 
Q12 

  N Mean S
td

. 
D

ev
ia

ti
on

 

S
td

. E
rr

or
 95 % Confidence 

Interval for Mean 

M
in

im
um

 

M
ax

im
um

 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

19–20 let 96 4,05 0,716 0,073 3,91 4,20 1 5 

21–22 let 142 3,85 0,867 0,073 3,71 4,00 1 5 

23–24 let 98 3,92 1,032 0,104 3,71 4,13 1 5 

25 let in ve� 112 4,17 1,012 0,096 3,98 4,36 1 5 

Total 448 3,99 0,921 0,044 3,90 4,07 1 5 
 

Test of Homogeneity of Variances 
Q12 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

4,431 3 444 0,004 
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ANOVA 

Q12 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 7,187 3 2,396 2,861 0,037 

Within Groups 371,758 444 0,837     

Total 378,944 447       
 

Robust Tests of Equality of Means 
Q12 

  Statistica df1 df2 Sig. 

Welch 2,755 3 235,556 0,043 
a. Asymptotically F distributed. 
 

Oneway: Letnik študija 
Descriptives 
Q12 

  N Mean S
td

. 
D

ev
ia

ti
on

 

S
td

. E
rr

or
 95 % Confidence 

Interval for Mean 

M
in

im
um

 

M
ax

im
um

 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

1. letnik 138 4,13 0,772 0,066 4,00 4,26 1 5 

2. letnik 134 3,95 0,920 0,079 3,79 4,11 1 5 

3 .letnik 94 3,87 1,008 0,104 3,67 4,08 1 5 

Dodatno leto/podaljšanje statusa 82 3,95 1,029 0,114 3,73 4,18 1 5 

Total 448 3,99 0,921 0,044 3,90 4,07 1 5 
 

Test of Homogeneity of Variances 
Q12 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1,676 3 444 0,172 
 

ANOVA 
Q12 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 4,385 3 1,462 1,733 0,160 

Within Groups 374,559 444 0,844     

Total 378,944 447       
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Robust Tests of Equality of Means 
Q12 

  Statistica df1 df2 Sig. 

Welch 1,985 3 217,051 0,117 
a. Asymptotically F distributed. 
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FAKTORSKA ANALIZA 

Factor Analysis 1 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,953 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 7422,068 

df 231 

Sig. 0,000 
 

Communalities 

  Initial Extraction   Initial Extraction 

Q7a 0,445 0,543  Q9c 0,692 0,588 

Q7b 0,474 0,580  Q9d 0,688 0,585 

Q7c 0,513 0,514  Q10a 0,736 0,747 

Q7d 0,366 0,321  Q10b 0,768 0,778 

Q8a 0,589 0,579  Q10c 0,658 0,643 

Q8b 0,709 0,690  Q10d 0,734 0,720 

Q8c 0,700 0,705  Q10e 0,662 0,665 

Q8d 0,499 0,479  Q11a 0,701 0,669 

Q8e 0,711 0,773  Q11b 0,716 0,674 

Q9a 0,594 0,567  Q11c 0,332 0,256 

Q9b 0,739 0,735  Q11d 0,578 0,560 
Extraction Method: Principal Axis Factoring. 
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Total Variance Explained 

Facto
r 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 
Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulati

ve % Total 
% of 

Variance 
Cumulati

ve % Total 
% of 

Variance 
Cumulati

ve % 

1 11,458 52,082 52,082 11,104 50,473 50,473 6,476 29,437 29,437 

2 1,918 8,719 60,802 1,447 6,576 57,049 4,815 21,889 51,326 

3 1,176 5,346 66,147 0,819 3,725 60,774 2,079 9,448 60,774 

4 0,900 4,090 70,237             

5 0,754 3,427 73,665             

6 0,670 3,045 76,709             

7 0,554 2,516 79,226             

8 0,498 2,262 81,488             

9 0,451 2,049 83,537             

10 0,444 2,020 85,556             

11 0,408 1,856 87,413             

12 0,377 1,714 89,127             

13 0,339 1,543 90,670             

14 0,326 1,483 92,153             

15 0,275 1,248 93,401             

16 0,254 1,156 94,557             

17 0,247 1,122 95,679             

18 0,219 0,996 96,676             

19 0,208 0,947 97,623             

20 0,198 0,900 98,523             

21 0,177 0,805 99,328             

22 0,148 0,672 100,000             
Extraction Method: Principal Axis Factoring. 
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Factor Matrixa 

 Factor   Factor 

 1 2 3   1 2 3 

Q9b 0,843 –0,088 0,129  Q9c 0,765 –0,042 –0,017 

Q10a 0,842 0,015 –0,194  Q9d 0,762 –0,067 0,021 

Q8b 0,826 –0,090 –0,013  Q11d 0,746 –0,049 –0,038 

Q10b 0,825 –0,044 –0,309  Q8a 0,737 –0,053 0,180 

Q11b 0,814 –0,035 –0,100  Q9a 0,711 –0,111 0,222 

Q10d 0,799 0,050 –0,280  Q8d 0,577 –0,049 0,378 

Q11a 0,798 –0,075 –0,164  Q7c 0,534 0,466 –0,107 

Q10c 0,793 0,022 –0,112  Q11c 0,502 –0,054 0,032 

Q10e 0,786 –0,005 –0,219  Q7b 0,243 0,700 0,175 

Q8c 0,782 –0,170 0,253  Q7a 0,291 0,666 0,125 

Q8e 0,773 –0,179 0,379  Q7d 0,378 0,421 0,016 
Extraction Method: Principal Axis Factoring. 
a. 3 factors extracted. 9 iterations required. 
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Rotated Factor Matrixa 

 Factor   Factor 

 1 2 3   1 2 3 

Q10b 0,821 0,297 0,124  Q11c 0,356 0,350 0,083 

Q10d 0,774 0,276 0,212  Q8e 0,339 0,807 0,086 

Q10a 0,752 0,375 0,203  Q8c 0,428 0,718 0,078 

Q10e 0,728 0,328 0,165  Q8d 0,182 0,648 0,160 

Q11a 0,707 0,396 0,110  Q9b 0,548 0,642 0,154 

Q11b 0,673 0,441 0,162  Q9a 0,390 0,634 0,112 

Q10c 0,661 0,403 0,209  Q8a 0,432 0,603 0,167 

Q8b 0,629 0,527 0,126  Q7b -0,004 0,080 0,758 

Q11d 0,583 0,448 0,141  Q7a 0,069 0,083 0,729 

Q9c 0,583 0,474 0,155  Q7c 0,422 0,120 0,567 

Q9d 0,557 0,506 0,136  Q7d 0,229 0,127 0,502 
Extraction Method: Principal Axis Factoring.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a 
a. Rotation converged in 6 iterations. 
 

Factor Transformation Matrix 

Factor 1 2 3 

1 0,741 0,619 0,259 

2 –0,096 –0,284 0,954 

3 –0,664 0,732 0,151 
Extraction Method: Principal Axis Factoring.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
 

Factor Analysis 2 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,956 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 7055,474 

df 190 

Sig. 0,000 
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Communalities 

  Initial Extraction   Initial Extraction 

Q7a 0,417 0,472  Q9c 0,691 0,592 

Q7b 0,472 0,822  Q9d 0,686 0,587 

Q7c 0,415 0,428  Q10a 0,734 0,748 

Q8a 0,587 0,581  Q10b 0,767 0,780 

Q8b 0,708 0,692  Q10c 0,657 0,647 

Q8c 0,698 0,715  Q10d 0,734 0,724 

Q8d 0,498 0,480  Q10e 0,661 0,664 

Q8e 0,711 0,780  Q11a 0,698 0,665 

Q9a 0,576 0,556  Q11b 0,708 0,668 

Q9b 0,739 0,736  Q11d 0,563 0,554 
Extraction Method: Principal Axis Factoring. 
 

Total Variance Explained 

Factor 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 
Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulati

ve % Total 
% of 

Variance 
Cumulati

ve % Total 
% of 

Variance 
Cumulati

ve % 

1 11,050 55,248 55,248 10,709 53,547 53,547 6,456 32,280 32,280 

2 1,705 8,524 63,772 1,353 6,765 60,312 4,737 23,686 55,966 

3 1,173 5,864 69,636 0,828 4,138 64,450 1,697 8,484 64,450 

4 0,675 3,374 73,009             

5 0,608 3,040 76,050             

6 0,583 2,916 78,966             

7 0,492 2,458 81,424             

8 0,463 2,316 83,739             

9 0,417 2,084 85,824             

10 0,399 1,994 87,818             

11 0,361 1,806 89,623             

12 0,330 1,649 91,273             

13 0,275 1,377 92,649             

14 0,256 1,279 93,928             

15 0,252 1,262 95,190             

16 0,221 1,105 96,295             

17 0,209 1,046 97,340             

18 0,199 0,996 98,337             

19 0,184 0,920 99,257             

20 0,149 0,743 100,000             
Extraction Method: Principal Axis Factoring. 
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Factor Matrixa 

 Factor   Factor 

 1 2 3   1 2 3 

Q9b 0,844 –0,081 0,133  Q8e 0,776 –0,153 0,392 

Q10a 0,842 0,026 –0,195  Q9c 0,768 –0,037 –0,014 

Q10b 0,828 –0,031 –0,305  Q9d 0,764 –0,054 0,024 

Q8b 0,828 –0,084 –0,008  Q11d 0,743 –0,027 –0,038 

Q11b 0,811 –0,033 –0,099  Q8a 0,738 –0,048 0,184 

Q10d 0,801 0,053 –0,282  Q9a 0,705 –0,097 0,221 

Q11a 0,797 –0,062 –0,160  Q8d 0,579 –0,005 0,381 

Q10c 0,795 0,043 –0,111  Q7c 0,523 0,374 –0,120 

Q8c 0,787 –0,152 0,269  Q7b 0,239 0,857 0,171 

Q10e 0,785 0,003 –0,218  Q7a 0,278 0,624 0,070 
Extraction Method: Principal Axis Factoring. 
a. Attempted to extract 3 factors. More than 25 iterations required. (Convergence=,002). Extraction 
was terminated. 
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Rotated Factor Matrixa 

 Factor   Factor 

 1 2 3   1 2 3 

Q10b 0,826 0,300 0,087  Q9d 0,564 0,509 0,100 

Q10d 0,786 0,280 0,167  Q7c 0,453 0,150 0,448 

Q10a 0,761 0,377 0,161  Q8e 0,338 0,814 0,059 

Q10e 0,735 0,329 0,125  Q8c 0,427 0,729 0,045 

Q11a 0,710 0,395 0,072  Q9b 0,554 0,647 0,105 

Q11b 0,678 0,442 0,112  Q8d 0,188 0,646 0,163 

Q10c 0,670 0,406 0,180  Q9a 0,393 0,629 0,075 

Q8b 0,634 0,533 0,078  Q8a 0,439 0,610 0,123 

Q9c 0,591 0,480 0,111  Q7b 0,023 0,074 0,903 

Q11d 0,587 0,443 0,113  Q7a 0,130 0,078 0,670 
Extraction Method: Principal Axis Factoring.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a 
a. Rotation converged in 6 iterations. 
 

Factor Transformation Matrix 

Factor 1 2 3 

1 0,755 0,627 0,195 

2 –0,054 –0,237 0,970 

3 –0,654 0,743 0,145 
Extraction Method: Principal Axis Factoring.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
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Descriptives 
Descriptive Statistics 

  N Mean Std. Deviation 

F1 448 4,07 0,640 

F2 448 3,86 0,690 

F3 448 3,82 0,663 

Valid N (listwise) 448     
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REGRESIJSKA ANALIZA 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 F3, F2, F1b   Enter 
a. Dependent Variable: Q12 
b. All requested variables entered. 
 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 0,499a 0,249 0,244 0,801 
a. Predictors: (Constant), F3, F2, F1 
b. Dependent Variable: Q12 
 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 94,338 3 31,446 49,057 0,000b 

Residual 284,606 444 0,641     

Total 378,944 447       
a. Dependent Variable: Q12 
b. Predictors: (Constant), F3, F2, F1 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 0,789 0,293   2,692 0,007     

F1 0,393 0,102 0,266 3,751 0,000 0,336 2,972 

F2 0,303 0,093 0,227 3,248 0,001 0,347 2,885 

F3 0,124 0,059 0,090 2,100 0,036 0,929 1,077 
a. Dependent Variable: Q12 
 

Collinearity Diagnosticsa 

Model Eigenvalue Condition Index 

Variance Proportions 

(Constant) F1 F2 F3 

1 1 3,954 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 0,028 11,858 0,02 0,04 0,11 0,51 

3 0,012 17,856 0,94 0,01 0,05 0,48 

4 0,005 27,916 0,03 0,95 0,83 0,01 
a. Dependent Variable: Q12 
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Residuals Statisticsa 

  Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 1,930 4,840 3,990 0,459 448 

Residual -3,713 2,494 0,000 0,798 448 

Std. Predicted Value -4,492 1,848 0,000 1,000 448 

Std. Residual -4,638 3,115 0,000 0,997 448 
a. Dependent Variable: Q12 


