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POVZETEK 

Namen magistrske naloge je raziskati učinke uvedbe certifikata kakovosti ISO 9001 na 

dejavnike zadovoljstva zaposlenih v zdravstvenih domovih. Z metodo anketiranja je bila 

opravljena kvantitativna raziskava na vzorcu 187 zaposlenih v zdravstvenih domovih na 

področju Dolenjske. Ugotovitve kažejo, da le 12 % zaposlenih ocenjuje pozitivne učinke na 

naslednje dejavnike zadovoljstva: vsebina dela, samostojnost pri delu, vodenje in 

organiziranost dela, odnosi pri delu in delovne razmere. Najslabše zaposleni ocenjujejo 

dejavnik plače, dodatke in ugodnosti, kjer so enotnega mnenja, da do izboljšanj sploh ni 

prišlo. Kar 62 %  zaposlenih je do ugodnih učinkov uvedbe certifikata kakovosti ISO 9001 

neopredeljenih, 26 % pa se jih z izboljšavami ne strinja. Na vrednotenje učinkov certifikata 

kakovosti na katerikoli dejavnik zadovoljstva nima vpliva izobrazba, niti ne starost 

anketiranca. Vpliv spola anketiranca smo dokazali pri vrednotenju učinkov certifikata 

kakovosti na vsebino dela, vodenje in organiziranost dela ter odnose pri delu, stalnost 

zaposlitve pa ima vpliv na vrednotenje učinka na plačo, dodatke in ugodnosti. Izidi iz 

raziskave bodo koristni za vse tiste, ki se ukvarjajo z managementom kakovosti v zdravstveni 

dejavnosti.  

Ključne besede: kakovost, standard kakovosti ISO 9001, storitve, zadovoljstvo zaposlenih, 

zdravstvo.  

SUMMARY  

The purpose of this master's thesis is to research the effects of the introduction of the 

certificate of quality ISO 9001 to factors of employees' satisfaction in health centres. A 

quantitative study was performed using a questionnaire. The sample was 187 employees in 

health centres in the area of the Dolenjska region. Findings show that only 12% of employees 

evaluate the positive effects on the following factors: work satisfaction, work autonomy , the 

management and organisation of work, relationships at work and working conditions. The 

worst rated factors by employees are  salaries, allowances and benefits, where the opinion 

was that improvements did not occur at all. 62% of employees are undefined to the positive 

effects of the introduction of the certificate of quality ISO 9001 and 26% of employees do not 

agree with the improvements. We found out that the respondents's education or age have no 

effect on evaluation of the impact of ISO 9001 to factors of employees' satisfaction. We 

proved that gender has an impact on evaluating the content of the work, the management and 

organization of the work, and the relationships at work. Continuity of employment has an 

impact on the salary, allowances and benefits. The results of the research will be useful for all 

those who are concerned with the quality management  in health care activities. 

Keywords: quality, quality standard ISO 9001, services, employee satisfaction, health care. 
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1 UVOD 

V uvodnem delu magistrske naloge bomo opredelili raziskovalni problem, opisali namen in 

cilje raziskave, zastavljene hipoteze, predstavili metodologijo dela in omejitve ter 

predpostavke raziskave.  

1.1 Opis raziskovalnega problema  

Pojem kakovost se vse pogosteje uporablja tudi v zdravstveni dejavnosti. Ljudje ga 

razumemo različno. Nekaterim pomeni boljšo dostopnost do storitev, več časa za obravnavo 

odjemalcev, boljšo medicinsko opremo, znanje ipd. 

V zdravstveni dejavnosti je kakovost v veliki meri usmerjana s pomočjo zakonodaje, 

financiranja in z drugimi regulatornimi mehanizmi (Shaw in Kalo 2002, 2). V Nacionalni 

strategiji kakovosti in varnosti v zdravstvu, ki so jo v letu 2010 sprejeli na  Ministrstvu za 

zdravje, so med drugim opredeljena  načela kakovosti, smotri in cilji ter strategije v zvezi z 

izboljšanjem kakovosti v zdravstveni dejavnosti. Eden izmed ciljev je uvedba sistematičnega 

spremljanja kakovosti v vseh zdravstvenih organizacijah, ko naj bi v organizaciji, za uspešno 

zadovoljevanje potreb odjemalcev, vzpostavili ustrezno organiziranost z jasno opredeljenimi 

pristojnostmi in odgovornostmi zaposlenih, izboljšali komunikacijo med zaposlenimi ter z 

odjemalci, izboljšali prenos informacij, zagotovili usposabljanje in izobraževanje zaposlenih, 

predvsem pa naj bi zaposleni spoznali, da je kakovost pomembna sestavina uspešnosti. Eden 

izmed načinov je pridobitev certifikata kakovosti ISO 9001. S tem v organizaciji 

zagotavljajo, da imajo urejeno poslovanje, nato pa naj bi svoje poslovanje nenehno 

izboljševali. Čeprav nekateri promovirajo standard ISO 9001 kot konkurenčno prednost pred 

ostalimi, ni zagotovila, da bi bili v organizacijah, v katerih  so ga pridobili, poslovno bolj 

uspešni (Piskar in Dolinšek 2006, 14). Na primer v Turčiji so v letu 2003 pričeli s 

programom zdravstvenega preoblikovanja z namenom učinkovitejšega izvajanja procesov in 

povečanja zadovoljstva odjemalcev. V raziskavi o zadovoljstvu zaposlenih v zdravstvu, v 

povezavi z navedenim programom, ki so jo izvedli v letu 2010, so ugotovili, da obstajajo 

razlike v zadovoljstvu med poklicnimi skupinami predvsem zaradi plačila in posebnih 

pogojev dela (Akdag 2010, 44−46). 

Ker se vpliv gospodarske krize čedalje bolj občuti tudi v zdravstveni dejavnosti, Zavod za 

zdravstveno zavarovanje, ki financira delovanje zdravstvenih domov glede na pogodbeno 

dogovorjen program, nenehno išče možnosti za zniževanje financiranja. Zaradi omejenih 

sredstev se vodstva zdravstvenih domov usmerjajo predvsem v izpolnjevanje pogodbenih 

obveznosti, manj pa v uvajanje sistematičnega spremljanja kakovosti (Kersnik 2010, 66). V 

nekaterih slovenskih zdravstvenih domovih so že pridobili certifikat po sistemu kakovosti 

ISO 9001. V raziskavi o zagotavljanju kakovosti v slovenskem osnovnem zdravstvu, ki je 

bila izvedena v jeseni 2007 v Ljubljanski in Gorenjski regiji, je bilo ugotovljeno, da kakovost 
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še ni prioriteta. Nosilci zdravstvene politike kakovosti ne namenjajo dovolj velikega pomena 

ter vodstvom zdravstvenih domov ne zagotavljajo zadostnih informacij in navodil, zdravniki 

pa imajo premalo časa za sistemsko izboljševanje svojega dela. Iz raziskave je tudi razvidno, 

da vodstva od izboljševanja kakovosti pričakujejo prednosti za zdravstveni sistem, pri čemer 

naj bi se, poleg učinkovitosti, ugodnih izidov zdravljenja ter zadovoljstva odjemalcev, 

osredinili  tudi na zadovoljstvo zaposlenih (Bulc idr. 2009). Zaposleni v zdravstvu so različno 

naravnani do pridobljenega certifikata kakovosti in imajo tudi različna pričakovanja. Staines 

(2000, 32) navaja, da se stvari v organizaciji ne spremenijo zaradi novih ali dodelanih 

postopkov in dokumentacije, temveč zaradi ljudi, ki verjamejo v spremembe in jih tudi želijo. 

Kot je dejal Keynes (Gabrijelčič 1995, 25): »Težava ni v sprejemanju novih idej, ampak v 

opuščanju starih, ki so zabetonirane v vsakem kotičku našega duha.« Za vsako spremembo je 

potreben čas, saj imamo ljudje raje stabilnost. Naloga vodstva v zdravstveni dejavnosti je, da 

v organizaciji vzpostavi takšno vzdušje, da bo prizadevanje za boljše in kakovostnejše delo 

postalo vsakdanjik. Zaposlene naj bi pridobili za soustvarjanje novega tako, da se s 

spremembo poistovetijo in začutijo notranje zadovoljstvo (Kersnik 1998, 101).  

Na zadovoljstvo zaposlenih vplivajo različni dejavniki, kot so delovno okolje, sodelavci, 

komunikacija, plača, organiziranost, pri čemer vsak posameznik različno dojema te 

dejavnike. Gre za primerjavo med pričakovanji zaposlenih in dejanskim stanjem. 

Zadovoljstvo na delovnem mestu (George in Jones 1996, 60) je skupek občutij in prepričanj, 

ki jih imajo ljudje o delovnem mestu, na katerem opravljajo delo. Ker zadovoljstvo 

zaposlenih pomembno vpliva na uspešnost vsake organizacije, želijo tudi v zdravstvenih 

domovih najbolje izkoristiti zmogljivosti zaposlenih. Učinkovitejši so tisti zaposleni, ki so na 

delovnem mestu zadovoljni (Mihalič 2008, 4). Zadovoljni zaposleni so bolj kreativni in 

motivirani za doseganje boljših izidov ter iskanje izboljšav, kar vse izboljšuje kakovost 

opravljenih storitev. Peltier, Dahl in Muhlern (2009) so v veliki javni bolnišnici v New Yorku 

raziskovali povezavo med zadovoljstvom zaposlenih in izkušnjami odjemalcev. Ugotovili so, 

da imajo odjemalci boljše izkušnje v tistih oddelkih te bolnišnice, v katerih so ugotovili višjo 

stopnjo zadovoljstva zaposlenih. Iz raziskave je moč ugotoviti, da odjemalci ocenjujejo 

zdravstveno oskrbo bolje zaradi delovnega okolja, ki ga ustvarja več zadovoljnih zaposlenih.   

Izsledki različnih slovenskih in tujih raziskav so pokazali, da obstajajo povezave med 

zadovoljstvom zaposlenih in pridobitvijo certifikata kakovosti ISO 9001. Zaposleni imajo pri 

pridobitvi standarda kakovosti ISO 9001 nekatera pričakovanja. In kako zadovoljiti ta 

pričakovanja ter ustvariti delovno okolje, v katerem bodo zaposleni zadovoljni, je vprašanje, 

s katerim naj bi se ukvarjali vodilni v zdravstvenem domu. Vzpostavitev in vzdrževanje 

certifikata ISO 9001 od zaposlenih terja več njihovih aktivnosti, da v organizaciji zadovoljijo 

zahtevam in jih potem vzdržujejo. Zato se pojavlja vprašanje, kakšen učinek ima ISO 9001 

na zadovoljstvo zaposlenih, ali ga zaposleni sprejemajo, ali ga vzamejo kot nujno zlo. 

Nekateri zaposleni, kljub prednostim, ki jih je prinesel standard, kot so osredinjenost  na 
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odjemalce, izboljšave vodenja, prenos informacij in nadzor nad medicinsko opremo, še vedno 

menijo, da sistem kakovosti prinaša preveč dodatnega dela. 

1.2 Namen in cilji magistrske naloge 

Namen magistrske naloge je bil preučiti učinek standarda kakovosti ISO 9001 na dejavnike 

zadovoljstva zaposlenih v zdravstvenih domovih na področju Dolenjske in na osnovi 

empiričnih ugotovitev predlagati morebitne ukrepe za izboljšanje. Cilji magistrske naloge so 

naslednji: 

- V teoretičnem delu magistrske naloge preučiti domačo in tujo strokovno literaturo s 

področja kakovosti in zadovoljstva zaposlenih. 

- Opraviti empirično raziskavo o vplivu pridobljenega certifikata standarda kakovosti ISO 

9001 na dejavnike zadovoljstva zaposlenih v zdravstvenih domovih na področju 

Dolenjske. 

- Zasnovati morebitne predloge za izboljšanje stanja na področju certificiranja kakovosti.  

1.3 Hipoteze magistrske naloge 

Na temelju podanih problemskih izhodišč smo formirali naslednje hipoteze za raziskovalni 

del magistrske naloge: 

H1: Pridobljeni certifikat ISO 9001 ima statistično pozitiven vpliv na izboljšanje delovnih 

razmer. 

H2: Pridobljeni certifikat ISO 9001 ima statistično pozitiven vpliv na vodenje in 

organiziranost  dela.  

H3: Pridobljeni certifikat ISO 9001 ima statistično pozitiven vpliv na  odnose pri delu.  

H4: Pridobljeni certifikat ISO 9001 ima statistično pozitiven vpliv na samostojnost 

zaposlenih pri delu. 

H5: Vpliv vrednotenja pridobljenega certifikata ISO 9001 na dejavnike zadovoljstva je 

odvisen od stopnje strokovne izobrazbe. 

1.4 Metodologija 

Magistrska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. Teoretični del temelji na 

primarnih in sekundarnih virih, pri čemer smo s pomočjo metod deskripcije, klasifikacije, 

komparacije, kompilacije, abstrakcije in konkretizacije preučili domačo in tujo strokovno ter 

znanstveno literaturo in vire. Na tej podlagi smo s pomočjo metode analize in sinteze podali 

teoretične osnove za nadaljnje empirično raziskovanje. 

V empiričnem delu magistrske naloge smo na podlagi ugotovitev iz preučevane dosegljive 

literature izdelali vprašalnik in njegovo razumljivost ter ciljnost testirali pri strokovnjakih v 
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stroki ter na namenskem vzorcu zaposlenih. Po pilotnem testiranju in nekaterih popravkih 

vprašalnika je sledilo anketiranje vseh zaposlenih v tistih zdravstvenih domovih na področju 

Dolenjske, ki so že pridobili certifikat kakovosti ISO 9001. V času anketiranja je bilo takšnih 

šest zdravstvenih domov. Vzorec so predstavljali vsi zaposleni v tistih zdravstvenih domovih 

navedenega območja, ki so imeli  pridobljen certifikat kakovosti ISO 9001 in so bili v 

obdobju anketiranja prisotni na delovnem mestu, in sicer je bilo razdeljenih 558 anketnih 

vprašalnikov. Anketiranje je potekalo v prostorih zdravstvenih domov v obdobju od 18. 6. 

2013 do 5. 7. 2013. Vrnjenih je bilo 193 anketnih vprašalnikov, od tega 6  neveljavnih in 187 

veljavnih. Pričakovanja, da bo vrnjenih 20−40 odstotkov razdeljenih vprašalnikov (Flere 

2000, 128), so se potrdila z vrnjenimi 34 odstotki razdeljenih vprašalnikov. 

Zdravstvenih domov, ki navedenega certifikata še nimajo, v raziskavo nismo vključili. S tem 

smo izločili druge vplive, ki poleg pridobitve certifikata ISO 9001 še vplivajo na različno 

zadovoljstvo zaposlenih med organizacijami. Vseh zdravstvenih domov brez certifikata 

kakovosti ISO 9001 tudi ni mogoče enotno obravnavati. Nekateri izmed njih so že pričeli z 

aktivnostmi za pridobitev certifikata kakovosti ISO 9001, kar je že povzročilo spremembe v 

zadovoljstvu njihovih zaposlenih. Ker ne poznamo podatkov o zadovoljstvu zaposlenih pred 

pridobitvijo certifikata kakovosti ISO 9001, da bi lahko primerjali stanje pred in po pridobitvi 

navedenega certifikata, smo vprašanja v anketnem vprašalniku zasnovali tako, da so 

anketiranci pri vsakem vprašanju izražali strinjanje s spremembami v zadovoljstvu. Na ta 

način smo pridobili podatke, ki odražajo sedanje stanje o zadovoljstvu in spremembo v 

zadovoljstvu zaradi pridobitve certifikata ISO 9001 glede na stanje v zadovoljstvu pred 

pridobitvijo certifikata. Vprašalnik je bil zaprtega tipa. Odgovore na zaprta vprašanja smo 

merili s 5-stopenjsko Likertovo lestvico.  

Zbrane podatke smo statistično analizirali s programskim orodjem SPSS in ustrezno 

interpretirali. Na začetku analize podatkov smo s  cronbach alfa izvedli test zanesljivosti 

oziroma konsistentnosti vprašalnika. Osnovni pregled izidov raziskave smo predstavili s 

pomočjo opisne statistike. Zakonitosti in korelacije v podatkih smo dokazovali z izbranimi 

multivariatnimi metodami. Uporabili smo metodo glavnih komponent. Razlike med 

aritmetičnimi sredinami smo preverjali s t-testom, z analizo variance pa značilnost razlik med 

povprečji na populaciji v več neodvisnih skupinah. V nadaljevanju smo enote razdelili v 

homogene skupine z metodo razvrščanja v skupine in z diskriminantno analizo poizkusili 

pojasniti razlike med skupinami. 

Dejavnike zadovoljstva smo združili v skupine, za katere Možina in drugi (1998, 156) 

navajajo, da prispevajo k zadovoljstvu zaposlenih. H1, H2, H3 in H4, ki temeljijo vsaka na 

svoji skupini dejavnikov zadovoljstva po Možini, smo preverjali s t-testom, kjer smo kot 

mejno vrednost vzeli vrednost 3,5, saj po Likertovi lestvici vrednost 3 pomeni nevtralno 

mnenje. H5 smo preverjali z analizo variance (ANOVA), s katero smo ugotavljali značilnosti 
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razlik med povprečnimi vrednostmi za več kot dva neodvisna vzorca. Izide smo interpretirali 

ter oblikovali ustrezne zaključke. 

1.5 Omejitve raziskave in predpostavke 

Metodološke omejitve so: 

- Omejili smo se le na zaposlene, ki so v rednem delovnem razmerju v tistih zdravstvenih 

domovih na področju Dolenjske, ki so že pridobili certifikat kakovosti ISO 9001, s čimer 

smo na podlagi oblikovanega vzorca pridobili potrebne podatke o zadovoljstvu pred in 

po pridobitvi certifikata, zato zaposlenih v zdravstvenih domovih na obravnavanem 

področju, ki še niso pridobili certifikata kakovosti ISO 9001, nismo vključili v raziskavo.  

- Ker imajo v kar šestih, od skupno osmih,  zdravstvenih domovih na področju Dolenjske 

že pridobljen certifikat kakovosti ISO 9001 in s tem nadpovprečno »certificiranost« 

zdravstvenih domov glede na ostala področja v Sloveniji, smo vzorec populacije omejili 

le na področje Dolenjske. 

- Nabor strokovne literature s področja kakovosti in zadovoljstva zaposlenih je subjektiven 

in odvisen od raziskovalca. 

- Zaznavanje zadovoljstva zaposlenih je odvisno tudi od trenutnega delovanja v anketirani 

ustanovi in klime v družbenem okolju in zato morda ne odraža zgolj občutenja vpliva 

certifikata na njihovo ocenjevanje. 

- V raziskavi se usmerjamo le v zadovoljstvo zaposlenih, kot ga zaznavajo zaposleni in ne 

kako zaznavajo to zadovoljstvo odjemalci ali drugi udeleženci. 

- Izpustitev manjšega števila zaposlenih, ki so začasno odsotni (dopust, bolniška, 

porodniška) ne bo vplivala na reprezentativnost vzorca. 

Vsebinske omejitve so: 

- kakovost je le eden izmed dejavnikov, ki vplivajo na uspešnost delovanja javne 

ustanove, 

- raziskava ne obravnava drugih pomembnih dejavnikov, ki vplivajo na kakovost, kot so 

na primer zadovoljstvo odjemalcev, proizvodni in organizacijski dejavniki, 

- subjektivnost odgovorov anketirancev, 

- nepripravljenost zaposlenih za izpolnjevanje vprašalnikov ali prikrivanje svojih mnenj. 

Predpostavke: 

- V zdravstvenih organizacijah, ki so pridobile standard kakovosti ISO 9001, se je 

predvsem izboljšalo notranje komuniciranje in skrb za razvoj kadrov, organiziranost 

poslovanja in poslovnih procesov, kot tudi preglednost dokumentiranosti postopkov z 

opredeljenimi pristojnostmi in odgovornostmi. Vse to je ugodno vplivalo na kakovost 

dela in na zadovoljstvo zaposlenih, vendar različno ugodno glede na poklicno skupino. 

- V Sloveniji na področju zdravstva ni bila narejena še nobena tovrstna raziskava. 
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- Anketni vprašalnik je najprimernejši način za pridobivanje informacij in podatkov za 

izvedbo kvantitativne raziskave. 
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2 KAKOVOST V ZDRAVSTVU 

V tem poglavju bomo na podlagi različne literature in virov opredelili zdravstveno dejavnost, 

kakovost in zadovoljstvo zaposlenih. Analizirali bomo različne poglede na kakovost in 

zadovoljstvo zaposlenih, ki vsak na svoj način vplivata na sposobnost zdravstvenih 

organizacij k prilagajanju zahtevam nenehno spreminjajočega se družbenega okolja. Sodobne 

družbene zahteve postavljajo v ospredje aktivnosti za povečevanje konkurenčnosti, kar je 

mogoče z ustreznim managementom in sistemskim pristopom. Tudi v zdravstvu je tako, kot v 

drugih panogah, treba v spremembah prepoznati priložnosti.  

2.1 Opredelitev zdravstvene dejavnosti 

Države same določajo pravice do zdravja glede na zgodovinsko tradicijo ter doseženo 

ekonomsko, socialno in kulturno razvitost družbe, prevladujoče družbene vrednote nosilcev 

politične oblasti in strateških razvojnih smotrov in ciljev države ter prizadevanj za 

uravnotežen ekonomski in socialni razvoj. Ker so države različno razvite, je zato med 

državami različna tudi dosegljivost do zdravstvenega varstva. Previsoko določena pravica do 

zdravja bi lahko, zaradi prevelike porabe virov, ogrozila konkurenčno sposobnost države na 

mednarodni ravni ter uravnoteženi socialni in ekonomski razvoj države (Česen 2003, 36). 

V sistemu zdravstvenega varstva ne moremo pričakovati delovanja prostega trga. Značilno za 

prosti trg je, da se na njem brez posegov države prosto uravnavata ponudba in povpraševanje. 

Popoln trg bi deloval, če bi odjemalci storitev lahko planirali porabo. To je večinoma 

nemogoče. Bolezni in poškodbe so nenadne. Zato obstajata dve poti. Na prvi lahko 

posameznik kupi zdravstvene storitve z razpoložljivim denarjem, na drugi poti pa država 

zbere vire in jih porabi za zdravstvene storitve, ki po mnenju države dajejo največjo korist za 

celotno skupnost (Svenšek in Wahl, 2007). Državljani naj ne bi mogli sami odločati, kakšne 

storitve potrebujejo in v kolikšnem obsegu. To bi imelo dolgoročno negativen vpliv na 

zdravje prebivalstva (Česen 2003, 36).  

Udeleženci v sistemu zdravstvenega varstva imajo različne interese. Interes državljanov je 

čim večji obseg in kakovost zdravstvenih pravic, na drugi strani pa je interes države čim 

večja skrb za zdravje ob stabilnih javnih financah. Interes managementa v zdravstvenih 

organizacijah je ščititi interes organizacije. V korist svoje organizacije so pripravljeni 

sprejemati ustrezne odločitve. Pri tem se pogosto ne ozirajo na vpliv na druge zdravstvene 

organizacije oziroma interes družbe. Zdravniki, ki določajo porabo večine finančnih sredstev 

v zdravstvenem varstvu, vselej sledijo interesu bolnika, ki ga obravnavajo, pri čemer se ne 

ozirajo na bodoče bolnike ali bolnike drugih zdravnikov, ki jih zaradi svojega ravnanja lahko 

prikrajšajo za obseg ali kakovost storitev, ki so jo nudili svojemu bolniku (Keber, Leskovar 

in Kerstin Petrič 2003, 185). 
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V nadaljevanju bomo podrobneje pojasnili zdravstveno dejavnost, ki je del sistema in jo 

izvajajo tudi v zdravstvenih domovih. Temeljni namen zdravstvene dejavnosti je doseganje 

čim boljšega zdravja prebivalstva. Kljub temu, da zdravstvena dejavnost ni v celoti 

primerljiva s proizvajalno dejavnostjo, ki bi ustvarjala nove vrednosti, jo lahko obravnavamo 

kot poslovno proizvajalni sistem. Na povečanje bruto družbenega proizvoda posredno vpliva 

z opravljanjem zdravstvenih storitev. Izid  opravljanja dejavnosti omogoča več zdravih ljudi 

za delo. To povečuje družbeno bogastvo, saj družba razpolaga z večjim številom za delo 

sposobnih ljudi, pa tudi poraba sredstev, namenjena financiranju zdravstvene dejavnosti, je 

manjša zaradi več zdravih ljudi (Brus 1994, 27−28). 

Izvajanje zdravstvene dejavnosti v Sloveniji je opredeljeno v  Zakonu o zdravstveni 

dejavnosti (ZZDej, Ur. l. RS, št. 23/05 - uradno prečiščeno besedilo, 15/08 - ZPacP, 23/08, 

58/08 - ZZdrS-E, 77/08 - ZDZdr, 40/12 - ZUJF in 14/13), v katerem so določene tri ravni 

organiziranosti. Na primarno raven zdravstvene dejavnosti sodijo zdravstveni domovi, 

zdravstvene postaje in zasebni zdravstveni delavci, na sekundarno raven sodijo specialistične 

ambulantne in bolnišnične dejavnosti, na terciarno raven pa klinike, klinični inštituti ali 

klinični oddelki ter drugi pooblaščeni zdravstveni zavodi. 

Primarna raven obsega osnovno zdravstveno dejavnost in lekarniško dejavnost. Med osnovno 

zdravstveno dejavnost, ki jo izvajajo zdravstveni domovi, po Zakonu o zdravstveni 

dejavnosti sodi (ZZDej, 7. člen): 

- spremljanje zdravstvenega stanja prebivalcev, predlaganje in izvajanje ukrepov za 

varovanje, krepitev in zboljšanje zdravja, zdravljenje obolelih in poškodovancev, 

- zdravstvena vzgoja in svetovanje za ohranitev in krepitev zdravja, 

- preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje ustnih in zobnih bolezni ter rehabilitacijo, 

- zdravstvena rehabilitacija otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem 

razvoju, 

- patronaža, zdravstvena nega, zdravljenje in rehabilitacija bolnikov na domu ter 

oskrbovancev v socialnovarstvenih in drugih zavodih, 

- nujna medicinska pomoč in reševalna služba, ob pogoju, da ni organizirana v bolnišnici, 

- zdravstveni pregledi športnikov in nabornikov, 

- ugotavljanje začasne nezmožnosti za delo ter  

- druge diagnostične in terapevtske storitve.  

Pomemben dogodek za osnovno zdravstveno dejavnost se je zgodil leta 1978, ko so članice 

Svetovne zdravstvene organizacije v Alma Ati sprejele smoter uveljaviti osrednjo vlogo 

osnovne zdravstvene dejavnosti v celotnem sistemu zdravstvene dejavnosti. Osnovna 

zdravstvena dejavnost z zagotavljanjem celovitosti obravnave, enake dostopnosti, cenovne 

učinkovitosti in vključenosti odjemalca je bila postavljena kot temelj uspešnega 

zdravstvenega sistema (Švab, 2008). 
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Okvir za delovanje sistema zdravstvene dejavnosti pripravlja Ministrstvo za zdravje, 

izvajanje dejavnosti pa financira Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Je delovno 

intenzivna storitvena dejavnost. Ena izmed značilnosti te dejavnosti je, da storitev ni mogoče 

izvajati brez odjemalca storitev, to je pacient (Brus 1994, 50−51). 

Primerjalna analiza pravne organiziranosti zavodov v nekaterih evropskih državah Inštituta 

za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani je pokazala, da je primarno zdravstvo 

med državami organizirano različno. V Avstriji osnovno zdravstveno dejavnost po večini 

opravljajo zasebniki, ki so javno financirani. Nekaj te dejavnosti opravijo tudi v ambulantnih 

oddelkih bolnišnic. V Veliki Britaniji so izvajalci primarne ravni Primary Care Trusts (PCT), 

v katere so povezani zdravniki, ki so prej opravljali samostojno dejavnost. Značilnost PCT je, 

da financirajo splošne zdravnike, ponujajo različen nabor  zdravstvenih storitev za lokalno 

skupnost in naročajo zdravstvene storitve med National Health Service Foundation Trusts 

(NHS) in zasebniki. Belgijsko primarno zdravstveno varstvo izvajajo večinoma zasebniki v 

obliki ambulantnega zdravstvenega varstva. V Nemčiji zagotavljajo primarno zdravstveno 

varstvo zasebniki, ki so profitno naravnani. Nujno zdravstveno varstvo pa zagotavljajo tako 

profitni kot neprofitni ponudniki. Na Švedskem je primarno zdravstveno varstvo organizirano 

v okrajih znotraj okrožnih svetov. Vsak okraj ima vsaj en zdravstveni center, v katerega so 

vključeni različni zdravstveni kadri. Podobno kot v Sloveniji, odjemalci izbirajo osebnega 

zdravnika. Zdravniki so odgovorni za zdravstveno oskrbo in preventivno varstvo na svojem 

področju. V javni lasti je večina objektov in drugih sredstev, večina zdravnikov je javnih 

uslužbencev. Tudi večina zdravstvenih storitev je na Švedskem javno financiranih. 

Pomembna  ugotovitev analize je, da slovenski zdravstveni dom, kot ga poznamo danes, ni 

anahronizem v Evropi, saj v državah, ki jih je zajela analiza, obstajajo pravni subjekti, ki so 

po svoji naravi podobni zavodom (Bugarič idr. 2010). 

Zdravstveni dom je javni zavod. V tej pravno formalni obliki so bili ustanovljeni po Zakonu 

o zavodih, ki je bil sprejet leta 1991. S soglasjem Ministrstva za zdravje in po predhodnem 

mnenju Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije zdravstveni dom lahko ustavi, preneha, 

spremeni ali razširi dejavnost. Ministrstvo za zdravje predpiše strokovne in tehnične pogoje, 

ki naj bi jih  izpolnjeval zdravstveni dom in postopke preverjanja ter verifikacije. Ustanovitelj 

naj bi  zagotovil ustrezne materialne pogoje za delo in razširitev zmogljivosti. Gravitacijsko 

območje, ki ga pokriva zdravstveni dom, je običajno določeno z občinskimi mejami. 

Obremenitev zdravstvenega doma predstavlja število prebivalcev gravitacijskega območja, 

kar vedno ne daje prave slike. Nekatera področja so bolj poseljena, velikosti in razgibanosti 

terena so različne. Znotraj zdravstvenih domov so različne porazdelitve zdravstvenih ekip. 

Zato je obremenjenost bolje spremljati glede na obremenjenost ambulant (Brus 1994, 44). 

Ustanovitelj upravlja zdravstveni dom posredno in neposredno. Sveti zavoda imajo 

upravljalsko vlogo, vlogo poslovodenja zdravstvenega doma ima direktor (Rogelj Gregorič, 

2010). Direktor predstavlja in zastopa zdravstveni dom, organizira in vodi delo in je 
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odgovoren za zakonitost dela. Če sta poslovodna funkcija in funkcija vodenja strokovnega 

dela ločeni, vodi strokovno delo strokovni vodja (ZZ, Ur. l. RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 - 

ZPDZC in 127/06 – ZJZP). V preteklosti so bili direktorji zdravstvenih domov predvsem 

zdravniki, ki so bili poslovodje in hkrati strokovne vodje. Zaradi vse večjih zahtev in 

pričakovanj prebivalstva po napredni in kakovostni zdravstveni oskrbi, omejevanju 

zaposlovanja in finančnih virov ter uvajanja novih tehnologij, naj bi direktor zdravstvenih 

domov znal uravnotežiti naraščajoče povpraševanje po zdravstvenih storitvah z omejenimi 

viri pri optimalni kakovosti izvedbe zdravstvenih storitev in zadovoljstvom udeležencev 

(Česen 2003, 128). Izvedba navedenih aktivnosti zahteva veliko managerskih znanj, zato se v 

zadnjih letih zmanjšuje število zdravnikov med direktorji zdravstvenih domov. Na  pomen 

znanj s področja managementa v zadnjih letih opozarjajo številni avtorji (Hočevar 2007; 

Klančar, Švab in Kersnik 2010; Pintar 2010; Kramar Zupan 2013). 

2.2 Opredelitev kakovosti 

Kakovost je pojem, ki ga posamezniki opredeljujejo zelo različno, glede na njihov pogled, 

vključenost in pričakovanja. Oseben pogled na kakovost, ki temelji na posameznikovi 

subjektivni presoji, je različen od strokovnega pogleda, ki temelji na splošnih ali 

dogovorjenih merilih. Ker se o enotni definiciji kakovosti ne morejo poenotiti niti 

strokovnjaki, je pomembno poznati različne poglede na kakovost. Odjemalec bo kakovost 

presojal glede na izgled, funkcionalnost in trajnost izdelka, storitve ali procesa v povezavi s 

ceno, proizvajalec na izpolnjevanje zahtev v povezavi s stroški izdelka, storitve ali procesa 

ter prodajo oziroma z dobičkom. Varne proizvode in procese za ljudi in okolje zahteva vlada, 

nevladne organizacije pa presojajo kakovost glede na njihove namene ustanovitve, npr. 

okoljevarstvene organizacije presojajo kakovost glede na neškodljivost naravnemu okolju. 

Sallis (1993, 12−15) navaja dva osnovna koncepta kakovosti, in sicer kakovost kot absoluten 

koncept in kot relativen koncept. Vsa prizadevanja za kakovost so v absolutnem konceptu 

usmerjena v doseganje najvišje postavljenih standardov. Po tem konceptu pomeni kakovost 

doseganje popolnih proizvodov (izdelkov in storitev) in procesov, določenega najvišjega 

statusa in konkurenčne prednosti pred drugimi. Relativen koncept kakovosti temelji na 

dogovoru o ustrezni kakovosti. Kakovosten proizvod ali proces ustreza določenim vnaprej 

znanim specifikacijam. Doseganje ali preseganje določenega standarda pomeni doseganje 

kakovosti. S standardi se meri kakovost  na osnovi specifikacij proizvajalcev, ko kakovost 

določajo proizvajalci ali na osnovi zadovoljevanja potreb odjemalcev, ko kakovost določajo 

odjemalci.  

Trnavčevič, Trtnik-Herlec in Ronceli-Vaupot (2000, 12) pravijo, da je kakovost težko 

opredeliti. Kakovost vsebuje zadovoljstvo odjemalca in merjenje po specifikaciji. Navedeni 

sestavini kakovosti tvorijo kontrola, zagotavljanje in nenehno izboljševanje kakovosti. 
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Poslovno-organizacijski sistemi kakovosti, ki jih vpeljejo v organizacijo, dajejo organizaciji 

poleg prestižne prednosti na trgu tudi večji pomen in moč.   

Iz zahtev odjemalcev po Crosbyju (1989, 14−22) izhajajo specifikacije proizvoda ali procesa. 

Kakovost opredeljuje kot skladnost z zahtevami. Iz njegovih petih predpostavk, ki jih je 

podal v zvezi z razumevanjem kakovosti, ugotovimo naslednje: 

- Kakovost je treba opredeliti kot skladnost z zahtevami. Zahteve naj bi bile  jasno 

opredeljene ter merljive.  

- Kakovost merimo s stroški kakovosti, ki jih delimo na stroške preprečevanja napak, 

stroške preverjanja kakovosti in stroške odpravljanja napak. 

- Del programa za izboljšanje kakovosti sta proces potrjevanja postopka in klasifikacije 

proizvoda ali procesa. 

- Vsi zaposleni so enako soodgovorni za doseganje kakovosti, pri čemer je treba za 

izboljšanje proizvodov in procesov posebno pozornost nameniti področju managementa  

in upravljanja. 

- Z managementom kakovosti na sistemski način zagotovimo izvedbo dejavnosti skladno z 

načrtovano. 

Ishikawa (1987, 48) loči pojem kakovost na ožji in širši pojem. Ožje pomeni kakovost 

proizvoda ali procesa, širši pojem pa vključuje kakovost različnih oblik, kot so npr.: delo, 

storitve, informacije, proces, oddelek, ljudje, sistem, organizacija, smotri, cilji ipd. 

Obvladovanje kakovosti v vsaki izmed naštetih oblik kakovosti je temeljni pristop. 

Obvladovanje kakovosti definira kot: »Obvladovati kakovost pomeni razviti, načrtovati, 

proizvajati in servisirati kakovosten proizvod, ki je najbolj ekonomičen, najbolj uporaben in 

vedno zadovoljuje potrošnika.« Ishikawa je znan kot ustanovitelj krožkov kakovosti, sicer 

ameriškega koncepta, ki so ga prvi začeli uresničevati na Japonskem. Koncept temelji na 

majhni skupini ljudi, ki v okviru istega delovnega okolja prostovoljno izvaja aktivnosti za 

obvladovanje kakovosti. 

Gillies (1992, 5) ne opredeljuje kakovosti neposredno, temveč jo razlaga posredno na petih 

lastnostih, in sicer: 

- Kakovost ni absolutna, kar pomeni, da naj bi za merjenje kakovosti dveh sicer različnih 

stvari imeli absolutno ničlo kakovosti in skalo kakovosti. 

- Kakovost je večdimenzionalna, saj nanjo vpliva več dejavnikov. Vseh dejavnikov ni 

enako enostavno meriti (npr. poraba goriva ali  kakovost barve). 

- Kakovost je odvisna od omejitev, kar pomeni, da so poleg cene pomembna omejitev tudi 

ljudje, orodja in čas, ki so potrebni za uporabo proizvoda ali procesa. 

- Dejavniki, ki vplivajo na kakovost, so mnogokrat odvisni drug od drugega. Kritični 

dejavniki so tisti, ki bi jih nazadnje žrtvovali, saj različne dejavnike kakovosti različno 

lahko žrtvujemo. 
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- Kompromise naj bi  sklepali takrat, ko se odločamo o kakovosti v okviru danih omejitev, 

kar pomeni, da upoštevajoč omejitve žrtvujemo nekatere dejavnike, ki vplivajo na 

kakovost. 

Kotler (2004, 84) opisuje kakovost kot doseganje ali preseganje odjemalčevih pričakovanj. 

Pravi, da so kakovost proizvodov ali procesov, zadovoljstvo odjemalcev in dobiček v 

podjetju ali drugi organizaciji med seboj tesno povezani. Prav visoka raven kakovosti in s 

tem večje zadovoljstvo odjemalcev omogoča podjetjem ali drugim organizacijam, da  

dosegajo višje cene in znižujejo stroške.   

Draft (1995, 281−282) povezuje kakovost z vsemi aktivnostmi v organizaciji. Zaposleni so 

odgovorni za doseganje zastavljenih standardov kakovosti. Ker so zaposleni usposobljeni, 

jim v organizaciji zaupajo, da sledijo kakovosti v vsem, kar delajo. S programi kakovosti so 

osredinjeni na izboljševanje kakovosti in povečevanje produktivnosti, pri čemer je 

pomembno upoštevati tudi značilne spremembe v miselnosti zaposlenih in kulturi ter klimi 

organizacije.  

Juran opredeljuje kakovost kot primernost za uporabo, Evropska organizacija za kakovost kot 

stopnjo, do katere proizvod ali proces zadovoljuje odjemalca (Žnidaršič, Seražin in Polak 

1990, 10), Ameriško združenje za nadzor kakovosti opredeljuje kakovost kot skupek lastnosti 

in značilnosti proizvoda ali procesa, ki vplivajo na zmožnost za zadovoljitev izraženih ali 

kako drugače ugotovljenih potreb (Kotler, 2004, 84). 

Dubrovski (2006, 251) opredeljuje kakovost kot neodtujljivi in vsebinski del proizvoda ali 

procesa, saj je ta namenjen zadovoljevanju potreb. Ko so vidni pozitivni vplivi prizadevanja 

za kakovost na uspešnost poslovanja, se takšna strategija izkaže kot prava. 

Eno od glavnih meril, po katerih ljudje ocenjujejo organizacije, je kakovost. Tiste 

organizacije, ki niso sposobne ponuditi odjemalcem proizvodov ali procesov, ki bi 

zadovoljile njihove želje in potrebe, konkurenca izloči (Marolt in Gomišček 2005, 9).  

Žnidaršič, Seražin in  Polak (1990, 55) navajajo, da je kakovost osebna odgovornost vršnih 

managerjev, ki naj ne bi le razumeli koncepta kakovosti in vztrajali pri izpolnjevanju zahtev 

ter izboljševanju kakovosti, temveč tudi naučili sodelavce, da bodo razumeli, kaj pomeni 

kakovost. Tudi Deming (1986, 23) je določil 14 točk, ki naj bi se jih držali managerji za 

izboljšanje delovanja organizacije in doseganje željene kakovosti. 

2.3 Razvoj kakovosti 

Že v davnini je bila kakovost pomembna. Čeprav je niso opredeljevali, je bilo v vsej 

zgodovini zelo pomembno ponuditi proizvod ali proces, ki je zadovoljil odjemalca. Pri 

različnih starodavnih kulturah in običajih sklepamo na razumevanje kakovosti, pravih 
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dokazov o tem pa ni. Standarde kakovosti so uporabljali že v davnini na Kitajskem pri 

izdelovanju čaja in kitajskega porcelana. Tudi v starem Egiptu je bilo merjenje osnova za 

izgradnjo piramid. Poleg tega so potrebovali še vrsto drugih znanj in veščin. Izhajajoč iz 

dejstev v povezavi z gradnjo lahko zaključimo, da je imela gradnja piramid večino priznanih 

sestavin zagotavljanja kakovosti. Procese je bilo treba načrtovati, zagotoviti je bilo treba 

ponovljivost (kratek čas gradnje, delovna sila, transport, prehrana) in stabilnost procesov 

(zelo majhna odstopanja med tisoči kamnitih blokov) ter obvladovati meroslovje. Tudi v 

srednjem veku poznamo aktivnosti za doseganje kakovosti. Cehi so izbrali tako imenovane 

opazovalne mojstre, ki so preizkušali določene vrste proizvodov na trgu (Piskar in Dolinšek 

2006, 33; Potočnik idr. 1998, 11−14). 

Do 18. stoletja je prevladoval obrtniški način dela. Obrtnik je delal v domači delavnici in sam 

ali s pomočniki opravljal vse funkcije od načrtovanja izdelka, nabave surovin in izdelave. 

Odgovornost za kakovost je nosil obrtnik. Obrtniškemu načinu dela je sledil manufakturni 

način dela, kjer je  skupina ljudi delala določene naloge. Vodil jih je mojster, ki je odgovarjal 

za kakovost proizvodov, ki so jih izdelali.  Z industrijskim načinom proizvajanja v začetku 

20. stoletja se je pojavila potreba po drugačnem ugotavljanju kakovosti. Značilna za to 

obdobje je velika delitev dela in proizvajanje velikih količin enakih proizvodov ali procesov. 

Oblikovali so kontrolo kakovosti, ki je na podlagi sprejetih specifikacij preverjala skladnost 

proizvodov in procesov s specifikacijami in neustrezne proizvode ali procese izločevala. 

Dosežena kakovost je bila odvisna od kontrolorja. Slabost tega obdobja je, da so se premalo 

ukvarjali z ugotavljanjem vzrokov za slabo kakovost. Premajhno pozornost so namenjali 

preprečevanju nastajanja neustreznih proizvodov ali procesov. Zaradi velikih stroškov 

povezanih s kontrolo kakovosti so v štiridesetih letih dvajsetega stoletja pričeli uporabljati 

statistične metode. Delovale so po načelih variabilnosti procesa in vzorčenja proizvodov. V 

šestdesetih letih se je pričelo novo obdobje prizadevanj za povečevanje kakovosti. Dotedanjo 

stopnjo kontrole kakovosti, ki je odkrivala in izločevala neustrezne proizvode ali procese, je 

zamenjala stopnja zagotavljanja kakovosti. Ta je temeljila na preprečevanju nastanka 

neustreznih proizvodov ali procesov. Kakovost je postala skrb vseh zaposlenih in ne le službe 

ali druge oblike organiziranosti za nadzor kakovosti. Delitev odgovornosti za kakovost na vse 

zaposlene je prinesla integracijo odgovornosti z vpeljavo sistemov za management  

kakovosti. Izdelani so bili posebni nacionalni in mednarodni standardi. V devetdesetih letih 

preteklega stoletja se je za razliko od predhodnih dveh stopenj, ki sta bili osredinjeni le na 

kakovost proizvoda, pričelo obravnavati problematiko kakovosti z vidika procesa. Tretja 

stopnja, imenovana stalno izboljševanje kakovosti, temelji na izboljševanju vseh procesov, ki 

jih izvajajo v organizaciji, kajti izid procesa je proizvod. Usmerjen naj bi bil na uspešnost 

organizacije. Nenehno  izboljševanje proizvodov in procesov je pogoj za ohranitev obstoječih 

in pridobitev novih odjemalcev (Marolt in Gomišček 2005, 11–20).  

V stopnji nenehnega  izboljševanja kakovosti je prišlo do združitve poslovnega managementa 

in managementa kakovosti. K razvoju teorije in vpeljavi managementa kakovosti so največ 
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prispevali Deming, Juran in Crosby. Kot najpomembnejšega na tem področju se najpogosteje 

omenja Deminga, ki ni nikoli natančno definiral kakovosti. Deming gleda na kakovost kot na 

poslovno-organizacijski sistem, ki vključuje različne procese. Vsako dejanje, ki ga naredi 

kdorkoli v organizaciji, vpliva na kakovost. V organizaciji naj bi ocenjevali kakovost na 

organizacijski, procesni in izdelovalni ravni. Na organizacijski ravni je pomembno 

izpolnjevanje zahtev zunanjih odjemalcev. Na procesni ravni je pomembno, da v 

organizacijskih  enotah  ne prilagodijo aktivnosti svojim potrebam, na izdelovalni ravni pa 

izhajajo izdelovalni standardi iz kakovosti, kot jo definirajo odjemalci (Piskar in Dolinšek, 

2006, 43−44).  

2.4 Standardi kakovosti ISO  

S standardi kakovosti naj bi omogočali  razumevanje izvajalca in odjemalca. Pojavljajo se na 

vseh področjih, tako v profitnih kot neprofitnih organizacijah. S pravilno uporabo standardov 

proizvodi ali procesi bolj ustrezajo pričakovanjem odjemalcev. 

Günter (1990) meni, da so za merjenje, presojo in izboljševanje kakovosti potrebni dobro 

oblikovani standardi kakovosti. Zato naj bi bili  dosegljivi, razumljivi in merljivi. Standardi 

kakovosti se po Fitzimmonsu in Sulivanu (1982, 363) uporabljajo za nadzor in količinsko 

izražanje meril uspešnosti izvajanja sistemov. Izraženi naj bodo v želenih stanjih za 

odjemalce. Ker pri njihovem oblikovanju organizacije izhajajo iz odjemalčevega doživljanja 

kakovosti proizvodov ali procesov, naj bi imele organizacije kreativnost in domišljijo.  

Čeprav v organizacijah  na različne načine obvladujejo kakovost, glede na njihovo kulturo in 

slog vodenja, pa imajo tudi nekaj skupnih značilnosti, kot so npr. osredinjenost na 

zadovoljevanje odjemalcev, prizadevanje za nenehno izboljševanje, vključenost vseh 

zaposlenih sodelavcev, vključenost in podpora vršnega managementa, uporabo nedvoumnih  

in objektivnih meril ter  nenehno izpopolnjevanje za obvladovanje kakovosti (Blocher, Chen 

in Lin, 2002).  

V svetu je razširjen model managementa kakovosti po standardu ISO družine 9000. 

Navedene standarde lahko z nekaj modifikacijami prenesemo v vsako organizacijo. Trije 

glavni standardi družine ISO 9000 so (Marolt in Gomišček 2005, 104–105): 

- ISO 9000 – določa terminologijo in osnove sistemov managementa kakovosti, 

- ISO 9001 – določa zahteve za sistem managementa kakovosti (sistem vodenja, delovanje 

vodstva, ravnanje z viri, realizacijo proizvoda in nadzor),  

- ISO 9004 – nudi smernice za uspešnost  sistema managementa kakovosti.   

Standard kakovosti ISO 9001 je izdala mednarodna organizacija ISO (International 

Standardisation Organization). Prva izdaja navedenega standarda je bila leta 1987, v letu 

2008 pa je bila izdana že  četrta izdaja z oznako ISO 9001:2008. Standard je dovolj splošen, 
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da ga lahko uporabljajo tako v izdelovalnih kot storitvenih organizacijah, ne glede na njihovo 

velikost ali organiziranost. S standardom so postavljene minimalne zahteve, ki so prepuščene 

posamezni organizaciji, kako bo izpeljala in vzdrževala poslovno-organizacijski sistem 

(Slovenski institut za kakovost in meroslovje, 2014). Vršni managerji naj bi se  zavzemali za 

vpeljavo poslovno-organizacijskega sistema kakovosti, pri nižjih ravneh organiziranosti pa so 

dolžni spodbuditi zanimanje za aktivno sodelovanje (Piskar in Dolinšek 2006, 202).  

Standard kakovosti ISO 9001 vsebuje zahteve, ki naj bi jih izpolnjevali v tistih organizacijah, 

ki želijo pridobiti certifikat kakovosti. S certifikatom se potrjuje, da so procesi v organizaciji 

obvladovani  po standardiziranem poslovno-organizacijskem sistemu kakovosti (Dolinšek 

idr. 2006, 22−27). 

V organizaciji določijo poslovno-organizacijski sistem managementa kakovosti tako, da 

opredelijo procese in njihovo delovanje, potrebne vire za nastanek proizvoda in za merjenje 

ter izboljševanje procesov. Vzpostavili naj bi tudi poslovno-organizacijski sistem za 

obvladovanje dokumentacije. Standard vsebuje osem načel. Uporaba teh načel naj bi 

pripomogla k uspešnejšemu delovanju organizacije (SIST-TS IWA 1 2007, 39): 

- Voditeljstvo – v doseganje smotrov in ciljev organizacije se vključijo zaposleni. 

- Osredinjenost na odjemalce – organizacije naj sledijo zadovoljenju trenutnih in 

prihodnjih potreb in želja odjemalcev. 

- Vključenost zaposlenih – zaposleni, ne glede na hierarhično raven organiziranosti tvorijo 

jedro organizacije. Popolno vključevanje zaposlenih je v korist organizacije. 

- Procesni pristop – izidi  so boljši, kadar vire in aktivnosti vodimo procesno. 

- Sistemski pristop k vodenju – sistemsko vodenje procesov prispeva k uspešnosti 

organizacije. 

- Nenehno izboljševanje – stalen smoter organizacije naj bo nenehno izboljševanje. 

- Odločanje na podlagi dejstev – odločati se je treba na podlagi podatkov in informacij.  

- Vzajemno koristni odnosi z dobavitelji – ker so organizacija in dobavitelji soodvisni, 

vzajemen medsebojen odnos povečuje obema stranema ustvarjati vrednost. 

Vršni managerji naj bi se zavedali svoje odgovornosti. Odgovorni so za določanje politike, 

smotrov in ciljev organizacije, za nenehno izboljševanje, za ustvarjanje zavesti, kako 

pomembno je zadovoljevati zahteve odjemalcev, za ustrezno vzpostavljene procese 

komuniciranja, pa tudi za pregled delovanja poslovno-organizacijskega sistema in za 

obveščanje zaposlenih o ugotovitvah. Pri snovanju smotrov in ciljev kakovosti naj vršni 

managerji upoštevajo sedanje in prihodnje potrebe, stopnjo zadovoljstva vseh vključenih 

strani, primerjave z drugimi izvajalci, praviloma najboljšimi, pa tudi potrebne vire in 

ugotovitve pregledov in samoocen (SIST EN ISO 9000, 9−11). 

Da bodo v organizaciji  zadovoljili zahteve odjemalcev, naj bi določili in priskrbeli potrebne 

vire. Med vire ne spadajo samo finančni viri in ljudje, temveč tudi fizični viri, kot so npr. 
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prostori, oprema, informacijsko-komunikacijska tehnologija ipd. Delovno okolje naj bo 

takšno, da bo povečevalo zadovoljstvo in motivacijo zaposlenih. Zaposleni naj bi bili  

primerno izobraženi in usposobljeni, imeli naj bi vrednote, znanje in veščine. Zagotovljeno 

naj bi bilo njihovo nenehno izobraževanje in usposabljanje. Bili naj bi ustrezno informirani, 

vključeni v določanje smotrov in ciljev ter njihovo uresničevanje. Opredeljena naj bi bila  

pooblastila in odgovornosti zaposlenih. Ugotovitve merjenja zadovoljstva zaposlenih naj bi  

služile za nenehne izboljšave (SIST - TS IWA 1, 66−75). 

V delu o realizaciji proizvoda so v standardu opisane aktivnosti, ki so potrebne za izvedbo 

proizvoda. Sem sodijo dejavnosti, kot so razvoj in proizvajanje proizvodov, nabava 

materiala, dokazovanja skladnosti z zahtevami in dobava proizvodov. V standardu so podane  

tudi usmeritve v zvezi z merjenjem, analiziranjem in izboljševanjem. V organizaciji naj bi  

določili, kaj bodo merili in nadzirali, katere analize bodo izvajali. Merili naj bi zadovoljstvo 

odjemalcev, izvajanje procesov in proizvodov in izvajali notranjo presojo. Prepoznali naj bi  

neskladja ter analizirali učinkovitost poslovno-organizacijskega sistema kakovosti ter na 

podlagi teh ugotovitev izboljševali svoje delovanje (SIST - TS IWA 1, 81−137). 

Klasinc (2010, 6) je na podlagi rezultatov raziskav, objavljenih v različnih ameriških revijah, 

podal ugotovitve o vzrokih za uvedbo ISO 9001. Pri tem ni podal razlik v vzrokih glede na 

velikost organizacije. Splošne ugotovitve so, da se nekaj manj kot 30 odstotkov organizacij 

odloči za uvedbo ISO 9001 zaradi koristi, ki jih organizacija pridobi iz svojega napredka. 

Zaradi zahtev trga oziroma želje organizacije po pridobitvi novih odjemalcev, se prav tako 

odloči za uvedbo navedenega standarda nekaj manj kot 30 odstotkov organizacij. Zaradi 

boljšega izpolnjevanja zahtev odjemalcev in hitrejšega sledenja konkurenci pa se za uvedbo 

odloči  nekaj manj kot 40 odstotkov organizacij.  

2.5 Kakovost storitev 

V literaturi smo zasledili različne opredelitve kakovosti storitev. Čeprav ima kakovost 

pozitiven prizvok, je pomembno vedeti, da kakovost lahko zavzema različne vrednosti od 

najslabših do najboljših. Lahko jo ocenjujemo objektivno, na podlagi izidov ali postavljenih 

meril, kazalnikov, standardov ali pa subjektivno. Subjektivna ocena temelji na psihološki 

oceni posameznika.  

Storitve naj bi imele naslednje značilnosti: 

- v procesu izvajanja storitve pogosto sodeluje odjemalec, 

- potrebam odjemalca sta prilagojena proces izvajanja storitev kot tudi sama storitev, 

- za preverjanje in nadzor kakovosti storitve so manj natančno določeni standardi, 

- značilna je variabilnost procesov, 

- pomembni so  čustveni dejavniki , 
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- usposabljanje in izobraževanje pogosto vključuje  znanja in veščine s področja 

psihologije, 

- zaposleni so pogosto v neposrednem stiku z odjemalcem in 

- storitve ne moremo uskladiščiti. 

Ameriško združenje za nadzor kakovosti navaja, da je kakovost storitev skupek lastnosti in 

značilnosti storitve, ki vplivajo na njeno zmožnost zadovoljitve potreb (Kotler 2004, 84). 

Belak (2002, 36) navaja, da je pogoj za obstoj organizacije uspešnost organizacije,  ki je v 

marsičem pogojena s kakovostjo organizacije. Prav zato naj bi želeno kakovost opredeljevali 

v družbenem okolju, saj bodo prav v tem okolju kasneje  odločali  o uspešnosti organizacije. 

V organizaciji naj bi se nenehno razvijali in tako sledili željam in potrebam družbenega 

okolja v zvezi s kakovostjo. 

Pri oblikovanju nabora storitev naj bi v organizaciji oblikovali smotre in cilje ter strategijo, ki 

vključuje pravila ravnanja z odjemalci, hitrost in udobje storitve, ceno, nabor nudenih 

storitev, kakovost materialov in edinstvene sposobnosti. Tako se bodo v organizaciji pozneje 

lahko primerjali tudi s konkurenco (Chase, Aquilano in Jacobs, 2001). 

Bastičeva (2003, 55) navaja, da je kakovost storitve pojem oziroma sposobnost, da izpolni ali 

preseže odjemalčeva pričakovanja. Zato je kakovost storitve določena z atributi, ki prispevajo 

k zadovoljitvi odjemalčevih pričakovanj in potreb. Mednje štejemo ceno, varnost, 

zanesljivost in razpoložljivost. Odstopanja med načrtovano in doseženo vrednostjo atributa 

lahko izmerimo, zato je kakovost opredeljena s skladnostjo med doseženimi in zahtevanimi 

vrednostmi atributov storitve. 

Odjemalec pogosto dojema zadovoljstvo s storitvami čustveno. Izvajalci storitev naj bi zato  

namenili veliko pozornost odjemalcem. Izvajalci pri izvajanju storitev predstavljajo 

organizacijo in lahko s svojim ravnanjem v veliki meri vplivajo na uspešnost organizacije. 

Odjemalci storitev opazujejo njihovo znanje in obnašanje. Da bo organizacija uspešna, naj bi  

imeli izvajalci storitev dobro strokovno usposobljenost, bili naj bi vljudni in zainteresirani za 

zadovoljevanje potreb odjemalca, kateremu naj bi posredovali prave in poštene informacije. 

Prav zato je smiselno izdelati seznam karakteristik kakovosti, s katerimi organizacija opredeli 

izvedbo storitev, obnašanje izvajalca, družbeno okolje in druge interne zahteve. Zaznane 

potrebe odjemalcev naj bi izvajalci prenašali poslovodstvu organizacije. V poslovodstvu 

organizacije se na tej osnovi lažje odločajo o izboljšavah, ki bodo povečale zadovoljstvo 

odjemalcev in s tem uspešnost organizacije. Da bodo v organizaciji ohranili zaupanje, naj v 

organizaciji dajejo točne informacije o tem, kaj nudijo. Samo odjemalci storitev lahko podajo 

veljavno oceno o kakovosti opravljene storitve. V ta namen v organizaciji izvajajo 

ugotavljanje zadovoljstva odjemalcev z različnimi metodami, npr. z anketami, knjigo pritožb, 

postopki pritožb in zbiranjem pohval. Doseči, da so odjemalci storitev zadovoljni, je 
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zahtevno, saj ima vsak posameznik v zvezi s kakovostjo različna pričakovanja (Marolt in 

Gomišček 2005, 138–148). 

Z razliko od izdelkov, za katere je značilna izkazana kakovost, se pri storitvah odjemalci 

odločajo na podlagi izkustvene kakovosti in kakovosti zaupanja. Izkustveno kakovost 

odjemalec ovrednoti po nakupu storitve (npr. počitnice, frizerske storitve, šiviljstvo, varstvo 

otroka). Pri kakovosti zaupanja odjemalec težko oceni lastnosti storitev tudi po uporabi (npr. 

za zdravstvene in pravne storitve). Odjemalci ocenjujejo storitev po tehnični (dejanski izid  

storitve - ali je zdravstveni poseg uspešen) in funkcionalni kakovosti (način, kako je storitev 

izvedena in ponujena - ali je zdravnik s svojim ravnanjem vzbudil zaupanje odjemalca). 

Odjemalci primerjajo zaznano kakovost storitev s pričakovano ob vsakem kontaktu s 

storitvijo. Pričakovanja oblikujejo na podlagi preteklih izkušenj, priporočil in oglasov (Kotler 

2004, 451−456).  

Kotler je v istem delu po Parasuramanu, Zeithamlu in Berryju povzel kakovost storitev z 

modelom razkorakov. Opredelil je pet vrzeli, ki so vzrok za nedoseganje visoke kakovosti 

storitev: 

- neskladje med pričakovanji odjemalcev in zaznavanjem teh pričakovanj pri poslovodstvu 

organizacije, 

- razlike med zaznavanjem poslovodstva in postavljenimi merili, kazalniki in standardi 

kakovosti, 

- neskladje med izvedbo storitve in specifiko kakovosti storitve, 

- neskladje med obljubljenim in izvedenim, 

- razlika med pričakovano in zaznano kakovostjo storitve.  

Kot navajajo navedeni avtorji (prav tam, 455), so značilnosti kakovosti storitve odzivnost, 

zanesljivost, zmožnost se vživeti v položaj drugega, zbujanje zaupanja in opredmetene 

sestavine. 

Za ocenjevanje kakovosti storitev so, poleg navedenega modela razkorakov, najpogosteje 

uporabljeni še (Marolt in Gomišček 2005, 148−151): 

- Model kakovosti storitev 4Q, ki za štiri glavna merila uporablja kakovost načrtovanja 

storitve, kakovost realizacije storitve, kakovost realizacije ob zahtevanem času in 

predvidenem roku ter kakovost odnosov med izvajalci in odjemalci storitev. 

- Model pričakovane in zaznane kakovosti storitev temelji na ocenjevanju tehnične in 

funkcionalne kakovosti ter na osnovi slovesa storitvene organizacije. 

- Model SERQUAL temelji na primerjavi med pričakovano in zaznano storitvijo iz 

modela razkorakov oziroma z odjemalčevim zadovoljstvom s prejeto storitvijo. V 

organizacijah, v katerih uporabljajo ta model, vprašalnik prilagodijo svojim značilnostim 

in potrebam. Odjemalce storitev v 22 trditvah sprašujejo o želeni storitvi in o nudeni 
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storitvi. Merila so zanesljivost storitve, pravočasnost, odzivnost, funkcionalnost, 

empatija, dostopnost, vljudnost, komunikativnost in ugled.  

- Model CAF ali okvir skupnega ocenjevanja je namenjen predvsem ocenjevanju  

organizacij v javni upravi in predstavlja prvo stopnjo k odličnosti. Štirje glavni nameni 

modela so zajeti vse posebnosti različnih organizacij v javnem sektorju in služiti javnim 

uslužbencem pri izboljšanju uspešnosti organizacije, delovati kot most med različnimi 

poslovno-organizacijskimi modeli managementa kakovosti in olajšati primerjavo z 

drugimi organizacijami javnega sektorja.  

Za ustvarjanje kakovosti na področju storitev je smiselno upoštevati pet načel (Ivanuša – 

Bezjak 2010, 21−24): 

- Treba je definirati, dopolnjevati in izboljševati pravila in osnove organizacijske kulture 

ter klime. Pri tem je pomembno, da vsak zaposleni pozna in razume vizijo organizacije 

in da pozna raven kakovosti, ki jo v organizaciji želijo ponuditi odjemalcem. Da to 

dosežemo, je potrebna ustrezna komunikacija in pretok informacij. Prav tako naj bi 

organizacije poznale sedanje želje in ugotavljale prihodnje želje in potrebe odjemalcev, 

pri čemer naj bi se v organizaciji primerjali z drugimi izvajalci. 

- Omogočiti je treba razvoj zaposlenih in zaposlenim zaupati. Že pri zaposlitvi naj bi 

organizacije izbirale osebe, ki ustrezajo določenim zahtevam, tako glede izobrazbe in 

usposobljenosti, kakor tudi glede značaja in vrednot posameznika. Ob zaposlitvi naj bi  v 

organizaciji posameznika seznanili z organiziranostjo, vizijo, smotri in cilji ter strategijo. 

Zaposleni v organizaciji naj bi imeli točno določene naloge in odgovornosti. V 

organizaciji naj bi skrbeli za nenehen razvoj kadra in se zavedali, da so zaposleni 

najboljši vir inoviranja.  

- Pri razreševanju problemov se je treba zavedati, da gre za smotre in cilje organizacije in 

ne za osebna razmerja med zaposlenimi in odjemalci. Zato je treba najprej razpoznati in 

določiti probleme, jih analizirati in oblikovati nabor možnih razrešitev, izbrati 

najustreznejšo in pripraviti plan razreševanja problema, izvesti razrešitev problema in 

nazadnje preveriti izvedbo. Poleg navedenih šestih korakov za izboljševanje kakovosti je 

smiselno meriti zavzetost tako zaposlenih kot tudi odjemalcev.  

- Pri odjemalcu je treba povzročiti tako imenovani  »wow« efekt. Običajno ga organizacije 

izzovejo z upoštevanjem odjemalčevih želja in drobnimi pozornostmi. Odjemalec naj 

začuti, da je obravnavan tako, da se počuti varnega in zaželenega. 

- Na odjemalcu je treba pustiti svoj nepozaben vtis. 

2.6 Kakovost v zdravstvu 

V današnjih časih je zdravstvo čedalje bolj pod drobnogledom laične in strokovne javnosti. 

Odjemalci zdravstvenih storitev imajo vse višja pričakovanja in zahteve. Tudi čas, v katerem 

živimo, postavlja vse višje zahteve. Javne storitve, del katerih so tudi zdravstvene storitve, so 
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vedno bolj pod nadzorom javnosti. Ker je zdravstvo kompleksen družbeni sistem, ni vedno 

jasno, kako izboljšati kakovost storitev in kaj pri tem upoštevati (Macur 2005, 1379−1383).  

Zdravstvena dejavnost je prevladujoča storitvena dejavnost. Značilnost zdravstvenih storitev 

je velika stopnja interakcije med ponudnikom in odjemalcem. Pri tem je običajno odjemalec 

visoko osebno vpleten. Kako odjemalec zaznava kakovost, je odvisno tudi od njegovega 

zaznavanja te interakcije. Odjemalci si želijo, da je zdravstveno osebje skrbno, odkrito, 

razumevajoče, prijazno in sposobno komunicirati (Winsted 2000, 401−402). 

Za odjemalce zdravstvenih storitev je ključnega pomena zaupanje v medicinsko osebje. 

Odjemalci zdravstvenih storitev namreč ne poznajo strokovnih postopkov zdravljenja, zato 

naj bi se o svojem stanju in ravnanju posvetovali z zdravstvenim osebjem. Med zdravniki in 

odjemalci se tako oblikuje odnos s precejšnjim tveganjem za odjemalca zdravstvenih storitev, 

saj lahko le zaupa v izid. Prav zaupanje je posebnega pomena pri storitvah, za katere 

odjemalec nima dovolj strokovnega znanja in izkušenj, da bi ocenil ponudnikove sprejete 

odločitve (Johns 1999, 966). 

Preprosto razumevanje definicije kakovosti je, da posameznik, ki potrebuje zdravstvene 

storitve, zaupa organizaciji, pri kateri išče pomoč ter v zanesljivost in varnost izvedbe 

zdravstvene storitve. Uresničevanje zastavljenih smotrov in ciljev kakovosti, pregled, 

vodenje in izboljševanje kakovosti, vodenje kadrovskih in materialnih virov so glavne 

sestavine  sistema kakovosti (Mohorič Kenda, 2010). 

Leskošek in Pajntar (2004, 41−43) navajata, da je kakovost predvsem to, kar kot dobro 

občutijo odjemalci in zdravstveno osebje. Ni pomembno, kaj delamo, temveč kako delamo. 

Delali naj bi vsak dan boljše. Zavedali naj bi se, da se vsako stvar lahko naredi še boljše.  

Kersnik (1998, 23−25) navaja, da je pri zdravstvenih storitvah ugotavljanje kakovosti močno 

oteženo. Splošno pravilo pravi, da naj bi ustrezno raven kakovosti zagotavljala oskrba, ki je 

opravljena na najboljši način z razpoložljivimi sredstvi ob dani najboljši strokovnosti. Pravica 

vsakega državljana je kakovostna zdravstvena oskrba. Pri tem je treba upoštevati omejena 

sredstva, ki jih država namenja za zdravstvo in s tem povezane pravice posameznikov. 

Kakovost je zbir vseh lastnosti oskrbe, ki omogočajo zadovoljitev izbranih smotrov in ciljev 

udeležencev. Lastnosti kakovostne zdravstvene oskrbe so: 

- dostopnost,  

- visoka strokovnost, 

- učinkovita izraba razpoložljivih virov, 

- najmanjše možno tveganje za odjemalca in 

- izpolnjevanje potreb odjemalcev in družbe.  

Izbrani cilji so: 

- poslovni cilji vsake posamezne zdravstvene organizacije, 
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- cilji zdravstvene politike na državni ravni, 

- cilji zdravstvenega zavarovanja, ki želi doseči čim boljše razmerje med vloženimi 

sredstvi in koristmi, 

- cilji izvajalcev znotraj organizacij, ki želijo uresničiti sami sebe in 

- cilji odjemalcev zdravstvenih storitev. 

Komisija za akreditacijo zdravstvenih organizacij je podala merila za ocenjevanje kakovosti 

(Fras in Pajntar, 2002): 

- dostopnost zdravstvene storitve, 

- ustreznost oskrbe, 

- uspešnost oskrbe glede na trenutna dognanja,  

- stalnost oskrbe,  

- učinkovitost postopkov glede na namen uporabe, 

- stroškovna učinkovitost in učinkovitost uporabe drugih virov, 

- stališča odjemalcev, 

- varnost družbenega okolja, ki nudi zdravstvene storitve in 

- pravočasnost zdravstvene oskrbe.  

Zaposleni se naj bi zavedali, da je kakovost treba nenehno izboljševati. Boljša kakovost 

lastnega dela vodi k večjemu zadovoljstvu s poklicem. Poslovodstva zdravstvenih organizacij 

naj bi izvajala takšne aktivnosti, ki lahko zagotovijo, da postane izboljševanje kakovosti del 

vsakdanjega dela vsakega zaposlenega. Država naj bi oblikovala takšen politični sistem, ki bo 

državljanom omogočal enakovreden dostop do zdravstvenih storitev. Pri tem naj bi s predpisi 

in drugimi ukrepi podali ustrezne osnove za nenehno izboljševanje kakovosti  (Kersnik 1998, 

60). Kersnik (1998, 127) navaja, da uvedba sistema managementa  kakovosti po standardu 

ISO 9001 še ne pomeni, da zdravstvena organizacija nudi kakovostnejšo zdravstveno oskrbo.  

V zdravstvenih organizacijah se odločajo za uvajanje sistema kakovosti ISO 9001 zaradi 

različnih motivov. Švajger (2011, 28-29) ločuje motive, zaradi katerih se v zdravstveni 

organizaciji odločijo za uvedbo sistema kakovosti, na notranje in zunanje. Med zunanje 

motive uvršča ustvarjanje in ohranjanje prepoznavnosti in ugleda ter zunanje podobe 

organizacije, pridobivanje trgov, osnove za kakovostnejše povezovanje s poslovnimi partnerji 

in ohranitev prestižnega položaja. Med notranje motive pa uvršča učinkovitejše sledenje 

poslanstvu, vzpostavljanje učinkovitosti, reda in odgovornosti vseh zaposlenih, optimalnejše 

izvajanje dela in upravljanja ter zmanjševanje stroškov. V zdravstveni organizaciji z uvedbo 

sistema kakovosti uredijo notranjo organiziranost, opredelijo odgovornosti in dolžnosti 

zaposlenih ter postavijo merila, kazalnike in standarde delovanja procesov in doseganja 

planov. Uveden standard kakovosti ISO 9001 je tudi dobra osnova za razširitev oziroma 

nadgradnjo z drugimi poslovno-organizacijskimi sistemi. Po drugi strani pa obstaja 

ugotovitev, da je 85–95 odstotkov uvedenih standardov kakovosti neuspešnih (Gardner 2000, 

3). 
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Kakovost spodbujamo tudi z izvajanjem presoj. Ločimo notranje in zunanje presoje. Obe 

temeljita na pregledovanju, ocenjevanju in poročanju. Izvedbo presoje je treba skrbno 

načrtovati. Notranje presoje vodi zdravstvena organizacija v obliki samoocenjevanja. Pri 

zunanjih presojah poda oceno o izpolnjevanju pripravljenih in objavljenih standardov zunanja 

inštitucija. Zunanja presoja ima naslednje smotre in cilje (Robida 2002, 3):  

- oceniti varnost in kakovost zdravstvene oskrbe, 

- oceniti sposobnost nenehnega izboljševanja oskrbe odjemalcev, 

- s pomočjo priporočil spodbujati izboljšave in 

- podajati priznanja. 

Čeprav je namen presoje spodbujati izboljšave, so mnogi zaposleni še vedno mnenja, da se 

slednja ne uporablja v korist odjemalcev. Menijo, da gre zaradi obsežne »papirologije« za 

nepotrebno birokracijo in za razvrščanje delov organizacije na lestvico. Nekateri zaposleni se 

bojijo ugotovitev, ki bi pokazale, da je njihovo delovanje slabše kot se zdi. V primerih, ko v 

organizaciji na podlagi ugotovitev presoje ne naredijo sprememb, se presoja zaposlenim zdi 

le nepotrebno zapravljanje časa in virov (Robida 2009, 109).  

Kakovost se odraža vedno, ko je izvajalčevo delo izpostavljeno soočenju z odjemalcem. 

Zadovoljstvo odjemalcev je pomembno pri ugotavljanju kakovosti. Organizacije ga lahko 

ugotavljajo na več načinov, in sicer prek že zbranih podatkov in informacij, s katerimi 

razpolagajo v zdravstvenih informacijsko-komunikacijskih sistemih, ali pa z zbiranji njihovih 

mnenj o zaznani kakovosti v nekem trenutku. Pri ugotavljanju zadovoljstva odjemalcev gre 

lahko za obravnavo različnih dimenzij. Lahko ugotavljajo zaznavanja odjemalcev s celotnim 

postopkom oskrbe, s posameznim izvajalcem ali celotno zdravstveno organizacijo. 

Zadovoljstvo odjemalcev podaja pomembne osnove pri načrtovanju sprememb in izboljšav 

(Kersnik 1998, 245−252).  

V zadnjih desetih letih so v nekatere slovenske bolnišnice uvajali poslovno-organizacijski 

sistem management celovite  kakovosti (TQM – Total Quality Management). Splošni 

dogovor za pogodbeno leto 2006 je z namenom spodbujanja kakovosti prvič vključeval 

manjše število kazalnikov spremljanja kakovosti. Sistem spremljanja nevarnih dogodkov je 

leta 2002 vzpostavilo Ministrstvo za zdravje. Namen  je bil prepoznavanje in preprečevanje 

morebitnih prihodnjih nevarnih dogodkov. Leta 2009 je bil izdan Priročnik za oblikovanje in 

uvajanje kliničnih poti, ki je sicer noveliral priporočila, izdana leta 2006. Tako so bile podane 

osnove za bolj kakovostno obravnavo odjemalcev. Tudi v programe formalnega 

izobraževanja in usposabljanja zdravstvenega kadra so ponekod že vključili predmet s 

področja kakovosti in varnosti. Zaznavanja odjemalcev se izražajo tudi prek anket, ki jih v 

zadnjih letih izvajajo že v večini zdravstvenih organizacij. V mesecu septembru leta 2010 je 

Ministrstvo za zdravje objavilo Nacionalno strategijo kakovosti in varnosti v zdravstvu 

2010−2015. Namen navedene strategije je nenehno izboljševati kakovost in varnost v 

zdravstveni obravnavi. Pri tem je treba upoštevati varnost, enakopravnost, učinkovitost, 
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pravočasnost in osredinjenost  na odjemalca. Vsakdo naj bi pri svojem delu čutil svoj pomen 

in vlogo pri povečevanju varnosti in kakovosti za odjemalce. Vsak naj bi delal tako, da zaradi 

napak ne bo prihajalo do škode za zdravje ali do nepotrebnih smrti. Vsak zdravstveni delavec 

naj bi si prizadeval nuditi zdravstveno obravnavo, skladno z najboljšimi praksami ali s 

standardi. Strategija predvideva tudi vpeljavo mednarodno priznanih sistemov kakovosti. Za 

uvedbo poslovno-organizacijskega sistema kakovosti je odgovorno vodstvo posamezne 

organizacije. Aktivnosti na tem področju naj bi načrtovali v letnem programu in v strateškem 

načrtu (Kiauta idr 2010, 8−11). 

Splošni dogovor za pogodbeno leto 2013, ki so ga sprejeli Ministrstvo za zdravje, Zavod za 

zdravstveno zavarovanje Slovenije, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije, Zdravniška 

zbornica Slovenije, Lekarniška zbornica Slovenije, Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč, 

Skupnost socialnih zavodov Slovenije in Skupnost organizacij za usposabljanje Slovenije, 

med drugim določa, da bodo izvajalci zdravstvenih storitev uvedli poslovno-organizacijski 

sistem managementa  celovite kakovosti ter izvajali kakovostne zdravstvene storitve ter si 

prizadevali za vpeljavo mednarodno priznanih poslovno-organizacijskih sistemov 

managementa kakovosti (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, 2013). 

V raziskavi o zagotavljanju kakovosti v Slovenskem osnovnem zdravstvu, ki je bila izvedena 

v jeseni 2007 v Ljubljanski in Gorenjski regiji, je bilo ugotovljeno, da tam kakovost še ni 

prioriteta. Nosilci zdravstvene politike kakovosti ne namenjajo dovolj velikega pomena ter 

vodstvom zdravstvenih domov ne zagotavljajo zadostnih informacij in navodil, zdravniki pa 

imajo premalo časa za sistemsko izboljševanje njihovega dela. Iz raziskave je tudi razvidno, 

da vodstva od izboljševanja kakovosti pričakujejo prednosti za zdravstveni sistem, pri čemer 

naj bi se poleg učinkovitosti, ugodnih izidov zdravljenja ter zadovoljstva odjemalcev 

osredinili  tudi na zadovoljstvo zaposlenih (Bulc idr. 2009). 

Robida (2009, 25−26) navaja razlike v pojmovanju kakovosti med različnimi skupinami ljudi 

oziroma udeležencev. Zdravstveno osebje definira kakovost s tehničnega vidika, ki pove, 

kako se v določenih okoliščinah uporabljata medicinsko znanje in tehnologija. Čeprav je 

tehnična kakovost pomembna tudi za odjemalce, jo zelo težko ocenjujejo, saj v večini 

primerov nimajo ustreznega znanja. Zato se odjemalci odločajo za izvajalca zdravstvenih 

storitev na podlagi slišanega o izvajalcu in na podlagi vidikov, ki jih zaznajo enostavno. Ti 

vidiki kakovosti so udobje, fizična in časovna dostopnost, prijaznost osebja, informiranost o 

bolezni, zagotavljanje zasebnosti ter možnosti sodelovanja pri zdravljenju. Povsem drugačen 

pogled na kakovost kot zdravstveno osebje in odjemalci pa imajo plačniki. Plačniki 

ocenjujejo kakovost predvsem s finančnega vidika. Ker jih zanima stroškovna učinkovitost, 

lahko menijo, da je nek poseg neupravičen zaradi premajhne dodane koristi za odjemalca. V 

nasprotju s plačnikom je za zdravnike neupravičen poseg šele tedaj, ko ni več koristi za 

odjemalca. 
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Medpoklicno sodelovanje dveh največjih poklicnih skupin v zdravstvu, zdravnikov in 

medicinskih sester, ima velik vpliv na kakovostno zdravstveno obravnavo, ki se odraža v 

zadovoljstvu odjemalcev, večjim ugledom obeh poklicnih skupin, večanjem zaupanja 

prebivalstva v zdravstveni sistem, pa tudi v zadovoljstvu zaposlenih (Klemenc, 2007). 

2.7 Opredelitev zadovoljstva zaposlenih 

Lipičnik in Mežnar (1998, 171−174) opredeljujeta zadovoljstvo kot posledico med 

pričakovanji in izidom. Vsak posameznik ustvari pričakovanja glede na svoje hotenje. 

Posameznikova pričakovanja sprožijo določene aktivnosti glede na njegove vrednote, znanje 

in veščine. Če se zaposlenemu uresniči pričakovanje, je zadovoljen. V nasprotnem primeru, 

ko ne doseže pričakovanj, zaposleni občuti nezadovoljstvo. Kako intenzivno je to 

zadovoljstvo oziroma nezadovoljstvo, je odvisno od pomembnosti pričakovanj, ki jih ima 

zaposleni in od napora, ki ga je zaposleni vložil v aktivnosti, da bi dosegel ta pričakovanja. Z 

občutki, ki jih ima zaposleni pri svojem delu, povezujeta zadovoljstvo pri delu tudi Davis in 

Newstrom (1989, 176).  

Zadovoljstvo zaposlenih je povezano z njihovimi vrednotami. Vsak zaposleni ima svoje 

osebne vrednote. Tisti zaposleni, ki pri delu uresničijo svoje vrednote, so bolj predani 

organizaciji in bolj zadovoljni pri delu. Če se osebne vrednote zaposlenih razlikujejo od 

vrednot organizacije, zaposleni občutijo stres, pesimizem, negativizem, jezo ali občutek 

krivde. Popolne skladnosti med osebnimi vrednotami zaposlenih in vrednotami organizacije 

ni. Pa vendar, bolj ko bodo osebne vrednote zaposlenih skladne z vrednotami organizacije, 

toliko bolj bodo zaposleni zadovoljni. To zadovoljstvo se bo odrazilo v zasebnem kot tudi v 

poklicnem življenju. Prav zato je pri določanju vrednot organizacije treba prepoznati in 

razjasniti obstoječe vrednote (Musek Lešnik 2003, 127−134). Podobno opredeljuje 

zadovoljstvo pri delu Mobley (1982, 102) z vrzeljo med tistim, kar delo zaposlenemu daje in 

tistim, kar zaposleni ceni. 

Goleman, Boyatzis in McKee (2002) povezujejo zadovoljstvo zaposlenih s čustvi, ki jih 

občutijo pri delu. Zaposleni, ki občutijo pozitivna čustva, bodo zadovoljni in uspešni. 

Posebno vlogo namenjajo vodji, ki ima v organizaciji nalogo vzbujanja dobrega razpoloženja 

z resonančnim vodenjem. Zaposleni so v sozvočju drug z drugim, pozitivna čustva pa jih 

vodijo, da opravijo stvari, ki jih kot posamezniki ne bi zmogli. Za Vrooma (1990, 15−16) je 

zadovoljstvo odvisno od tega, kako dojema lastne izkušnje in pričakovanja z organizacijo v 

celoti ali le z delom organizacije. Mihaličeva (2008, 4) definira zadovoljstvo zaposlenih kot 

izrazito čustveno stanje zaposlenega, ki je izid njegovega pojmovanja, načina doživljanja 

dela, ocenjevanja stanja delovnega okolja, izkušenj pri delu, ter načinu občutenja delovnega 

mesta in vseh dejavnikov dela. Zadovoljni zaposleni so osnova za uspešno organizacijo. 

Nezadovoljni zaposleni so najpogostejši vzrok za slabo in neustrezno opravljene naloge in za 

odhode zaposlenih iz organizacije. Tudi Možina in drugi (1998, 156−171) opredeljujejo 
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zadovoljstvo pri delu z občutenji, ki jih zaposleni doživljajo pri delu, saj imajo zaposleni 

različna pričakovanja, motive in sposobnosti. Zadovoljstvo opredeljujejo kot pozitivno 

občutenje glede na posameznikova izhodišča. Rozman (2001, 66) navaja, da je zadovoljstvo 

zaposlenih pri delu odvisno od delovnih vrednot, posameznikove osebnosti, narave dela in 

družbenih vplivov. Tvorijo ga človekovi občutki in mnenje o delu, ki ga opravlja.  

Vsak človek ima svoje potrebe. Človek dela zaradi zadovoljevanja svojih potreb, kot so npr. 

varnost, ugled, pridobivanje, druženje, pa tudi zaradi ustvarjalnosti in zanimivosti dela, ki ga 

opravlja. Vsak zaposleni prihaja na delo z namenom, da bo v delo vložil določeno energijo, 

čas, itd. V zameno za svoj vložek ima določena pričakovanja, kot so ustvarjalno delo, ugodne 

delovne razmere, ustrezna plača itd. Zadovoljstvo je odvisno od razlike med obstoječim in 

želenim stanjem (Pogačnik 1999, 3−4). Tudi Florjančič in Paape (2002, 100−109) povezujeta 

zadovoljstvo z zadovoljevanjem potreb. Pravita, da obstaja vrsto motivov, zaradi katerih 

ljudje delajo. Pri tem se je treba zavedati, da pri ugotavljanju zadovoljstva zaposlenih ne 

smemo gledati le na plačo. Pogledati moramo širše, saj zaposleni v delu iščejo smisel in prek 

tega svoje zadovoljstvo. Organizacije bodo dosegale nadpovprečne izide z zadovoljnimi 

sodelavci, zato naj bi vodstva vnašala motivacijske dejavnike v delovno okolje. Vodje naj bi 

se posvečale tehničnim vprašanjem dela in tudi zaposlenim z njihovimi težavami in dosežki. 

Štularjeva (2006) pravi, da za zadovoljstvo zdravstvenih delavcev niso dovolj le  pričakovane 

koristi. Te so sicer nujne, vendar zdravstvene delavce pri delu izpolnjuje zavedanje, da 

pomagajo odjemalcem in da so njihove storitve kakovostne.   

Goriškova (2000) opredeljuje zadovoljstvo zaposlenih s partnerstvom med managementom in 

zaposlenimi, ki se dosega skozi ustrezno motiviranost in usposobljenost sodelavcev za 

uresničevanje skupnih poslovnih smotrov in ciljev ter  podporo tehnološke infrastrukture. 

Herzberg (2003) je na podlagi ugotovitev o tem, kateri dogodki so zaposlenim povzročili 

največje nezadovoljstvo oziroma zadovoljstvo, sklepal, da nekateri dejavniki motivirajo 

zadovoljstvo, drugi pa ga vzdržujejo na normalni ravni. Prve dejavnike, ki so povzročili 

zadovoljstvo, je imenoval motivatorje. Dejavnike, ki so povzročili največje nezadovoljstvo je 

imenoval higienike. Motivatorji so predvsem: 

- delo samo po sebi, 

- delovni dosežki, 

- priznanje za opravljeno delo, 

- odgovornost pri delu, 

- osebna rast in 

- napredovanje pri delu oziroma v organizaciji.  

Higieniki so:  

- ustrezne politike in upravljanje ter management v organizaciji, 

- ustrezno vodenje, 
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- dobri odnosi z nadrejenim, 

- dobre delovne razmere, 

- ustrezna plača in 

- dobri odnosi s sodelavci. 

Zaposleni bodo zadovoljni, če bomo v delovno okolje vnašali motivatorje, nezadovoljstvo pa 

bomo preprečili, če v organizacijo vnesemo higienike. To pomeni, da  naj bi v organizacijah 

ne le skrbeli za povečevanje zadovoljstva, temveč tudi za preprečevanje nezadovoljstva.  

Zaposleni nezadovoljstvo izkazujejo z manjšo delovno vnemo, širijo nezadovoljstvo med 

sodelavce, pojavlja se absentizem in fluktuacija, kar vse zmanjšuje uspešnost organizacije.   

Lorberjeva (2009) je v Zdravstvenem domu Maribor izvedla raziskavo, v kateri je ugotovila, 

da obstaja pozitivna povezava med starostjo zaposlenih v zdravstveni negi ter zadovoljstvom 

pri delu. Mlajši zaposleni so izražali večje zadovoljstvo pri delu kot starejši zaposleni. 

Poudarila je pomen zavedanja, da so odlične organizacije v veliki meri odvisne od uspešnosti 

zaposlenih. Posledica dobre organizacijske kulture in klime so po njenem mnenju uspešni 

zaposleni, ki lahko zagotavljajo kakovost v svojem poklicu. Da so zaposleni pomembna 

naložba in premoženje vsake organizacije, opozarja tudi Rijavčeva (1999). Ključni dejavnik 

zadovoljstva vidi v ustreznem internem komuniciranju, nagrajevanju, motiviranju in 

opolnomočenju. Opolnomočenje definira kot lastništvo zaposlenih nad njihovim delom, saj 

se bodo zaposleni čutili bolj zadovoljni, če se bodo počutili odgovorne za svoje delo. 

Storitveni organizaciji daje hitro in učinkovito odzivanje na zahteve trga in odjemalcev, saj 

imajo zaposleni širša in fleksibilnejša pooblastila kot v preteklosti. Ustrezen odnos nadrejenih 

do zaposlenih se odraža tudi v dobrih odnosih zaposlenih z odjemalci.  

2.8 Posledice zadovoljstva in nezadovoljstva zaposlenih 

Mnogo raziskav je bilo narejenih na področju zadovoljstva pri delu. Razlog je tudi v tem, da 

zaposleni s svojim zadovoljstvom vplivajo na sodelavce, druge skupine, nadrejene in s tem 

na celotno organizacijo. George in Jones (1996, 80−88) navajata naslednje možne posledice 

zadovoljstva zaposlenih:  

- Delovna učinkovitost 

Čeprav je večina ljudi prepričanih, da bodo zadovoljni zaposleni bolj učinkoviti pri delu, pa 

so nekatere raziskave pokazale, da to v vseh primerih ne drži. Zadovoljstvo pri delu ima vpliv 

na vedenje pri delu takrat, ko lahko zaposleni po lastni presoji opravlja delovne naloge. To pa 

je v praksi običajno težko izvedljivo, saj imajo organizacije oblikovane postopke, katerih so 

se zaposleni dolžni držati. 

 



 

27 

 

- Absentizem 

Ker absentizem, ali drugače rečeno odsotnost z dela,  pomeni za organizacijo  strošek, je bilo 

na tem področju narejenih že mnogo raziskav. V absentizem štejemo različne izostanke, 

izhode, zamude in druge odsotnosti. Z raziskavami so želeli ugotoviti vzroke za odsotnost in 

načine, kako odsotnost znižati. Raziskave so pokazale, da je manjša verjetnost za odsotnost 

pri zadovoljnih sodelavcih. Na motivacijo zaposlenega za prisotnost na delu, poleg 

zadovoljstva zaposlenega, vplivajo vsaj še pravila in pogoji odsotnosti z dela. Poleg 

motivacije je prisotnost na delovnem mestu odvisna tudi od zmožnosti zaposlenega, da je 

prisoten. Slednja je odvisna od zdravja, nesreč, možnosti prevoza in skrbi za družinske 

obveznosti. Absentizma organizacije ne bodo mogle nikoli popolnoma odpraviti, lahko pa ga 

zmanjšajo.  

Merkačeva navaja (1998, 32) pretežno objektivne in pretežno subjektivne vzroke za 

absentizem. Na pretežno objektivne vzroke je težko vplivati, medtem ko so pretežno 

subjektivni vzroki psihične ali socialne narave. Ker absentizem zmanjšuje sposobnost 

organizacije, da bi dosegla zastavljene smotre in cilje, v organizacijah skušajo zmanjšati 

absentizem. Zato analizirajo absentizem glede na obliko (vrsta izostanka), glede na pogostost, 

glede na trajanje (ure, dnevi) in glede na distribuiranost (cikel, konec tedna, skupine 

zaposlenih). 

- Fluktuacija 

Zadovoljstvo zaposlenih vpliva na fluktuacijo oziroma odhode zaposlenih. Čeprav to ni 

pravilo, je manj verjetno, da bodo zadovoljni zaposleni zapustili delovno organizacijo. 

Fluktuacija ima za zaposlenega velik vpliv, ki je trajne narave. Običajno zaposleni pri 

odločanju za odhod izvaja aktivnosti v naslednjem zaporedju: 1) najprej zazna 

nezadovoljstvo pri delu in 2) prične razmišljati o odhodu, pri čemer 3) ocenjuje koristi in 

slabosti, 4) išče in  ocenjuje alternative ter jih primerja glede na trenutno delo. Na podlagi 

vsega se odloči oditi ali ostati. V organizacijah imajo zaradi fluktuacije lahko precejšnje 

stroške, saj naj bi iskali in usposobili nove zaposlene.  

Merkačeva (1998, 32) navaja objektivne in subjektivne vzroke za fluktuacijo. Pri objektivnih 

vzrokih gre za planirano fluktuacijo, kot so zaposlitve za določen čas ali upokojitve. Pri 

subjektivnih vzrokih pa gre za nepredvidene odhode zaposlenih, najpogosteje v druge 

delovne organizacije. Vzroki za nepredvidene odhode so najpogosteje v nezadovoljstvu 

zaposlenega s pogoji v organizaciji, kot so medsebojni odnosi, plača, možnost napredovanja, 

delovne razmere, možnost izobraževanja in usposabljanja ipd.  
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- Pripadnost (lojalnost) organizaciji 

Čeprav je za učinkovitost in preživetje organizacije nujna pripadnost organizaciji, je ne 

moremo zahtevati. Primeri pripadnosti so razvijanje lastnih sposobnosti, pomoč sodelavcem, 

ščitenje organizacije pred vandalizmom, ognjem in krajami ter širjenje dobre volje med 

sodelavci. Vsak zaposleni se prostovoljno odloča, ali bo ravnal organizaciji pripadno. 

Pripadni sodelavci so običajno tisti, ki so bolj zadovoljni pri svojem delu. 

Mihaličeva (2008, 6–8) opredeljuje pripadnost z občutkom zaposlenega, da pripada 

organizaciji, timu, da pomaga sodelavcem, pri delu ravna etično in profesionalno, se zavzema 

za kolektivno dobro,  podpira vodjo, širi dober glas o svoji organizaciji ipd. Z raziskavami so 

ugotovili pozitivno povezavo med pripadnostjo in demokratično komunikacijo, participacijo, 

dobrimi delovnimi pogoji, nagrajevanjem ipd. Ta zveza ni neposredna, temveč se izraža prek 

zadovoljstva zaposlenih. Pripadnost lahko povečamo z zvišanjem zadovoljstva zaposlenih, 

vendar to ni pravilo. Nikakor pa ne smemo povečevati pripadnosti na silo, saj bi to 

povzročilo prav nasprotno. 

- Delavčevo ugodje 

Zaposleni preživi na delovnem mestu veliko časa. O delu pogosto razmišlja tudi doma. 

Zadovoljni zaposleni občutijo ugodje, torej srečo in osebno zadovoljstvo. Delavčevo ugodje 

kaže, kako so zaposleni pri svojem delu zdravi, srečni in uspešni. 

Lahko pa je zaposleni na delovnem mestu prisoten, vendar pri tem zaradi različnih razlogov 

ni popolnoma produktiven, saj je na delu kljub bolezni, ima osebne težave, ki zmanjšujejo 

njegovo učinkovitost, po nepotrebnem dela izven rednega delovnega časa, ali pa opravlja 

osebna opravila znotraj delovnega časa. Takšna stanja imenujemo prezentizem, ki ima za 

posledico poleg nižje produktivnosti tudi poškodbe pri delu in slabšanje zdravstvenega stanja, 

širjenje okužb med zaposlenimi, dodatno obremenjevanje sodelavcev, kar vse vodi v 

nezadovoljstvo zaposlenih (Golmajer Rajković 2013, 79−80).  

2.9 Dejavniki zadovoljstva zaposlenih 

George in Jones (1996, 71) opisujeta  vzroke  za zadovoljstvo ali nezadovoljstvo zaposlenih z 

njihovim delom. Navajata štiri dejavnike, ki vplivajo na delovno zadovoljstvo, in sicer: 

- delovna situacija, kamor uvrščata delo, sodelavce, podrejene in nadrejene, fizične 

delovne pogoje, varnost zaposlitve, delovni čas in plačilo, 

- družbeni vpliv, kamor uvrščata sodelavce, skupine in kulture, 

- osebnost, kamor uvrščata tajen način razmišljanja, obnašanja in čustvovanja osebe in 

- vrednote, ki vključujejo tudi notranje in zunanje delovne vrednote. 
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Vroom (1964) navaja  šest dejavnikov zadovoljstva pri delu: 

- način vodenja,  

- delovno skupino, 

- naravo dela, 

- plačilo, 

- možnost za napredovanje in 

- delovni čas. 

Mihaličeva (2008, 5) pravi, da na zadovoljstvo posameznika vplivajo različni dejavniki. Ti so 

vezani predvsem na fizične pogoje dela, sodelavce, možnost osebnega in strokovnega 

razvoja, delovno okolje, nadrejene, način dela, plačo in podobno. Izidi obsežne mednarodne 

raziskave so pokazali najpomembnejše sestavine zadovoljstva zaposlenih: 

- definiranje pričakovanj in predstavljanje smotrov ter ciljev, 

- spodbujanje sposobnosti in integracija z nadarjenostjo, 

- spodbujanje samoiniciativnosti in dosežkov pri delu, 

- prek osebnega razvoja prispevanje k razvoju organizacije, 

- razvijanje prijateljstva in solidarnosti v medosebnih poslovnih odnosih, 

- izpostavljanje pomena prispevka posameznika za uspehe organizacije, 

- omogočanje demokratične in odprte komunikacije, 

- spodbujanje zdrave konkurenčnosti med zaposlenimi in  

- motiviranje zaposlenih. 

Pogačnik (1997, 35) povzema petnajst temeljnih sestavin, od katerih je odvisna stopnja 

kakovosti delovnega življenja, ki se odraža v stopnji zadovoljstva zaposlenih pri delu: 

- delovne razmere (npr. fizikalni pogoji dela, urejenost poslovnih prostorov in okolice, 

delovni čas, urejenost prevozov na delo, primernost parkirišč, prehrana med delom, 

možnost rekreacije med delom, možnost izhodov med delom, stanje in ukrepi za 

izboljšanje discipline pri delu itd.), 

- možnosti napredovanja (npr. obstoj sistema napredovanj v organizaciji, nematerialne 

oblike nagrajevanja ipd.), 

- obveščenost o dogodkih v podjetju (npr. sistem obveščanja, komunikacijska orodja ipd.), 

- plača in druge materialne ugodnosti (npr. spoštovanje kolektivnih pogodb, sistem plač, 

nagrajevanje delovne uspešnosti, možnost zagotavljanja drugih materialnih ugodnosti 

ipd.), 

- odnosi med sodelavci (npr. horizontalna komunikacija, spoštovanje, organizacijska 

kultura in klima, zgledi vodilnih ipd.), 

- stalnost zaposlitve (npr. varnost zaposlitve), 

- možnost strokovnega razvoja (npr. možnosti izobraževanja, usposabljanja, razvoja ipd.), 

- svoboda in samostojnost pri delu (npr. samostojno odločanje o lastnem delu, 

decentralizacija odločanja, deformalizacija procesov ipd.), 
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- ugled dela (npr. povečevanje ugleda dela na delovnih mestih z domnevno neuglednostjo 

njihovega dela), 

- soodločanje pri delu in poslovanju (npr. uvajanje ciljnih skupin v organizaciji, dajanje 

pobud zaposlenih, uvajanje klime spodbujanja sodelovanja zaposlenih ipd.), 

- ustvarjalnost dela (npr. spodbujanje inovativnosti), 

- varnost  dela (npr. pravna varnost, fizična varnost in zdravje pri delu ipd.), 

- neposredni vodja in vodstveni odnosi v organizaciji (stili vodenja in komuniciranja – 

avtokratski, pokroviteljski, posvetovalni, sodelovalni), 

- zahtevnost dela (npr. ergonomska analiza delovnih mest glede na obolevnost ali glede na 

posebno skupino sodelavcev, ekonomska analiza oblikovanja dela v primeru nadur ipd.), 

- zanimivost dela (npr. stopnja zahtevnosti, raznovrstnost dela itd.). 

Trevnova (1998, 131–132) navaja naslednje tri vidike zadovoljstva pri delu: 

- vrednost (posameznikova zavestna ali podzavestna prizadevanja po doseganju), 

- pomembnost (zaposleni dajejo različnim stvarem različen pomen), 

- zaznavanje (različno zaznavanje trenutnih razmer in  primerjava slednjih z lastnimi 

vrednostmi). 

Možina in drugi (1998, 156) razvrščajo dejavnike, ki najbolj vplivajo na zadovoljstvo v šest 

skupin: 

- vsebina dela (možnost uporabe znanja, zanimivost dela, možnost učenja in strokovne 

rasti), 

- plača z dodatki in ostale ugodnosti, 

- samostojnost pri delu (samostojno razporejanje delovnega časa, možnost odločanja o tem, 

kaj bo zaposleni delal, vključenost v odločanje o splošnih vprašanjih v povezavi z delom 

in organiziranostjo), 

- odnosi pri delu (skupinski duh, dobro delovno vzdušje, sproščena komunikacija med 

sodelavci, nadrejenimi in podrejenimi, razreševanje sporov), 

- organiziranost  dela in vodenje (dajanje priznanj, pohval in izrekanje pripomb, graj, 

ohlapen nadzor, usmerjenost vodij v delovne naloge in k ljudem, skrb za nemoten potek 

dela) in 

- delovne razmere (varnost pred obolenji in poškodbami na delovnem mestu, majhen 

telesni napor, odpravljanje motečih dejavnikov fizičnega delovnega okolja, kot so prah, 

hrup vlaga, neugodna temperatura in podobno). 

Florida (2005, 113) pa ugotavlja, da je devet od desetih dejavnikov, ki motivirajo ustvarjalne 

sodelavce notranje narave. Ti dejavniki so izziv in odgovornost, fleksibilnost, stabilno 

delovno okolje in relativno varno delovno mesto, plača in ugodnosti, spoštovanje sodelavcev, 

vzpodbujajoči sodelavci, navdušujoča vsebina delovnega mesta, kultura organizacije in 

lokacija ter skupnost. 
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2.10 Ravnanje z ljudmi pri delu 

Na zaposlene ne smemo gledati kot na objekt. Zavedali naj bi se, da imajo ljudje svoje 

mišljenje, čustva, potrebe in interese. S problemom naj bi se soočili in se ga trudili razrešiti. 

Predvsem pa naj bi vsak gledal sebe in se trudil biti vedno boljši ter pomagati drugim (Pejić, 

2004). Tudi Drucker (1993, po Gostiša 1996, 36) je v svojem delu z naslovom »Post 

kapitalistična družba« razmišljal takole: »Danes je modno, da organizacije govorijo o ljudeh 

kot svojem največjem bogastvu. Le redke pa tudi v resnici verjamejo to, kar pridigajo. Večina 

jih še vedno misli, da ljudje bolj potrebujejo organizacijo kot ona njih. Dejstvo pa je, da 

morajo danes organizacije marketinško upravljati z zaposlenimi enako ali pa celo bolje kot s 

potrošniki. Ljudi morajo znati pritegniti, jih zadržati, jim dati priznanja in nagrade, jih 

motivirati, jim služiti ter jih zadovoljevati.« 

Lipičnik in Mežnar (1998, 29–45) opisujeta pomen človeških virov za organizacijo. Poznani 

so različni modeli ravnanja z ljudmi pri delu. Modeli so si vsebinsko med seboj različni. Ti 

modeli so: 

- Administrativni model, za katerega je značilno vodenje evidenc, zbiranje in vzdrževanje 

podatkov in poročil o posameznikih.  

- Legalni model, v katerem je ravnanje z ljudmi zakonsko določeno. Ravnanje z 

zaposlenimi je omejeno s pravili delovnopravne zakonodaje. 

- Finančni model, s katerim se osredinjajo  na stroškovni vidik zaposlenih.  

Glede na ta model je v organizaciji treba najti takšno strukturo zaposlenih, ki ob 

najmanjših stroških daje največje možne izide. 

- Vodstveni model je usmerjen na vodje in vodenje. Model deluje v dveh smereh in sicer: 

· v primeru težav pri delu ali s produktivnostjo strokovnjaki za ravnanje z ljudmi  

svetujejo izvršnim vodjem, kako razreševati probleme, 

· izvršne vodje nenehno izobražujejo za vodenje in ravnanje z zaposlenimi in jih tako 

pripravijo za ustrezno ravnanje v različnih situacijah. 

- Humanistični model temelji na ideji, da naj bi tisti, ki se ukvarjajo s človeškimi 

potenciali, kar so običajno posebne strokovne službe, razvijali in vzgajali človeške 

vrednote in zmožnosti glede na organizacijo. Tako posameznikom pomagajo pri razvoju 

njihovih zmožnosti in kariere. 

- Vedenjsko–spoznavni model vključuje izsledke znanosti, kot so psihologija in 

sociologija in jih skuša uporabiti v praktične namene.  

Med posameznimi modeli ne najdemo razvojnih komponent. V vsaki organizaciji lahko zato 

iz sestavin posameznega modela sestavijo svoj lasten model ravnanja z ljudmi pri delu. 

Ravnanje z ljudmi pri delu ni odvisno le od managementa, njihovega znanja in odnosa do 

ljudi. Odvisno je tudi od hitrih sprememb na trgu, na katerem želijo biti organizacije 

konkurenčne. Model ravnanja z ljudmi pri delu je lahko uspešen, če v organizaciji 
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pravočasno predvidijo prihodnje kadrovske potrebe. Zato ne more temeljiti na preteklosti, 

temveč naj bi bil usmerjen v prihodnost, tako da: 

- predvideva prihodnje spremembe, razvoj in smernice, 

- zagotavlja ustrezno število zaposlenih, ki imajo ustrezne vrednote, znanje in izkušnje,  

- skrbi za nenehen razvoj in izobraževanje vseh zaposlenih, z namenom doseganja visoke 

stopnje uspešnosti, 

- za večanje produktivnosti je treba upoštevati motivacijske vzvode, pri čemer gledamo na 

razmerje med plačo in produktivnostjo in ne le na strošek plač in na število zaposlenih, 

kot v preteklosti, 

- management naj bi z zaposlenimi vzdrževal odkrite in poštene odnose, 

- v vsaki organizaciji naj bi si prizadevali  k izboljševanju na bolje, tako da  izboljšujejo 

zmožnosti za delovno silo in njeno produktivnost, razvijajo skupne vizije, ravnajo z vse 

bolj raznoliko delovno silo in krepijo odnose med zaposlenimi,  

- v organizaciji naj bi bili usmerjeni v prihodnost, merili naj bi učinkovitost ravnanja s 

človeškimi viri in načrtovali prihodnje spremembe pri ravnanju s človeškimi viri,  

skladno s sprejeto strategijo in napovedanimi prihodnjimi tokovi. 

Zadovoljevanje potreb zaposlenih je povezano z ovirami, ki nastajajo na poti med nastankom 

potrebe in zadovoljitvijo potrebe. Ovire lahko nastanejo znotraj človeka ali pa izven njega. 

Zaposleni jih vedno doživlja kot stanje velike psihične napetosti. V naravi človeka je, da si 

prizadeva zmanjšati te napetosti. Zaposleni si postavljajo različne smotre in cilje, lahko 

prelahke ali prezahtevne. Pri določanju smotrov in svojih ciljev zaposleni vključujejo tudi 

svoja čustva. Na poti do smotra in cilja imajo zaposleni tudi svoja pričakovanja. Ker smo 

ljudje edinstveni in imamo različne individualne značilnosti, je od človeka do človeka 

različen način motiviranja. Na motivacijo zaposlenih vplivajo sočasno trije dejavniki, kar 

predstavljamo v naslednji tabeli .   

Preglednica 1: Dejavniki, ki vplivajo na motivacijo zaposlenih  

INDIVIDUALNE RAZLIKE ORGANIZACIJSKA 

PRAKSA 

ZNAČILNOSTI DELA 

- potrebe 

- stališča 

- sistem nagrad 

- pravila 

 

- različne zmožnosti 

- prepoznavanje nalog 

- značilnosti nalog 

- avtonomija 

- povratne informacije 

Vir: Lipičnik in Mežnar 1998, 162. 

Managerji naj bi pri motiviranju zaposlenih upoštevali vse tri dejavnike skupaj, saj način 

uporabe pravil ali nagrad lahko deluje kot motivator ali demotivator zaposlenih (Lipičnik in 

Mežnar 1998, 159−164).  
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Ravnanje z ljudmi je pomemben dejavnik koncepta ravnanja z znanjem, ki predstavlja 

konkurenčno prednost tako posameznika kot organizacije. Sestavljajo ga politika razvoja 

kariere, izobraževanja, kadrovanja in usposabljanja ter sistem motiviranja in nagrajevanja. Za 

sodobni koncept ravnanja z ljudmi pri delu je značilno predvsem (Možina in Kovač 2006, 

139): 

- strateški in dolgoročno usmerjen pristop, 

- delovanje je celovito in v jasno zastavljenih okvirih, 

- vsak posameznik je pomemben, 

- vključevanje posameznikov v skupine in time, 

- motiviranje zaposlenih in nagrajevanje uspešnosti ter usmerjanje zaposlenih v skupne 

smotre in cilje organizacije, 

- spodbujanje sprememb in prožnosti pri delu, 

- upoštevanje potreb vsakega zaposlenega, da bi deloval k skupnim smotrom in ciljem, 

- osredinjenost  na samostojnost zaposlenih in na individualne dogovore, 

- usmerjenost na zahteve dela, 

- zaposleni imajo pravico biti ustrezno obravnavani pri delu. 

V raziskavi, ki sta jo izvedla Florjančič in Novakova v slovenski organizaciji med 95 

zaposlenimi, se je izkazalo, da so motivacijski dejavniki v podjetju različni glede na starost, 

izobrazbo in položaj zaposlenega. Pri mlajših je prednjačila plača in možnost napredovanja, 

pri starejših pa je prednjačila stabilna in varna prihodnost. Vodilnim so najpomembnejši 

dobri odnosi s sodelavci in dobri delovni pogoji, ostali zaposleni pa so ponovno označili 

plačo kot najpomembnejši motivacijski dejavnik. Pri zaposlenih z višjo izobrazbo so 

pomembni nematerialni dejavniki, pri nižje izobraženih pa je najpomembnejši dejavnik plača 

(Florjančič in Paape 2002, 103−109). 

Čeprav smo si ljudje med seboj zelo različni, naj bi management potrebe zaposlenih dobro 

poznal. S preučevanjem motivacije managerji razumejo vzroke za ravnanja zaposlenih. Ker 

motivacija vpliva na produktivnost, je naloga managerjev, da zaposlene motivirajo. To 

pomeni, da zaposlene spodbujajo k doseganju zastavljenih smotrov in ciljev. Zaradi razlik 

med zaposlenimi ni univerzalne motivacijske sheme, ki bi uspešno delovala v vseh primerih. 

Zato managerji uporabljajo različne motivacijske teorije za izboljšanje produktivnosti in 

zadovoljstva pri delu, kot so na primer oblikovanje delovnih mest, prenos moči na zaposlene 

ali opolnomočenje, plačilo po izidu, prilagodljiv delovni čas, kompenzacija na osnovi tima, 

delitev dobička in solastništvo delnic, postavljanje smotrov in ciljev, vseživljenjsko 

izobraževanje in jasno začrtan razvoj kariere. Poleg navedenega na motivacijo vplivajo tudi 

spoštovanje zaposlenih, samomotivacija zaposlenih, pripadnost organizaciji in organizacijska 

klima ter kultura (Dimovski idr. 2005, 255−259). 

Da bi se zaposleni dobro počutili v delovnem okolju in v organizaciji, da ne bi prihajalo do 

neželenih posledic nezadovoljstva, kot so odpoved delovnega razmerja, zamude prihodov na 
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delo in odsotnosti z dela, tatvine ali manjše prizadevanje za doseganje dobrih izidov, naj bi 

management pri oblikovanju dela upošteval tudi dejavnike, kot so raznolikost nalog in 

možnost ustnega komuniciranja. Zaposleni naj bi sodelovali pri odločitvah v zvezi z 

oblikovanjem novega dela ali s preoblikovanjem obstoječega dela. Kako uspešni bodo 

zaposleni, je odvisno tudi od tega, kako občutijo, da je njihovo delo pomembno. Delo je 

pomembno, kadar vključuje uporabo različnih vrednot, znanj in veščin, zahteva zaokrožitev 

celote in omogoča samostojnost pri opravljanju nalog, očitno vpliva na življenje ali delo 

drugih ljudi ter zagotavlja povratne informacije. Zato naj bi v organizacijah pri oblikovanju 

dela, z namenom povečanja občutka odgovornosti zaposlenih, namenili pozornost različnim 

spretnostim, skladnosti in pomembnosti nalog, avtonomiji in povratni zvezi (Treven 1998, 

131−136). Na slednje opozarjata tudi Prelesnik in Deželakova (2003), ki sta izvedla analizo 

zadovoljstva odjemalcev in zaposlenih v enem izmed slovenskih zdravstvenih domov.  

Poznali naj bi vzroke, oblike, vire in značilnosti odporov. Ti zmanjšujejo uspešnost 

organizacije, zato naj bi jih prepoznali, ocenili njihovo moč in poiskali način razreševanja. 

Odpori so lahko objektivni, pogosteje pa so subjektivni in povezani z interesi posameznikov 

ali skupin (Doppler in Lautenberg 1994, 205). Če želimo napredek v organizaciji, je treba 

uvajati spremembe. Pri tem skuša management razumeti vzroke za odpore posameznikov ali 

skupin, ki temeljijo na obstoječih strukturah organiziranosti, razporejenosti virov in 

ogroženosti ustaljenih razmerij moči (Robbins 1991, 642−644). Pomembno je, da odpore 

prepoznamo in jih odpravimo čim prej. Če je le mogoče, že na začetku uvajanja sprememb. 

Pomembno je, da zaposleni poznajo prihajajoče spremembe ter tudi koristi, ki jih spremembe 

prinašajo. V izogib odporom je smiselno ljudi, ki kažejo odpor, že v začetku pritegniti k 

aktivnemu sodelovanju pri uvajanju sprememb, saj bodo s tem začutili lastništvo nad 

uvedenimi spremembami (Robida idr. 2006, 47).  

Zaposleni naj bodo pravočasno, celovito in natančno informirani o uvajanju sprememb. Imeli 

naj bi dovolj priložnosti za izražanje svojih pomislekov. Ne smemo pozabiti, da je treba 

začeti pri posameznikih, saj na njihovo vedenje vplivajo njihove vrednote, ki so se oblikovale 

tekom njihovega življenja. Če zaposleni prihajajočih sprememb ne bodo povezali s 

pozitivnimi učinki, lahko sprememba povzroči odpor ali celo konflikt s povzročitelji 

sprememb. Vse spremembe je treba uvajati postopoma (Tavčar 2002, 10−15).  

Tudi Ruttinger (1986, 206−109) predlaga uvajanje sprememb v organizacijo po korakih. 

Management naj spozna in analizira obstoječo kulturo in klimo ter si zastavi prihodnje 

smotre in cilje, obravnava predvidene spremembe kulture in klime v delovnih skupinah in 

začne z uvajanjem sprememb z dogovarjanji. V organizacijah z močno kulturo in klimo je 

uvajanje sprememb težje (Robbins 1991, 591).  

Zaposleni naj bi vedeli, kaj se v organizaciji dogaja. Poznali naj bi vizijo, ki usmerja skupno 

energijo proti zastavljenemu smotru in cilju. Ko zaposleni potrebujejo pomoč, bo dober vodja 
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vedno na voljo. Vodja s svojim zgledom kaže pot, nudi pomoč in daje podporo zaposlenim. 

Sposoben naj bi bil pomagati zaposlenim razreševati njihove težave. To delo opravlja z 

ljubeznijo. Zaposlenim kaže smisel dela. Ta je poleg izida tudi radost. S takšnim načinom 

tudi ostali zaposleni vzljubijo svoje delo (Grubiša 2001, 139−158).   

Glasser (1995, 23-36) ločuje šefovsko in managersko ravnanje z ljudmi pri delu. Bistvo 

šefovskega ravnanja z ljudmi pri delu je togo, saj šef določi nalogo in merila, po katerih naj 

bi bila naloga opravljena. Zaposlenemu pove, kako naj bi bila naloga opravljena, potem pa 

izvedbo kontrolira sam ali nekdo, ki ga za to aktivnost pooblasti. Ko se zaposleni uprejo, za 

razrešitev situacije uporabi prisilo. Na ta način ustvarja vzdušje, kjer so si vodilni in 

zaposleni sodelavci nasprotniki. Takšen način zmanjšuje kakovost, zato vidi razrešitev v 

managerskem ravnanju z ljudmi pri delu. V tem načinu managerji z zaposlenimi razpravljajo 

o ceni in kakovosti dela ter posledično uspešnosti organizacije. Zaželeno je, da zaposleni 

podajajo predloge za izboljšave oziroma napredek. Zaposlenim natančno pokažejo, kako naj 

delo poteka. S tem zaposleni spoznajo pričakovanja vodstva. Število nadzornikov znižajo na 

najmanjše dopustno število in naučijo zaposlene, da sami ocenjujejo kakovost svojega dela. 

Managerji nenehno osveščajo zaposlene, da so stalne izboljšave bistvo kakovosti. Opozarja 

na pet temeljnih pogojev, ki naj bi jih  poznali managerji, da bodo zaposleni delali 

kakovostno. Ti pogoji so: 

- Zaposleni naj bi zaupali managerjem, delovno okolje naj bi bilo opogumljajoče in 

prijazno, kar pomeni, da naj bi bili zaposleni prepričani v varno zaposlitev, pošteno plačo, 

delež dobička, predvsem pa naj ne bi managerji izvajali groženj o kazni ali ponujali 

nerealnih nagrad. V kolikor managerji ustvarijo razdeljenost med zaposlenimi ali med 

vodstvom in zaposlenimi, ustvarijo nasprotja, ki škodujejo kakovosti. 

- Managerji naj bi spodbujali zaposlene, da preverijo smiselnost naloženega dela in da 

podajo svoje mnenje o možnih izboljšavah. V kolikor zaposleni delajo stvari, za katere 

menijo, da niso koristne, ali če vodstvo zavrača njihove zamisli o izboljšavah, to uničuje 

kakovost. 

- Managerji naj bi naučili zaposlene presojati svoje delo in jih spodbujali k izboljševanju. 

Ideja o kakovosti v primerjavi s standardi vzdrži, če standarde postavljajo zaposleni in jih 

imajo le za začasne oziroma jih je vedno mogoče še zvišati.  

- Managerji pričakujejo od zaposlenih, da dajo od sebe le najboljše. To bo izvedljivo v 

primeru, ko bosta izpolnjena prva dva pogoja. To je prijazno in opogumljajoče delovno 

okolje, zaupanje zaposlenih managerjem in ko bo zaposlenim dopuščeno preverjati 

smiselnost naloženega dela ter podajanje prispevkov za izboljšanje.  

- Kakovostno delo vodi v dobro počutje, ki postane spodbuda za zaposlene, ki si želijo 

delati še naprej dobro in za managerje, ki bodo v vodenje še vnaprej vnašali pogoje za 

kakovost. 

Drucker (2001, 29−31) navaja, da je način ravnanja z zaposlenimi različen glede na različne 

skupine zaposlenih in glede na situacije, v kateri se posamezna skupina nahaja. Zaposleni naj 
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bi bili obravnavani kot partnerji, kar pomeni enakovredno. Zaposlene je treba prepričati in 

jim ne ukazovati. Navaja, da ravnanje z zaposlenimi postaja trženjska naloga, saj naj bi se 

spraševali, kaj zaposleni hočejo, kakšne so njihove vrednote, smotri in cilji ter kaj jim 

pomenijo izidi. V preteklosti je bila produktivnost fizičnega sodelavca osrednja točka 

ravnanja z ljudmi pri delu. V prihodnosti pa bo osrednja točka ravnanja z ljudmi pri delu 

produktivnost umskega sodelavca, ki je lastnik svojega proizvodnega sredstva v obliki 

znanja. Zato naj bi bil smoter ustvariti čim večjo produktivnost iz značilnih prednosti in 

znanja vsakega posameznika.  

Musek Lešnik (2003, 257−271) opisuje pomen vizije organizacije. Vizija daje zaposlenim 

podobo privlačne prihodnosti, usklajuje njihove želje in združuje njihova prizadevanja. Bolj 

ko bodo zaposleni sprejeli vizijo za svojo, bolj bodo motivirani za usklajeno doseganje 

želenega smotra in cilja. Razčistijo se tudi vloge posameznikov, kar daje dobro osnovo za 

učinkovito delo. Vizija daje zaposlenim smer, kar je še posebej pomembno pri sprejemanju 

pomembnih odločitev in v konfliktnih situacijah. Privlačna vizija pri zaposlenih spodbuja 

občutek pripadnosti organizaciji. Ker so zaposleni ponosni na svojo organizacijo, so bolj 

motivirani za dobro in učinkovito delo. Čeprav lahko razmere v vsaki organizaciji 

izboljšamo, je poznavanje vizije in s tem privlačne prihodnje podobe organizacije še kako 

pomembno v organizaciji, kjer razmere niso prav »rožnate«. Zaposlene na ta način 

motiviramo in zbudimo iz otopelosti. Zaposleni si bodo prizadevali, če bo vizija dajala 

dosegljivo in uresničljivo prihodnjo podobo. Ker imajo zaposleni različne želje in interese, 

poleg doseganja smotrov in ciljev organizacije, uresničujejo tudi svoje osebne interese. V 

kolikor ravnanja zaposlenih niso skladna s smotri in cilji organizacije, se tovrstna ravnanja ob 

jasno zastavljeni viziji dokaj hitro prepoznajo. V kolikor je vizija preobsežna, nerazumljiva, 

nebistvena ali se preveč nanaša na preteklost, to povzroči organizaciji škodo. Prav tako je 

pomembno vedeti, da oblikovanje vizije zamaje trenutni red v organizaciji. Ljudje imamo 

rajši stabilnost. Ustvarjanje vizije vpliva tudi na uvajanje izboljšav in kakovosti pri vodenju. 

Zaposleni se zavedajo, da bodo vpeljane spremembe, zato se tudi nekateri vodilni zaposleni 

nehote ali zavedno upirajo spremembam. Ker imajo zaposleni čustva, ob ustvarjanju vizije 

občutijo jezo, strah, negotovost, upanje in motivacijo. V kolikor pa zaposleni niso vključeni v 

oblikovanje vizije, bo njihova predanost sprejeti viziji nizka. Zaposleni so lahko nestrpni ali 

razočarani tudi pozneje, v kolikor ocenijo, da se organizacija prepočasi približuje viziji.  

Škrabec (2009) imenuje svoj način ravnanja z ljudmi ustvarjalno vodenje. Vsakemu 

zaposlenemu se trudi omogočiti uresničitev potencialov na tistem področju, ki mu daje 

največ zadovoljstva in samopotrditve. Delo na ukaz zaposlene dolgočasi, zato je treba 

ustvarjati naklonjeno delovno okolje, v katerem bo vsak našel svoje idealno mesto. Vsem 

zaposlenim nudi primerna materialna sredstva in različne ugodnosti. Še posebej je naklonjen 

kakršnemkoli izobraževanju in usposabljanju, saj se s tem širijo znanja zaposlenih. 

Zaposlenim daje možnost, da si oblikujejo delovni čas, odmore, načine potovanja. Vsak 

zaposleni je samostojna oseba, ki ga skuša razvijati z močnim občutkom do tima in s 
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pripadnostjo do organizacije. Navodil in ukazov svojim zaposlenim ne daje, temveč sledi 

spoznanju, da voditelj pokaže tarčo, zaposleni pa jo zadenejo na njim najlažji način. Tudi 

neformalna druženja z zaposlenimi se mu zdijo pomembna. Jedro uspeha in dobrega počutja 

vidi v pozitivnih čustvih zaposlenih. V težavah vidi možnost razrešitev in prihodnjega 

boljšega ravnanja. Tudi na neuspeh gleda kot del vsakdanje rutine, zato se nanje ne odziva 

panično in jih tudi ne kaznuje. Svoje sodelavce ceni kot samostojne posameznike. 

Gabrijelčič (1995, 88−100) pri opisovanju organizacijskega razvoja od kakovosti k odličnosti 

izpostavlja pomembnost sodelovanja, prilagajanja in usklajevanja. Upoštevati je treba 

potrebe, koristi in sposobnosti posameznika, skupine in celotne družbene skupnosti in med 

zaposlenimi ustvarjati medsebojna razmerja, ki so osnova za dobro medsebojno sodelovanje. 

Poleg navedenega naj bi bili v organizaciji odprti za inoviranje, pri čemer ne smejo obsojati 

napak. Treba je skrbeti za nenehen razvoj zaposlenih in tako omogočiti sproščanje njihovih 

sposobnosti. Zaposlene je treba vključevati v upravljanje in management, saj tako začutijo, 

da se jih upošteva in so pomembni. Nenehno jih je treba tudi spodbujati, da pri svojem delu 

ne popustijo, temveč svoje aktivnosti še krepijo. Pri tem je pomembno, da krepijo 

samostojnost pri delu, kar vodi k inovacijam. Zaposlenim je poleg navedenega treba dati 

ustrezna pooblastila, kar je najvišja stopnja razumevanja, povezovanja in zaupanja.  

2.11 Merjenje zadovoljstva zaposlenih 

Z merjenjem zadovoljstva v organizaciji pridobijo informacije o zadovoljstvu zaposlenih. 

Tako spoznajo, kako so posamezna področja urejena, na katerih področjih so potrebne 

izboljšave in v kako velikem obsegu. Priporočljivo je, da merjenje zadovoljstva organizacija 

izvaja z vključitvijo vseh zaposlenih periodično in s tem pridobi tudi informacije o napredku 

oziroma spremembah glede na pretekla merjenja. V kolikor pa se v organizaciji izvajajo 

radikalne spremembe (npr. reorganizacija, odpuščanja ipd.), je smiselno po končanju slednjih 

izvesti merjenje zadovoljstva zaposlenih in na ta način ugotoviti vpliv sprememb na 

zadovoljstvo (Mihalič 2008, 89−94; George in Jones 1996, 79). 

Ker ima za organizacijo nezadovoljstvo zaposlenih škodljive posledice, je treba nenehno 

vzdrževati visoko stopnjo zadovoljstva pri delu. Lahko preučujemo celotno zadovoljstvo ali 

le zadovoljstvo s posameznimi dejavniki. V ta namen lahko uporabimo različne vprašalnike 

ali intervjuje. S sistemskim spremljanjem zadovoljstva v organizaciji dobijo vpogled v razvoj 

v časovnem smislu, vpogled v zaznavanje večjih trenutnih sprememb, v primeru uporabe 

tipskih obrazcev se lahko organizacija primerja z drugimi organizacijami v panogi (Treven 

1998, 133−134). 

Tudi Goriškova (2000) opisuje pomen merjenja zadovoljstva zaposlenih. Na ta način v 

organizaciji pridobivajo informacije, kako dobro izpolnjujejo pričakovanja in potrebe 

zaposlenih. Odločitev za tovrstno merjenje je lahko na podlagi zahtev modelov kakovosti 
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(odličnost, ISO), lahko pa se v organizaciji zanjo odločijo zaradi preverjanja trenutnega 

stanja organizacije v povezavi s postavljanjem prihodnje poti, lahko pa tudi ciljno, zaradi 

preverjanja stanja posameznega dela organizacije. Zaposleni so po različnih organizacijskih 

ali hierarhičnih ravneh različno zadovoljni. Poudarja tudi smisel merjenja zadovoljstva 

zaposlenih v primeru manj uspešnega poslovanja glede na načrtovano.  

Z merjenjem zadovoljstva zaposlenih je mogoče ugotoviti ključna področja, katerim naj bi v 

organizaciji namenili več pozornosti in sredstev. Prav prek stopnje zadovoljstva zaposlenih se 

izkazuje kakovost delovnega življenja v organizaciji. Za pridobivanje informacij naj bi 

uporabili enostaven, razumljiv in ne preveč obsežen vprašalnik. Čeprav se ankete lahko 

izvaja na vzorcu zaposlenih, so izidi bolj verodostojni, če se anketa izvede med vsemi 

zaposlenimi (Gostiša, 2001). 

Tudi smernice za izboljševanje procesov v zdravstvenih organizacijah (SIST – TS IWA 1, 

67) predvidevajo preverjanje zadovoljstva zaposlenih. Z vključevanjem zaposlenih v 

organizacijo izboljšujejo uspešnost. S podatki in informacijami, ki jih organizacije pridobijo 

z merjenem zadovoljstva, pa tudi z raziskovanjem razlogov fluktuacije ter absentizma, 

pridobijo pomembne informacije, na podlagi katerih oblikujejo razrešitve za prihodnje 

delovanje in izboljšave. 

Skupina svetovalnih podjetij je v začetku leta 2001 pod okriljem Gospodarske zbornice 

Slovenije pripravila projekt raziskovanja in spremljanja organizacijske klime v slovenskih 

organizacijah (SIOK). Trenutno projekt poteka prek svetovalnih podjetij, brez povezave z 

Gospodarsko zbornico Slovenije. Projekt raziskuje organizacijsko klimo v povezavi z 

zadovoljstvom zaposlenih. Namen projekta je povečati zavedanje pomembnosti klime in 

možnosti njenega razvoja. Vse od leta 2003 naprej je bil uporabljen enak vprašalnik za 

ugotavljanje organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih. Na ta način je mogoča 

primerjava med organizacijami. V letu 2001 je v projektu sodelovalo 26 večjih slovenskih 

organizacij, v letu 2010 pa že 96. Do leta 2010 je v projektu skupaj sodelovalo okrog 340 

organizacij. Večinoma so sodelovale periodično. Merjenje izvajajo s pomočjo standardnega 

vprašalnika, ki vsebuje lestvico za oceno organizacijske klime in oceno z zadovoljstvom pri 

delu. Slednje se osredinja  na 11 najpogosteje uporabljenih vidikov zadovoljstva, in sicer 

zadovoljstvo zaposlenih z delovnim časom, z možnostmi za izobraževanje, z delovnimi 

pogoji, z neposredno nadrejenim, z možnostmi napredovanja, z vodstvom organizacije, s 

statusom v organizaciji, s plačo, s sodelavci, s samim delom in s stalnostjo zaposlitve (Biro 

praxis, 2013). 

Ena najpogosteje uporabljenih metod merjenja zadovoljstva zaposlenih je indeks opisa dela 

(angleško Job Descriptive Index). Model so leta 1969 predstavili Smith in sodelavci. Temelji 

na vnaprej pripravljenem vprašalniku. Pripravljen je bil na tristopenjski lestvici (Da, Ne, Ne 

vem). Kasnejši vprašalniki za merjenje zadovoljstva zaposlenih temeljijo na prvotnem 
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Smithovem vprašalniku, vendar večinoma uporabljajo pet ali sedem stopenjsko Likertovo 

lestvico. Osredinja se na naslednje sestavine: možnost napredovanja, odnosi s sodelavci, 

plačilo, stopnja nadzora pri delu in delo samo (Smith, Kendal in Hulin, 1969).  

Vprašalnik zadovoljstva Minnesota (angleško Minnesota Satisfaction Questionnaire) so leta 

1967 predstavili Weiss in sodelavci. Namenjen je ugotavljanju splošnega delovnega 

zadovoljstva. Zadovoljstvo meri s postopki organizacije, pravili in odgovornostjo, plačilom, 

pohvalami, delovnimi uspehi, ustvarjalnostjo, sodelavci, avtoriteto, varnostjo zaposlitve, 

medsebojno pomočjo, vodenjem, delovnimi pogoji, napredovanjem, raznolikostjo del in 

socialnim statusom. Vprašalnik obstaja v dveh oblikah, v kratki in dolgi. Kratka oblika ima 

dvajset, dolga pa sto trditev. Ocenjevalna lestvica je pet stopenjska, od zelo nezadovoljen do 

zelo zadovoljen. S to metodo lahko ugotavljamo notranje, zunanje in globalno zadovoljstvo. 

Vprašalnik je zaščiten in je za uporabo plačljiv (Spector 1997, 15-16). 

Diagnostična anketa (angleško The Job Diagnostic Survey) je model, ki sta ga leta 1975 

predstavila Hackman in Oldham. Z diagnostično anketo organizacija ugotavlja, ali je delo 

potrebno spremeniti in kako ga spremeniti, da bi izboljšala produktivnost in motivacijo 

zaposlenega ter ocenjuje vpliv sprememb dela na zaposlenega. Meri dimenzije dela, 

psihološka stanja, reakcije zaposlenih in potrebo po rasti zaposlenih. Vključuje naslednje 

dejavnike zadovoljstva zaposlenih pri delu: plačo, osebno rast, varnost, nadzor, socialni vidik 

in celotno zadovoljstvo. Vsak dejavnik zajema od dva do pet postavk. Meri se na 

sedemstopenjski letvici, od popolnega nestrinjanja do popolnega strinjanja (Spector 1997, 

17). 

Anketo zadovoljstva zaposlenih (angleško The Job Satisfaction Survey) je razvil leta 1985 

Spector. Anketa vsebuje devet dejavnikov zadovoljstva: komuniciranje, plačo, nadrejene, 

napredovanje, nagrajevanje, ugodnosti, naravo dela, sodelavce in delovne pogoje. Za vsak 

dejavnik anketa navaja štiri trditve. Skupaj ima 36 trditev. Meri se s šeststopenjsko lestvico. 

Trditve so pozitivne in negativne. Poleg skupnega rezultata tudi vsak dejavnik ustvari ločen 

rezultat. Visoki rezultati kažejo na zadovoljstvo in obratno. Prednost metode je kratek 

vprašalnik, ki poda informacije o zadovoljstvu na devetih področjih (Spector 1997, 8-10). 

2.12 Pregled dosedanjih raziskav o vplivu certifikata ISO 9001 na zadovoljstvo 

zaposlenih  

Pivka in Uršič (2001) sta v letu 1998 prvič izvedla raziskavo učinkov ISO 9000 v slovenski 

podjetniški praksi, ki sta jo leta 1999 ponovila. V tej raziskavi sta preučevala vpliv ISO 9000 

na dejavnike konkurenčnosti in ugotovila vpliv ISO 9000 na zadovoljstvo zaposlenih. Slednji 

je bil izkazan z nizkimi ocenami že v letu 1998, v letu 1999 pa se je ta ocena še nekoliko 

znižala. Najslabše so vpliv pridobljenega ISO standarda kakovosti na zadovoljstvo 

zaposlenih ocenile organizacije, ki so imele od 21 do 50 zaposlenih, najboljše pa 
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organizacije, ki so imele od 51 do 250 zaposlenih. Analizirala sta tudi razlike glede na organ 

certificiranja in ugotovila, da obstajajo razlike v zadovoljstvu zaposlenih glede na tisto 

organizacijo, ki jim je podelila certifikat kakovosti ISO 9000.  

Piskar in Dolinšek (2006) sta izvedla raziskavo o učinku ISO standarda kakovosti med vsemi 

slovenskimi organizacijami, ki so do leta 2002 že pridobile certifikat kakovosti ISO 9001. 

Ugotovila sta, da se je zaradi uvedenega standarda malo povečalo zadovoljstvo zaposlenih. V 

manjših organizacijah z do 50 zaposlenimi je vpliv na zadovoljstvo nekoliko boljši, z 

večanjem števila zaposlenih pa se vpliv slabša. Ugotovila sta, da je najslabše zadovoljstvo 

zaposlenih v organizacijah z več kot 250 zaposlenimi, ki so pridobile standard v let ih 

1997−1999. Najboljše zadovoljstvo je bilo v organizacijah z do 50 zaposlenimi, ki so 

pridobile certifikat v letih 2000 ali 2001. Kot razlog navajata to,  da je v velikih organizacijah 

težje spremljati zadovoljstvo zaposlenih. V manjših organizacijah je zaradi manjšega števila 

zaposlenih večina od njih vključena v sistem vodenja kakovosti, hitreje ga osvojijo in 

spoznajo njegove prednosti. Zaključila sta, da je ugotovljenih premalo učinkov na področju 

zadovoljstva zaposlenih. Kot morebitne vzroke sta navedla neprimerno sporočanje 

sprememb, premajhno vključenost zaposlenih in prevelike zahteve standarda ter podala 

usmeritev, da je treba področju zadovoljstva zaposlenih nameniti več pozornosti.  

V raziskavi, ki jo je izvedel El Tigani (2011) med 150 vodji v 20 organizacijah v državi 

Katar, ki so imele pridobljen certifikat kakovosti že vsaj tri leta, ni bilo ugotovljenih 

pozitivnih učinkov ISO standarda kakovosti. Uporabil je vprašalnik, v katerem je vsako 

vprašanje izražalo izboljšanje. Ugotovil je, da se delovna učinkovitost med zaposlenimi ni 

povečala, da zaposleni niso zadovoljni z uvedbo sistema ISO, da zaposleni ne vidijo 

pozitivnega ali negativnega učinka na komunikacijo med sodelavci, podrejenimi in 

nadrejenimi ali s strankami. Ugotavljal je tudi spremembe v delovnem okolju. Raziskava je 

pokazala, da zaposleni ne opažajo nikakršnih sprememb v delovnem okolju, tako ne na  

fizičnem kot ne na psihološkem področju.  

Trivellas (2009) je ugotavljal vpliv dejavnikov  managementa človeških virov (poslanstvo in 

vizija, priznanja in nagrade, timsko delo in opolnomočenje, komuniciranje, vodenje, razvoj in 

usposabljanje) na zadovoljstvo pri delu v organizacijah, ki so imele pridobljen certifikat 

kakovosti ISO 9001. Izidi  so pokazali, da so priznanja in nagrade kot tudi vodenje pozitivno 

povezani z zadovoljstvom pri delu. Povezave med zadovoljstvom pri delu z ostalimi 

navedenimi dejavniki  managementa človeških virov ni ugotovil. 

Levine in Toffel (2010) sta raziskovala, kako standard kakovosti ISO 9001 vpliva na 

zaposlene in delodajalce. Zanimalo ju je, kako se s pridobitvijo certifikata spremeni 

zaposlenost, zaslužki, zdravje in varnost. Ugotovila sta, da imajo certificirane organizacije 

posledično nižjo stopnjo umrljivosti, višjo rast prodaje in zaposlovanja, izplačanih plač in 

letnih zaslužkov. Število poškodb se je nekoliko znižalo, pri čemer pa se stroški  poškodb 
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niso znižali. Razlik med številom poškodb v certificiranih in necertificiranih organizacijah 

nista našla.  

Taib, Hartini in Nor Hasni (2010) so izvedli raziskavo »Vpliv standarda kakovosti ISO 9000 

v akademskih knjižnicah Malezije«, ki je preučevala vpliv ISO 9000:2001 v povezavi z 

zadovoljstvom zaposlenih. Vključevala je sedem dejavnikov zadovoljstva zaposlenih: vire, 

sodelovanje, priznanje, vodenje, komunikacijo, usposabljanje in zadovoljstvo pri delu. 

Ugotovljeno je bilo, da so zaposleni v različnih poklicnih skupinah različno zadovoljni s 

posameznimi dejavniki zadovoljstva. Glede na trajanje zaposlitve v organizaciji niso 

ugotovili razlik v zadovoljstvu. Ker so bile v raziskavo vključene tako javne kot zasebne 

knjižnice, so analizirali tudi razlike v zadovoljstvu zaposlenih med njimi in niso ugotovili 

razlik. Ugotovili so, da obstajajo statistično pomembne razlike v zadovoljstvu med spoloma. 

Značilen vpliv na zadovoljstvo zaposlenih imajo zagotavljanje virov, priznanje osebja in 

zadovoljstvo z delom. Dejavnika vodenje in usposabljanje pa imata majhno povezavo z 

zadovoljstvom zaposlenih. Čeprav so z raziskavo želeli dokazati velik vpliv ISO standarda 

kakovosti na zadovoljstvo zaposlenih, raziskava ni pokazala korelacije med ISO in 

zadovoljstvom zaposlenih. Raziskava je pokazala le, kakšno je zadovoljstvo v organizacijah z 

ISO standardom. Kot izhodišče za nadaljnje raziskave so podali usmeritev raziskati razmerja 

med ISO in zadovoljstvom zaposlenih.  

Valmohammadi in Khodapanahi (2011) sta raziskovala razmerje med standardom kakovosti 

ISO 9000 in zadovoljstvom zaposlenih pri delu v iranski prehrambni industriji. Raziskava je 

pokazala pozitivno povezavo med standardom kakovosti ISO 9001 in zadovoljstvom 

zaposlenih. Ugotovljeno je bilo, da sta timsko delo in opolnomočenje močno povezana z 

zadovoljstvom pri delu. Stalne izboljšave in preprečevanje težav imajo pozitiven učinek na 

zadovoljstvo zaposlenih. Zanemarljiv učinek na zadovoljstvo pri delu je raziskava pokazala 

pri usmerjenosti na odjemalce in usposabljanju ter izobraževanju. 

Študijo vpliva ISO 9001 na delovne izide in zadovoljstvo odjemalcev so izvedli Durairatnam, 

Narangoda in Jayawardana (2011) v 18 proizvodnih organizacijah na Šrilanki, ki so imele 

pridobljen certifikat kakovosti ISO 9001. Pokazala je pozitivno povezavo med uvedbo 

standarda kakovosti ISO 9001 in zadovoljstvom pri delu, pripadnostjo organizaciji in 

zadovoljstvom odjemalcev.  

V švicarski regionalni bolnišnici so se odločili za uvajanje projekta kakovosti iz treh 

razlogov, in sicer etičnega, motivacijskega in upravljalskega. V standardu kakovosti ISO so 

prepoznali filozofijo »korenček in palico«. Videli so ga kot ambiciozen, dobro poznan namen 

in cilj, vendar pa je bil projekt finančno omejen. ISO standard je poznan med prebivalci, ob 

uvajanju  pa ga niso imeli še v nobeni bolnišnici na francosko govorečem delu Švice. To jim 

je pomenilo poseben izziv. Iz svojih izkušenj pri sodelovanju v projektu Staines (2000) 

opisuje koristi pridobitve standarda kakovosti ISO 9001, in sicer krepitev občutka ponosa in 
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motivacije, hitrejše in lažje uvajanje novih zaposlenih, zaposleni imajo globlji vpogled v 

procese in s tem možnost za boljše razumevanje celotnih bolniških aktivnosti, kakor tudi 

posameznikove vloge v procesu zdravstvene oskrbe. Kot težavo pri uvajanju standarda ISO 

9001 navaja zaposlene. Stvari se namreč v organizaciji ne spreminjajo zaradi novih pravil, 

postopkov in dokumentacije, temveč zaradi zaposlenih. Zaposleni naj bi verjeli  v spremembe 

in si jih naj bi želeli.  

Ugotovitve raziskav o učinkih uvedbe ISO standarda kakovosti na zadovoljstvo zaposlenih 

dajejo različne rezultate. Prevladuje prepričanje, da ima uvedba ISO standarda v organizacijo 

pozitivne učinke na dejavnike zadovoljstva zaposlenih. V Sloveniji so raziskave na tem 

področju slabo uveljavljene. To še posebej velja za zdravstveno dejavnost, kjer nismo 

zasledili nobene podobne raziskave. In prav to vrzel v znanju bomo z našo raziskavo 

poskušali odpraviti, saj bo nudila prvi vpogled v učinke ISO standarda kakovosti 9001 na 

dejavnike zadovoljstva zaposlenih v zdravstvenih domovih. 

2.13 Povzetek teoretičnega dela raziskave 

V teoretičnem delu magistrske  naloge smo obravnavali pojem kakovosti in učinke standarda 

kakovosti ISO 9001 na dejavnike zadovoljstva zaposlenih. Najprej smo predstavili 

zdravstveno dejavnost, katere glavni namen je doseganje čim boljšega zdravstvenega stanja 

prebivalstva. Ugotovili smo, da v družbenem sistemu zdravstvenega varstva, katerega del je 

tudi zdravstvena dejavnost, ne moremo pričakovati delovanja prostega trga. Udeleženci v tem 

sistemu imajo različne interese, država pa naj bi zagotavljala družbeni interes.  

Leta 1978 so članice svetovne zdravstvene organizacije v Alma Ati sprejele cilj osnovni 

zdravstveni dejavnosti utrditi osrednjo vlogo v zdravstvenem sistemu. Čeprav je od 

ustanovitve prvega zdravstvenega doma v Republiki Sloveniji preteklo že več kot pol 

stoletja, je osnovni nosilec te dejavnosti še vedno zdravstveni dom. Ustanovitelj 

zdravstvenega doma je lahko država ali lokalna skupnost. Zdravstveni dom ima določeno 

gravitacijsko območje, ki ga pokriva. Upravljajo ga svet zavoda, poslovodja je direktor in 

strokovni vodja. Presežke, ki jih ustvari pri opravljanju dejavnosti, namenja razvoju 

dejavnosti. Ker izvaja javno službo, je delovanje zdravstvenega doma regulirano z 

zakonodajo. Kljub temu so zdravstveni domovi precej pod drobnogledom laične in strokovne 

javnosti. Odjemalci zdravstvenih storitev so čedalje bolj ozaveščeni in imajo vedno večja 

pričakovanja.  

Različni udeleženci v zdravstvenem sistemu različno ocenjujejo kakovost storitev, ki jo 

izvajajo zdravstveni domovi. Enotne definicije, kaj je kakovost pravzaprav ni. Avtorji 

kakovost povezujejo s pričakovanji, zahtevami in zadovoljstvom odjemalcev. Čeprav je o 

kakovosti v sodobnem managementu veliko govora, je bila kakovost pomembna tudi v 

davnini. Tekom različnih zgodovinskih obdobij lahko govorimo o različnih pogledih na 



 

43 

 

kakovost. Bliskovit razvoj oziroma nov pogled na kakovost je bil potreben z industrijsko 

revolucijo. Razvijala se je od kontrole kakovosti do stopnje zagotavljanja kakovosti ter 

nazadnje do stalnega izboljševanja kakovosti.  

Ugotovili smo, da k nadzoru, merjenju, presojanju oziroma izboljševanju kakovosti 

prispevajo standardi kakovosti. V svetu je razširjen poslovno-organizacijski model 

standardov  kakovosti družine ISO 9000. Prva izdaja tega standarda je bila leta 1987. Do leta 

2013  je bil standard, ki je dovolj splošen, da ga lahko uporabljajo tako izdelovalne  kot tudi 

storitvene organizacije, štirikrat posodobljen. S tem ko postavlja minimalne zahteve, 

prepušča organizacijam, kako bodo vzpostavile in vzdrževale poslovno-organizacijski sistem 

kakovosti. V organizaciji, ki se odloči za ta poslovno-organizacijski sistem managementa 

kakovosti, naj bi opredelili procese, vire, merjenje in izboljševanje. Vzpostavili naj bi tudi 

sistem obvladovanja dokumentacije. Vršni management (uprava, poslovodstvo) je odgovoren 

za določanje politike, smotrov in ciljev ter strategije organizacije, za nenehno izboljševanje 

poslovanja, za ustrezno komuniciranje, ustvarjanje zavesti o pomenu zahtev odjemalcev, 

kakor tudi za pregled delovanja poslovno-organizacijskega sistema in obveščanje zaposlenih 

o ugotovitvah. 

Tudi v zdravstvu, ki je storitvena dejavnost, se je treba zavedati pomena zadovoljevanja 

odjemalcev, ki jih običajno imenujemo pacienti. Pomembno je vedeti, da je kakovost storitev 

težje ocenjevati kot kakovost izdelkov. Pri ocenjevanju kakovosti storitev govorimo o 

objektivnih in subjektivnih ocenah. Slednja temelji na psihološki oceni posameznika, pogosto 

na izkušnjah in zaupanju. Ker so izvajalci zdravstvenih storitev v neposrednem kontaktu z 

odjemalcem, je pomembno, da se tega zavedajo in jim namenijo pozornost. Poleg tega naj bi 

bili tudi dobro strokovno usposobljeni. Pomembno je, da odjemalci vedo, kaj lahko od 

posamezne organizacije pričakujejo oziroma kakšna je njihova kakovost. Ker odjemalci 

storitev podajo edino veljavno oceno o kakovosti opravljene storitve, naj v organizacijah 

preverjajo zadovoljstvo odjemalcev. V zdravstvu je pomembno, da odjemalci zaupajo v 

zdravstveno osebje. Ker ne poznajo postopkov zdravljenja, je zato v odnosu med odjemalcem 

in zdravstvenim osebjem še posebej pomembno zaupanje v zanesljivost in varnost izvedene 

storitve.  

Tako kot v drugih organizacijah obstajajo tudi v zdravstvenih domovih različni motivi za 

uvajanje sistema kakovosti po standardu ISO 9001. Med zunanje motive sodi ugled, 

prepoznavnost, osnove za povezovanje s poslovnimi partnerji. Med notranje motive sodijo 

učinkovitejše sledenje poslanstvu, vzpostavljanje učinkovitosti in odgovornosti, optimalno 

opravljanje dela ter zmanjševanje stroškov. Za uspeh organizacije je pomembno, da zaposluje 

zadovoljno delovno silo oziroma sodelavce. V literaturi smo zasledili različne definicije 

zadovoljstva. Vsem skupna trditev je ta, da gre pri zadovoljstvu zaposlenega za 

zadovoljevanje pričakovanj zaposlenega. Slednja so med zaposlenimi različna, saj so lahko 

materialne narave, vrednote zaposlenega, hotenja, čustva in občutenja. Na vse to ima vpliv 
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tudi družba. V zdravstvu je za zadovoljstvo zaposlenih pomembno tudi zavedanje, da so 

zaposleni koristni, saj pomagajo odjemalcem. 

Zaposleni s svojim zadovoljstvom vplivajo na celotno organizacijo. Ni nujno, da bodo 

zadovoljni zaposleni delavno bolj učinkoviti, bodo pa manj odsotni z dela, manjša bo 

fluktuacija, bolj bodo zvesti  organizaciji, pa tudi osebno bodo bolj srečni. Kaj vse vpliva na 

zadovoljstvo zaposlenih opredeljujejo številni avtorji. Da ustrezno ravnamo z ljudmi pri delu, 

naj bi poznali dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih. Zaposleni imajo svoja 

čustva, potrebe in interese. Obstaja več modelov ravnanja z zaposlenimi. V vsaki organizaciji 

lahko oblikujejo tudi svoj model. Ker živimo v času hitrih sprememb, naj bi organizacija 

znala predvideti prihodnje kadrovske potrebe in se pravočasno prilagoditi.  

Zadovoljevanje potreb posameznikov je povezano z ovirami, ki jih zaposleni doživlja kot 

stanje velike psihične napetosti. Ker smo si ljudje med seboj različni, si postavljamo različne 

cilje in pričakovanja, zato je tudi način motiviranja zaposlenih različen. Management naj bi 

zaznal potrebe in pričakovanja zaposlenih. Zaposleni naj bi sodelovali pri določanju smotrov 

in ciljev organizacije ter pri oblikovanju svojega dela. Pomembno je delo oblikovati s 

prepletanjem različnih nalog, z uporabo različnih spretnosti in sposobnosti. Management naj 

bi poznal oziroma pravočasno prepoznal vzroke, oblike in značilnosti odporov. Pravočasno 

naj bi poiskal način razreševanja problemov. Odpori so pogosto povezani z interesi 

posameznikov. Če želimo napredek, je nujno uvajati spremembe. Zaposleni naj imajo 

možnost izraziti pomisleke. Prav je, da spremembe uvajamo postopoma, da pri tem 

sodelujejo zaposleni in da prihajajoče spremembe zaznajo kot nekaj dobrega. Zadovoljstvo 

zaposlenih je odvisno tudi od vodje. Slednji naj bi komuniciral z zaposlenimi, bil odprt za 

njihove predloge, bil zaposlenim v pomoč in oporo ter jim kazal smisel dela. Zaposlene je 

treba prepričati in jim ne ukazovati. Pomembno je, da poslovodstvo skupaj z zaposlenimi 

oblikuje vizijo organizacije. Bolj, ko si bodo zaposleni vizijo lastili, bolj bodo motivirani za 

dosego zastavljenega smotra in cilja. 

Povratne informacije o zadovoljstvu zaposlenih dobimo z merjenjem zadovoljstva. V 

organizacijah tako spoznajo, na katerih področjih so potrebne izboljšave in v kakšnem 

obsegu ter katera področja so urejena. Na ta način dobijo v organizacijah informacijo o tem, 

v kakšni meri zadovoljujejo potrebe zaposlenih.  

O učinkih uvedbe standarda kakovosti ISO na zadovoljstvo zaposlenih so bile opravljene  

številne raziskave tako v tujini kot tudi v Republiki Sloveniji. Obravnavajo različne 

dimenzije, na katere naj bi vplivala uvedba standarda kakovosti ISO. Mi smo se osredinili le 

na pregled tistih, v katerih je bila preverjana uvedba standarda povezana z zadovoljstvom 

zaposlenih. Iz nekaterih raziskav je razviden  pozitiven učinek na zadovoljstvo zaposlenih, iz 

drugih pa neposrednega učinka raziskovalci niso mogli dokazati. Ob sistematičnem pregledu 

opravljenih raziskav v Republiki Sloveniji o učinkih uvedbe standarda kakovosti ISO na 
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zadovoljstvo zaposlenih smo ugotovili,  da je to področje slabo raziskano. Na področju 

zdravstva  nismo zasledili nobene podobne raziskave, zato je bil naš namen, da preverimo 

učinek standarda kakovosti ISO 9001 na dejavnike zadovoljstva zaposlenih v izbranih 

zdravstvenih domovih Dolenjske regije.  

V naslednjem poglavju bomo predstavili empirično raziskavo o učinku uvedbe standarda 

kakovosti ISO 9001 v zdravstvenih domovih na dejavnike zadovoljstva zaposlenih, ki smo jo 

izvedli v šestih zdravstvenih domovih na področju Dolenjske. Ugotoviti nameravamo, kakšen 

učinek je imela uvedba sistema po standardu kakovosti ISO 9001 na dejavnike zadovoljstva 

zaposlenih v teh zdravstvenih domovih. 
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3 UČINKI UVEDBE STANDARDA ISO 9001 NA DEJAVNIKE ZADOVOLJSTVA 

ZAPOSLENIH  

V empiričnem delu bomo predstavili način zbiranja, preučevanja in analize podatkov s 

pomočjo statističnih, opisnih in uporabljenih multivariatnih metod. Izide raziskave  bomo 

primerjali s podobnimi že izvedenimi raziskavami, podali predloge za izboljšanje ter podali 

zaključke empiričnega dela raziskave. 

3.1 Uvod 

Z raziskavo smo želeli ugotoviti učinke uvedbe standarda kakovosti ISO 9001 na dejavnike 

zadovoljstva zaposlenih v šestih zdravstvenih domovih na področju Dolenjske. V ta namen 

smo izvedli kvantitativno raziskavo. 

3.2 Populacija in vzorec 

V raziskavo so bili vključeni vsi zaposleni v tistih zdravstvenih domovih na področju 

Dolenjske, ki so že pridobili certifikat kakovosti ISO 9001. Trenutno je takšnih šest 

zdravstvenih domov. Zaposlenim v teh zdravstvenih domovih je bilo razdeljenih 558 

vprašalnikov. Vrnjenih je bilo 193 poslanih vprašalnikov. Veljavnih je bilo 187, neveljavnih 

pa šest  vrnjenih vprašalnikov. Vzorec so predstavljali vsi zaposleni v zdravstvenih domovih 

navedenega območja, ki imajo pridobljen certifikat kakovosti ISO 9001 in so bili v obdobju 

anketiranja prisotni na delovnem mestu. Anketiranje je potekalo v prostorih zdravstvenih 

domov v obdobju od 18. 6. 2013 do 5. 7. 2013. 

3.3 Vprašalnik 

Podatke smo zbirali s pomočjo vprašalnika. Z njim smo ugotavljali, kako zaposleni zaznavajo 

učinke pridobitve standarda kakovosti ISO 9001 na dejavnike zadovoljstva. Pri sestavljanju 

vprašalnika smo izhajali iz ciljev in namena raziskave, preučevane domače in tuje literature 

in izidov dosedanjih raziskav. Pripravljeni vprašalnik smo testirali pri strokovnjakih in na 

namenskem vzorcu zaposlenih. Preverili smo, ali so zastavljena vprašanja in dana navodila 

anketirancem razumljiva. Preverili smo tudi čas trajanja izpolnjevanja vprašalnika. Po 

opravljenem pilotskem anketiranju smo izdelali načrt izvedbe anketiranja in dopolnili 

vsebino vprašalnika. Zagotovili smo anonimnost podatkov in anketirancem pisno zagotovili, 

da bodo odgovori uporabljeni izključno za namene raziskave. 

Vprašalnik je bil sestavljen iz dveh delov. Prvi del je vseboval demografske podatke: spol, 

starost, stalnost zaposlitve in stopnjo izobrazbe. Drugi del vprašalnika je bil razdeljen na šest 

sklopov vprašanj, ki smo jih identificirali po teoretičnem pregledu pojma zadovoljstva 
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zaposlenih. Vsak sklop vprašanj se je nanašal na en dejavnik zadovoljstva po Možini in 

drugih (1998, 156): 

- vsebina dela, 

- samostojnost pri delu, 

- plača, dodatki in ugodnosti, 

- vodenje in organiziranost  dela, 

- odnos pri delu, 

- delovne razmere. 

Svoje strinjanje so zaposleni označevali na petstopenjski Likertovi lestvici, kjer je vrednost 1 

predstavljala popolno nestrinjanje, 2 nestrinjanje, 3 niti strinjanje - niti nestrinjanje, 4 

strinjanje in 5 popolno strinjanje s trditvijo.  Vprašanja v vprašalniku smo zasnovali tako, da 

so anketiranci pri vsakem vprašanju izražali strinjanje s spremembami v zadovoljstvu. Tako 

smo pridobili podatke, ki odražajo sedanje stanje o zadovoljstvu in spremembo v 

zadovoljstvu zaradi pridobitve certifikata ISO 9001 glede na stanje v zadovoljstvu pred 

pridobitvijo certifikata. Vprašalnik je v prilogi magistrske naloge (priloga 1). 

3.4 Osnovna statistična analiza 

Statistične analize smo opravili s programskim paketom SPSS. Uporabili smo naslednje 

postopke: 

- opisno statistiko: izračun aritmetičnih sredin, standardnih deviacij, 

- frekvence in deleže: izračun pogostosti pojavljanja nekaterih spremenljivk, 

- test konsistentnosti in zanesljivosti (Cronbach alfa), 

- metodo glavnih komponent (PCA), 

- t-test, 

- analizo variance (Anova), 

- metodo razvrščanja v skupine (Cluster analiza), 

- diskriminantno analizo. 

3.5 Izidi raziskave 

V tem poglavju bomo predstavili vzorec in potek analize raziskave o učinkih uvedbe 

standarda ISO 9001 na dejavnike zadovoljstva zaposlenih. 

3.5.1 Opis vzorca 

Za opis vzorca smo anketirancem zastavili osnovna demografska vprašanja.  
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Preglednica 2: Demografski podatki vzorca 

Spol n Delež 

Ženski 160 85,6 

Moški 27 14,4 

Skupaj 187 100,0 

Starost n Delež 

od 20 do 29 let 24 12,8 

od 30 do 39 let 52 27,8 

od 40 do 49 let 69 36,9 

od 50 do 59 let 41 21,9 

nad 60 let   1   0,5 

Skupaj 187 100,0 

Stalnost zaposlitve n Delež 

do 9 let 82 43.9 

od 10 do 19 57 30,5 

od 20 do 29 32 17,1 

30 let in več 16 8,6 

Skupaj 187 100 

Stopnja  izobrazbe n Delež 

Osnovna šola 1 0,5 

Poklicna šola 4 2,1 

Srednja šola 72 38,5 

Višja šola 16 8,6 

Visoka strokovna šola 50 26,7 

Univerzitetna izobrazba 22 11,8 

Specializacija po univerzitetni izobrazbi 19 10,2 

Magisterij znanosti 2 1,1 

Doktorat znanosti 1 0,5 

Skupaj 187 100,0 

 

Med anketiranci je 85,6 odstotka žensk in 14,4 odstotka moških. 

Največ anketiranih, kar 36,9 odstotka je starih od 40 do 49 let. Po pogostosti sledijo 

anketiranci v starosti od 30 do 39 let (27,8 odstotka vseh), anketiranci s starostjo od 50 do 59 

let (21,9 odstotka), anketiranci v starosti od 20 do 29 let  (12,8 odstotka), v starosti nad 60 let 

pa je le en anketiranec.  
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Največ anketiranih, in sicer 43,9 odstotka, je v zdravstvenem domu, v katerem je bilo 

izvedeno anketiranje, zaposlenih do 9 let. Po pogostosti sledijo anketiranci, ki so v tem 

zdravstvenem domu od 10 do 19 let (30,5 odstotka vseh), nato od 20 do 29 let (17 odstotkov 

vseh). Najmanj je anketirancev, ki bi bili v tem zdravstvenem domu zaposleni 30 let in več. 

Slednjih je 16 anketirancev oziroma 8,6 odstotka vseh.  

Največ anketirancev, in sicer 38,5 odstotka, ima končano srednjo šolo. Po pogostosti sledijo 

anketiranci, ki imajo visoko strokovno šolo (26,7 odstotka vseh) in anketiranci z 

univerzitetno izobrazbo (11,8 odstotka vseh). Sledijo anketiranci s končano specializacijo po 

univerzitetni izobrazbi z 10,2 odstotka vseh in s končano višjo šolo z 8,6 odstotka vseh 

anketiranih. Le en anketiranec ima končano osnovno šolo in en doktorat znanosti. Magisterij 

znanosti imata dva anketiranca, poklicno šolo pa imajo končano štirje anketiranci.  

3.5.2 Kazalniki učinkov na zadovoljstvo 

V nadaljevanju smo prikazali povprečja, ki smo jih izračunali za posamezne trditve, s 

katerimi smo merili učinke uvedbe standarda kakovosti na dejavnike zadovoljstva 

zaposlenih. Svoje strinjanje s postavljeno trditvijo so zaposleni označevali na petstopenjski 

Likertovi lestvici.  

Preglednica 3: Kazalnik učinkov na zadovoljstvo - vsebina dela 

Kazalnik n Povprečje St. 

odklon 

Ugotavljanje potreb po izobraževanju se je izboljšalo. 187 2,92 1,015 

Pri usposabljanju se bolj upoštevajo želje posameznikov. 187 3,02 0,961 

Število strokovnih usposabljanj se je povečalo. 187 2,55 1,058 

Vodstvo se bolj zanima za cilje zaposlenih. 187 2,66 1,052 

Prenos znanja znotraj organizacije se je izboljšal. 187 2,90 1,011 

Informiranost o rezultatih dela se je izboljšala. 187 3,08 0,994 

Delovni postopki so boljše načrtovani 187 3,18 0,992 

Povečal se je ugled mojega dela. 187 2,68 1,039 

Povečalo se je število različnih opravil, ki jih zna opravljati  

vsak zaposlen. 

187 3,13 1,024 

 

Ugotavljamo, da anketiranci pri vsebini dela v splošnem ne zaznavajo pozitivnih učinkov na 

zadovoljstvo. Glede na to, da smo za mejno vrednost predvideli 3,5, ugotavljamo, da nobena 

trditev ne kaže zvečanja zadovoljstva. Zaposleni še najbolje ocenjujejo izboljšave pri 

načrtovanju delovnih postopkov (povprečje 3,18) ter povečanje število različnih opravil, ki 
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jih zna opravljati vsak zaposleni (povprečje 3,13). Najmanj pa se strinjajo s trditvijo, da se je 

povečalo število strokovnih usposabljanj (povprečje 2,55). 

Preglednica 4: Kazalnik učinkov na zadovoljstvo - samostojnost pri delu 

Kazalnik n Povprečje St. 

odklon 

Število izboljšav, ki jih predlagamo zaposleni, se je povečalo. 187 2,90 0,940 

Zaposleni smo bolj aktivni pri uveljavitvi svojih pobud. 187 2,94 0,982 

Zaposleni smo bolj pripravljeni prevzeti odgovornost in 

tveganje za svoje odločitve. 

187 3,11 0,906 

Prizadevanje vseh zaposlenih za stalno izboljševanje procesov 

se je povečalo. 

187 2,98 0,933 

Zaposleni smo bolj vključeni v oblikovanje ciljev zdravstvenega 

doma. 

187 2,83 1,059 

Zaposleni smo bolj samostojni pri delu. 187 3,23 0,931 

Zaposleni smo bolj seznanjeni z odločitvami, ki jih sprejema 

vodstvo. 

187 2,91 1,120 

Pri izboru zdravstvenega materiala se bolj upoštevajo želje in 

izkušnje zaposlenih. 

187 2,75 1,089 

Pri nakupu medicinskih aparatur se bolj upoštevajo potrebe 

zaposlenih. 

187 2,89 1,069 

Zaposleni smo bolj samostojni pri razporejanju delovnega časa 

(obseg nadurnega dela, dežurstev, izmenskega dela). 

187 2,48 1,084 

 

Na področju samostojnosti pri delu so anketiranci odgovarjali podobno kot na področju 

vsebine dela. Zaposleni pri posameznih kazalnikih ne zaznavajo pozitivnih učinkov uvedbe 

ISO standarda kakovosti. So dokaj neopredeljeni do pozitivnih ali negativnih učinkov, saj so 

vsa v povprečja blizu 3. Pri delu so bolj samostojni (povprečje 3,23) in so bolj pripravljeni 

prevzeti odgovornost in tveganja za svoje odločitve (povprečje 3,11), kar sta tudi najvišji 

povprečji. Zaposleni menijo, da ne drži trditev, da so zaposleni bolj samostojni pri 

razporejanju delovnega časa in to trditev izmed vseh trditev na področju samostojnosti pri 

delu ocenjujejo najslabše (povprečje 2,48). 
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Preglednica 5: Kazalnik učinkov na zadovoljstvo -  plača, dodatki in ugodnosti 

Kazalnik n Povprečje St. 

odklon 

Izboljšal se je sistem nagrajevanja dobro opravljenega  dela. 187 1,79 0,876 

Povečalo se je število pohval in priznanj za dobro opravljeno 

delo. 

187 2,11 0,972 

Informiranost zaposlenih o vidikih ocenjevanja našega dela se 

je izboljšala. 

187 2,34 1,048 

Izboljšalo se je nagrajevanje glede na rezultate dela. 187 1,78 0,831 

Sistem nagrajevanja dodatnega dela je zaposlenim bolj poznan. 187 1,99 0,901 

Povečal se je nabor ugodnosti (npr. rekreacija, druženja, itd.) za 

boljše počutje zaposlenih. 

187 2,05 0,955 

 

Pri dejavniku plače, dodatki in ugodnosti smo ugotovili, da se zaposleni ne strinjajo, da bi 

uvedba ISO standarda na področju nagrajevanja prinesla izboljšave. Povprečja se pri 

posameznem kazalniku gibljejo od 1,78 do 2,34. Anketiranci najbolje izmed vseh kazalnikov 

ocenjujejo učinek na izboljšanje informiranosti zaposlenih o vidikih ocenjevanja njihovega 

dela (povprečje 2,34),vendar tudi ta povprečna ocena kaže na poslabšanje stanja. Zaposleni 

se ne strinjajo, da bi se izboljšal sistem nagrajevanja dobrega dela (povprečje 1,79) ali pa 

izboljšalo nagrajevanje glede na rezultate dela (povprečje 1,78). Da standard ni imel učinka 

na sistem nagrajevanja zaposlenih, gre pripisati tudi togemu sistemu nagrajevanja javnih 

uslužbencev, med katere sodijo tudi zaposleni v zdravstvenih domovih. 

Preglednica 6: Kazalnik učinkov na zadovoljstvo - vodenje in organiziranost  

Kazalnik n Povprečje St. 

odklon 

Daljših izostankov z dela zaradi bolezni, poškodb, porodniške, 

itd. se zaposleni ne bojimo, saj je vodstvo do teh stvari bolj 

razumevajoče. 

187 2,96 1,031 

Vodstvo se bolj trudi ustvarjati pozitivno ozračje v 

zdravstvenem domu. 

187 2,93 1,050 

Vodstvo se bolj trudi usposobiti zaposlene, ki ne delajo dovolj 

dobro in jim ne grozijo z odpovedjo. 

187 2,89 1,042 

Vodstvo si bolj prizadeva, da bi delo potekalo nemoteno. 187 3,16 0,946 

Vodstvo pri organizaciji dela bolj upošteva sposobnosti in 

potrebe zaposlenih. 

187 2,94 0,951 

Delovni sestanki so bolj redni. 187 3,12 1,020 
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Tudi pri kazalnikih učinkov uvedbe standarda kakovosti ISO 9001 na dejavnik zadovoljstva 

vodenje in organiziranost skozi povprečne ocene zaposlenih ni opaziti sprememb. 

Anketiranci najbolje ocenjujejo prizadevanja poslovodstva za nemoten potek dela, kjer je 

povprečje 3,16. Da se vodstvo trudi usposobiti zaposlene, ki ne delajo dovolj dobro in jim ne 

grozijo z odpovedjo je kazalnik, ki ga anketiranci ocenjujejo najslabše (povprečna ocena 

2,89). 

Preglednica 7: Kazalnik učinkov na zadovoljstvo - odnosi pri delu 

Kazalnik n Povprečje St. 

odklon 

Komuniciranje med zaposlenimi se je izboljšalo. 187 2,97 0,915 

Informiranost o dogodkih v organizaciji se je izboljšala. 187 2,98 0,992 

Vodje in zaposleni se pogovarjamo bolj sproščeno in 

enakopravno. 

187 2,97 0,907 

Delovni sestanki so bolj učinkoviti. 187 2,91 0,926 

Vodstvo daje zaposlenim bolj jasne informacije o njihovih 

nalogah. 

187 3,02 0,933 

Sodelovanje med zaposlenimi se je izboljšalo. 187 2,96 0,885 

Delovna organizacija je postala harmonična. 187 2,60 0,913 

Sodelavci si bolj zaupamo. 187 2,78 0,941 

Razmišljanje o naši delovni organizaciji je bolj pozitivno. 187 2,81 0,919 

 

Pri dejavniku odnosi pri delu povprečja kazalnikov ne kažejo izboljšanja. Povprečja za 

posamezen kazalnik so si precej podobna, pri čemer nekoliko navzdol, s povprečjem 2,60, 

izstopa kazalnik, da je organizacija postala bolj harmonična. 

Preglednica 8: Kazalnik učinkov na zadovoljstvo - delovne razmere 

Kazalnik n Povprečje St. 

odklon 

Delovno okolje je bolj skladno z varnostnimi zahtevami. 187 3,42 0,915 

Delovno okolje je bolj čisto. 187 3,37 0,885 

Delovna sredstva so bolje vzdrževana. 187 3,44 0,886 

Delovna sredstva so bolj funkcionalno organizirana. 187 3,24 0,910 

Pri nabavi delovnih sredstev se bolj upošteva potrebe 

delovnega procesa. 

187 3,18 0,978 

Razporedi delovnega časa so se izboljšali. 187 2,80 1,011 
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Izmed vseh dejavnikov zadovoljstva anketiranci najbolje ocenjujejo učinke na delovne 

razmere. Anketiranci menijo, da so delovna sredstva bolje vzdrževana (povprečje 3,44), da je 

delovno okolje bolj skladno z varnostnimi zahtevami (povprečje 3,42), da je delovno okolje 

bolj čisto (povprečje 3,37). Glede razporedov delovnega časa menijo, da se le-ti niso 

izboljšali (povprečje 2,8). 

3.5.3 Zanesljivost vprašalnika 

Zanesljivost vprašalnika, notranjo konsistentnost in veljavnost anketiranja smo preverjali s 

Cronbach Alfa testom. Zanesljivost vprašalnika je lastnost, ki daje pri ponovljenih merjenjih 

istih lastnosti pri istih osebah enake izide. Na podlagi vrednosti Cronbachovega koeficienta 

alfa zaključimo, ali  so bila vprašanja, na lestvici z vrednostmi od ena do pet, zanesljiva. Ob 

upoštevanju, da ima lahko koeficient zanesljivosti vrednost med 0, ki pomeni popolnoma 

nezanesljivo meritev in 1, ki pomeni popolnoma zanesljivo meritev, je mogoče ugotoviti, ali 

je vprašalnik zanesljiv. Nad vrednostjo 0,8 je vprašalnik visoko zanesljiv, med vrednostma 0,6 

in 0,8 je srednje zanesljiv. Če je vrednost Cronbachovega koeficienta alfa pod 0,6, je smiselno 

spremenljivko izločiti iz vprašalnika (Ferligoj, Leskošek in Kogovšek 1995, 157). Nato smo 

izračunali korelacijski koeficient med posamezno spremenljivko ter vsemi spremenljivkami 

vprašalnika. Držali smo se kriterija, ki pravi, da je lestvica zanesljiva takrat, ko se  

spremenljivke dobro povezujejo s celoto. Če znaša korelacija med 0,7 in 1,0 gre za močno 

korelacijo, če znaša med 0,5 in 0,7 gre za tako imenovano zmerno korelacijo in če znaša med 

0,3 in 0,5, govorimo o šibki korelaciji. Če je vrednost korelacijskega koeficienta v stolpcu 

manjša od 0,3 je priporočljivo, da spremenljivko izločimo iz vprašalnika (Field 2011, 678). 

V naslednjem koraku smo preverjali, kakšen vpliv ima izključenost oziroma neupoštevanje 

katere izmed spremenljivk. Na ta način smo ugotavljali, ali bi takšno dejanje zvišalo ali 

znižalo vrednosti Cronbachovega koeficienta alfa. 

Analizo smo delali za vsak sklop vprašanj: 

· vsebina dela, 

· samostojnost pri delu, 

· plača, dodatki in ugodnosti, 

· odnosi pri delu, 

· vodenje in organiziranost dela,  

· delovne razmere. 

Preglednica 9: Zanesljivost vprašalnika – vsebina dela 

Število indikatorjev n Cronbachov alfa  

9 187 0,904  
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Izračunani koeficient Cronbach alfa je dovolj velik, da lahko indikatorje združimo v novo 

spremenljivko, ki jo bomo poimenovali vsebina dela. 

Preglednica 10:  Korelacijski koeficienti in Cronbachov alfa z izključenostjo ene 

spremenljivke – vsebina dela 

Indikator Korelacijski 

koeficient 

Cronbachov alfa 

z izključenostjo 

ene postavke 

Ugotavljanje potreb po izobraževanju se je izboljšalo. 0,709 0,891 

Pri usposabljanju se bolj upoštevajo želje posameznikov. 0,572 0,901 

Število strokovnih usposabljanj se je povečalo. 0,673 0,894 

Vodstvo se bolj zanima za cilje zaposlenih. 0,767 0,887 

Prenos znanja znotraj organizacije se je izboljšal. 0,703 0,892 

Informiranost o rezultatih dela se je izboljšala. 0,749 0,888 

Delovni postopki so boljše načrtovani. 0,713 0,891 

Povečal se je ugled mojega dela. 0,707 0,891 

Povečalo se je število različnih opravil, ki jih zna opravljati  

vsak zaposlen. 
0,503 0,906 

 

Če izločimo katerokoli spremenljivko Cronbachov koeficient alfa pade, razen pri izločitvi 

zadnje postavke, kjer minimalno naraste iz 0,904 na 0,906. Glede na to minimalno 

spremembo smo se odločili obdržati vse spremenljivke. Ob pregledu korelacijskih 

koeficientov ugotavljamo, da se spremenljivke dobro povezujejo. Tri spremenljivke s 

korelacijskimi koeficienti med 0,5 in 0,7 izkazujejo zmerno korelacijo, šest spremenljivk s 

korelacijskimi koeficienti nad 0,7 pa močno korelacijo. 

Preglednica 11: Zanesljivost vprašalnika - samostojnost pri delu 

Število indikatorjev n Cronbachov alfa  

10 187 0,917  

 

Izračunani koeficient Cronbach alfa je dovolj velik, da lahko indikatorje združimo v novo 

spremenljivko, ki jo bomo poimenovali samostojnost pri delu. 
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Preglednica 12:  Korelacijski koeficienti in Cronbachov alfa z izključenostjo ene 

spremenljivke – samostojnost pri delu 

Indikator Korelacijski 

koeficient 

Cronbachov alfa 

z izključenostjo 

ene postavke 

Število izboljšav, ki jih predlagamo zaposleni, se je 

povečalo. 
0,751 0,905 

Zaposleni smo bolj aktivni pri uveljavitvi svojih pobud. 0,706 0,907 

Zaposleni smo bolj pripravljeni prevzeti odgovornost in 

tveganje za svoje odločitve. 
0,656 0,910 

Prizadevanje vseh zaposlenih za stalno izboljševanje 

procesov se je povečalo. 
0,758 0,905 

Zaposleni smo bolj vključeni v oblikovanje ciljev 

zdravstvenega doma. 
0,744 0,905 

Zaposleni smo bolj samostojni pri delu. 0,650 0,910 

Zaposleni smo bolj seznanjeni z odločitvami, ki jih sprejema 

vodstvo. 
0,729 0,906 

Pri izboru zdravstvenega materiala se bolj upoštevajo želje 

in izkušnje zaposlenih. 
0,671 0,909 

Pri nakupu medicinskih aparatur se bolj upoštevajo potrebe 

zaposlenih. 
0,659 0,910 

Zaposleni smo bolj samostojni pri razporejanju delovnega 

časa (obseg nadurnega dela, dežurstev, izmenskega dela). 
0,602 0,914 

 

Če izločimo katerokoli spremenljivko Cronbachov koeficient alfa pade, zato se nismo 

odločili za izločitev katerekoli spremenljivke. Ob pregledu korelacijskih koeficientov 

ugotavljamo, da se spremenljivke dobro povezujejo. Pet spremenljivk s korelacijskimi 

koeficienti med 0,5 in 0,7 izkazuje zmerno korelacijo, pet spremenljivk s korelacijskimi 

koeficienti nad 0,7 pa močno korelacijo. 

Preglednica 13: Zanesljivost vprašalnika - plača, dodatki in ugodnosti 

Število indikatorjev n Cronbachov alfa  

6 187 0,901  

 

Izračunani koeficient Cronbach alfa je dovolj velik, da lahko indikatorje združimo v novo 

spremenljivko, ki jo bomo poimenovali plača, dodatki in ugodnosti. 
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Preglednica 14:  Korelacijski koeficienti in Cronbachov alfa z izključenostjo ene 

spremenljivke – plača, dodatki in ugodnosti 

Indikator Korelacijski 

koeficient 

Cronbachov alfa 

z izključenostjo 

ene postavke 

Izboljšal se je sistem nagrajevanja dobro opravljenega  dela. 0,725 0,884 

Povečalo se je število pohval in priznanj za dobro 

opravljeno delo. 
0,760 0,879 

Informiranost zaposlenih o vidikih ocenjevanja našega dela 

se je izboljšala. 
0,688 0,892 

Izboljšalo se je nagrajevanje glede na rezultate dela. 0,820 0,872 

Sistem nagrajevanja dodatnega dela je zaposlenim bolj 

poznan. 
0,772 0,877 

Povečal se je nabor ugodnosti (npr. rekreacija, druženja, 

itd.) za boljše počutje zaposlenih. 
0,646 0,896 

 

Za izločitev katerekoli spremenljivke se nismo odločili, saj njena izločitev pomeni padec 

vrednosti koeficienta Cronbach alfa. Ob pregledu korelacijskih koeficientov ugotavljamo, da 

se spremenljivke dobro povezujejo, saj dve spremenljivki s korelacijskimi koeficienti med 

0,5 in 0,7 izkazujeta zmerno korelacijo, štiri spremenljivke s korelacijskimi koeficienti nad 

0,7 pa močno korelacijo. 

Preglednica 15: Zanesljivost vprašalnika - vodenje in organiziranost  dela 

Število indikatorjev n Cronbachov alfa  

6 187 0,872  

 

Izračunani koeficient Cronbach koeficient alfa je dovolj velik, da lahko indikatorje združimo 

v novo spremenljivko z imenom vodenje in organiziranost dela. 
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Preglednica 16:  Korelacijski koeficienti in Cronbachov alfa z izključenostjo ene 

spremenljivke – vodenje in organiziranost  dela 

Indikator Korelacijski 

koeficient 

Cronbachov alfa 

z izključenostjo 

ene postavke 

Daljših izostankov z dela zaradi bolezni, poškodb, 

porodniške, itd. se zaposleni ne bojimo, saj je vodstvo do teh 

stvari bolj razumevajoče.  

0,562 0,869 

Vodstvo se bolj trudi ustvarjati pozitivno ozračje  v 

zdravstvenem domu. 
0,761 0,833 

Vodstvo se bolj trudi usposobiti zaposlene, ki ne delajo 

dovolj dobro in jim ne grozijo z odpovedjo. 
0,724 0,840 

Vodstvo si bolj prizadeva, da bi delo potekalo nemoteno. 0,707 0,844 

Vodstvo pri organiziranosti  dela bolj upošteva sposobnosti 

in potrebe zaposlenih. 
0,756 0,836 

Delovni sestanki so bolj redni. 0,539 0,872 

 

Ker zaradi izločitve katerekoli spremenljivke ni prišlo do povišanja koeficienta Cronbach 

alfa, se za izločitev nismo odločili. Korelacijski koeficienti kažejo, da se spremenljivke dobro 

povezujejo, saj se gibljejo med 0,539 in 0,761, to je v območju zmerne in v območju močne 

korelacije. 

Preglednica 17: Zanesljivost vprašalnika - odnosi pri delu 

Število indikatorjev n Cronbachov alfa  

9 187 0,942  

 

Izračunani koeficient Cronbach alfa je dovolj velik, da lahko indikatorje združimo v novo 

spremenljivko z imenom odnos pri delu. 
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Preglednica 18:  Korelacijski koeficienti in Cronbachov alfa z izključenostjo ene 

spremenljivke – odnosi pri delu 

Indikator Korelacijski 

koeficient 

Cronbachov alfa 

z izključenostjo 

ene postavke 

Komuniciranje med zaposlenimi se je izboljšalo. 0,817 0,933 

Informiranost o dogodkih v organizaciji se je izboljšala. 0,789 0,935 

Vodje in zaposleni se pogovarjamo bolj sproščeno in 

enakopravno. 
0,781 0,935 

Delovni sestanki so bolj učinkoviti. 0,786 0,935 

Vodstvo daje zaposlenim bolj jasne informacije o njihovih 

nalogah. 
0,747 0,937 

Sodelovanje med zaposlenimi se je izboljšalo. 0,743 0,937 

Delovna organizacija je postala harmonična. 0,801 0,934 

Sodelavci si bolj zaupamo. 0,741 0,938 

Razmišljanje o naši delovni organizaciji je bolj pozitivno. 0,790 0,935 

 

Ker zaradi izločitve katerekoli spremenljivke ni prišlo do povišanja koeficienta Cronbach 

alfa, se za izločitev nismo odločili. Glede na to, da so vsi korelacijski koeficienti v območju 

močne korelacije smo zaključili, da se spremenljivke dobro povezujejo. 

Preglednica 19: Zanesljivost vprašalnika - delovne razmere 

Število indikatorjev n Cronbachov alfa  

6 187 0,895  

 

Izračunani koeficient Cronbach alfa je dovolj velik, da lahko indikatorje združimo v novo 

spremenljivko z imenom delovne razmere. 

Preglednica 20:  Korelacijski koeficienti in Cronbachov alfa z izključenostjo ene 

spremenljivke – delovne razmere 

Indikator Korelacijski 

koeficient 

Cronbachov alfa 

z izključenostjo 

ene postavke 

Delovno okolje je bolj skladno z varnostnimi zahtevami. 0,697 0,879 

Delovno okolje je bolj čisto. 0,702 0,878 

Delovna sredstva so bolje vzdrževana. 0,760 0,870 

Delovna sredstva so bolj funkcionalno organizirana. 0,753 0,871 

Pri nabavi delovnih sredstev se bolj upošteva potrebe 

delovnega procesa. 
0,746 0,872 

Razporedi delovnega časa so se izboljšali. 0,655 0,887 
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Zaradi izločitve katerekoli spremenljivke ni prišlo do povišanja koeficienta Cronbach alfa, 

zato se za izločitev nismo odločili. Glede na to, da se korelacijski koeficienti gibljejo v 

območju zmerne in močne korelacije smo zaključili, da se spremenljivke dobro povezujejo. 

Zaključili smo, da je naš vprašalnik zelo zanesljiv, da spremenljivk iz vprašalnika ni treba 

izločati in da lahko za vsak sklop, ki smo ga analizirali, oblikujemo novo spremenljivko. 

3.5.4 Metoda glavnih komponent 

V nadaljevanju bomo z metodo glavnih komponent (PCA) analizirali medsebojno 

soodvisnost spremenljivk z namenom, da število spremenljivk zmanjšamo. Pri tem bomo 

osnovni nabor spremenljivk preslikali v množico  spremenljivk, ki jih imenujemo glavne 

komponente. Glavne komponente se izražajo kot linearna kombinacija osnovnih 

spremenljivk in ohranjajo njihovo skupno variabilnost.  

Če bodo izpolnjeni vsi pogoji za redukcijo, bomo analizo nadaljevali na glavni komponenti. Pri 

metodi glavnih komponent velja pravilo, da je izid testa, ki ga naredimo na glavni komponenti, 

enak kot če bi teste delali na posameznih spremenljivkah, ki to glavno komponento sestavljajo. 

Na ta način zelo zmanjšamo število testov. 

Preglednica 21: Merilo za vzorčenje vrednosti KMO in Bartletov test – vsebina dela 

KMO Bartletov test Stopnja značilnosti  

0,912 36 0,000  

 

Preglednica 22: Komunalitete in uteži – vsebina dela 

Indikator Komunalitete Uteži 

Ugotavljanje potreb po izobraževanju se je izboljšalo. 0,601 0,775 

Pri usposabljanju se bolj upoštevajo želje posameznikov. 0,517 0,645 

Število strokovnih usposabljanj se je povečalo. 0,567 0,753 

Vodstvo se bolj zanima za cilje zaposlenih. 0,701 0,837 

Prenos znanja znotraj organizacije se je izboljšal. 0,611 0,781 

Informiranost o rezultatih dela se je izboljšala. 0,668 0,817 

Delovni postopki so boljše načrtovani. 0,617 0,786 

Povečal se je ugled mojega dela. 0,613 0,783 

Povečalo se je število različnih opravil, ki jih zna opravljati  vsak 

zaposlen. 

0,543 0,586 

 

Ker nam da Bartletov test značilnost nižjo od 0,05 in je KMO mera večja od 0,6 ter so vse 

faktorske uteži in komunalitete nad 0,5, so vsi pogoji izpolnjeni za uspešno redukcijo 
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spremenljivk. To pomeni, da bo glavna komponeneta dala enake rezultate analiz kot analize 

posamičnih spremenljivk. 

Preglednica 23: Pojasnjena varianca – vsebina dela 

Začetne lastne vrednosti Ekstrahirana vsota kvadratov 

Komponenta Lastna 

vrednost 

Pojasnjena 

varianca 

Kumulativa Lastna 

vrednost 

Pojasnjena 

varianca 

Kumulativa 

1 5,330 67,278 67,278 5,138 67,090 67,090 

2 0,930 8,998 76,276    

3 0,806 7,666 84,419    

4 0,510 4,482 81,424    

5 0,462 4,962 86,386    

6 0,369 3,970 90,356    

7 0,330 3,547 93,904    

8 0,309 3,319 97,223    

9 0,258 2,777 100,000    

 

Sklop indikatorjev, ki merijo učinek na vsebino dela, predstavlja eno komponento, ki 

pojasnjuje 67,1 odstotka variance.  

Preglednica 24:  Merilo za vzorčenje vrednosti KMO in Bartletov test – samostojnost 

pri delu 

KMO Bartletov test Stopnja značilnosti  

0,901 45 0,000  
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Preglednica 25: Komunalitete in uteži – samostojnost pri delu 

Indikator Komunalitete Uteži 

Število izboljšav, ki jih predlagamo zaposleni, se je povečalo. 0,644 0,803 

Zaposleni smo bolj aktivni pri uveljavitvi svojih pobud. 0,588 0,767 

Zaposleni smo bolj pripravljeni prevzeti odgovornost in tveganje za 

svoje odločitve. 

0,596 0,704 

Prizadevanje vseh zaposlenih za stalno izboljševanje procesov se je 

povečalo. 
0,646 

0,804 

Zaposleni smo bolj vključeni v oblikovanje ciljev zdravstvenega 

doma. 

0,652 0,807 

Zaposleni smo bolj samostojni pri delu. 0,595 0,704 

Zaposleni smo bolj seznanjeni z odločitvami, ki jih sprejema 

vodstvo. 

0,648 0,805 

Pri izboru zdravstvenega materiala se bolj upoštevajo želje in 

izkušnje zaposlenih. 

0,567 0,753 

Pri nakupu medicinskih aparatur se bolj upoštevajo potrebe 

zaposlenih. 

0,548 0,740 

Zaposleni smo bolj samostojni pri razporejanju delovnega časa 

(obseg nadurnega dela, dežurstev,  izmenskega dela). 

0,567 0,683 

 

Ker nam da Bartletov test značilnost nižjo od 0,05 in je KMO mera večja od 0,6 ter so vse 

faktorske uteži in komunalitete nad 0,5, so vsi pogoji izpolnjeni za uspešno redukcijo 

spremenljivk.  To pomeni, da bo glavna komponenta dala enake rezultate analiz kot analize 

posamičnih spremenljivk. 

Preglednica 26: Pojasnjena varianca – samostojnost pri delu 

Začetne lastne vrednosti Ekstrahirana vsota kvadratov 

Komponenta Lastna 

vrednost 

Pojasnjena 

varianca 

Kumulativa Lastna 

vrednost 

Pojasnjena 

varianca 

Kumulativa 

1 5,927 57,619 67,619 5,927 67,619 67,619 

2 1,029 7,006 74,625    

3 0,796 5,738 79,363    

4 0,556 4,404 83,767    

5 0,534 4,193 87,960    

6 0,393 2,822 90,781    

7 0,329 2,200 92,982    

8 0,271 2,632 95,613    

9 0,244 2,371 97,984    

10 0,207 2,016 100,000    
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Sklop indikatorjev, ki merijo učinek na samostojnost pri delu, predstavlja eno komponento, 

ki pojasnjuje 67,6 odstotka variance.  

Preglednica 27:  Merilo za vzorčenje vrednosti KMO in Bartletov test – plača, dodatki 

in ugodnosti 

KMO Bartletov test Stopnja značilnosti  

0,880 15 0,000  

 

Preglednica 28: Komunalitete in uteži – Plača, dodatki in  ugodnosti 

Indikator Komunalitete Uteži 

Izboljšal se je sistem nagrajevanja dobro opravljenega  dela. 0,639 0,799 

Povečalo se je število pohval in priznanj za dobro opravljeno delo. 0,724 0,851 

Informiranost zaposlenih o vidikih ocenjevanja našega dela se je 

izboljšala. 

0,662 0,814 

Izboljšalo se je nagrajevanje glede na rezultate dela. 0,753 0,868 

Sistem nagrajevanja dodatnega dela je zaposlenim bolj poznan. 0,711 0,843 

Povečal se je nabor ugodnosti (npr. rekreacija, druženja, itd.) za 

boljše počutje zaposlenih. 

0,563 0,750 

 

Ker nam da Bartletov test značilnost nižjo od 0,05 in je KMO mera večja od 0,6 ter so vse 

faktorske uteži in komunalitete nad 0,5, so vsi pogoji izpolnjeni za uspešno redukcijo 

spremenljivk. To pomeni, da bo glavna komponenta dala enake rezultate analiz kot analize 

posamičnih spremenljivk. 

Preglednica 29: Pojasnjena varianca – plača, dodatki in ugodnosti 

                                           Začetne lastne vrednosti         Ekstrahirana vsota kvadratov 

Komponenta  Lastna 

vrednost 

Pojasnjena 

varianca 

Kumulativa Lastna 

vrednost 

Pojasnjena 

varianca 

Kumulativa  

1 3,513 67,226 67,226 4,052 67,536 67,536 

2 0,569 10,882 78,107    

3 0,437 8,361 86,468    

4 0,309 5,923 92,392    

5 0,257 4,923 97,315    

6 0,140 2,685 100,000    

 

Sklop indikatorjev, ki merijo učinek na plačo, dodatke in ugodnosti, predstavlja eno 

komponento, ki pojasnjuje 67,5 odstotka variance.  
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Preglednica 30:  Merilo za vzorčenje vrednosti KMO in Bartletov test – vodenje in 

organiziranost  dela 

KMO Bartletov test Stopnja značilnosti  

0,869 15 0,000  

 

Preglednica 31: Komunalitete in uteži – vodenje in organiziranost  dela 

Indikator Komunalitete Uteži 

Daljših izostankov z dela zaradi bolezni, poškodb, porodniške, itd. 

se zaposleni ne bojimo, saj je vodstvo do teh stvari bolj 

razumevajoče. 

0,589 0,700 

Vodstvo se bolj trudi ustvarjati pozitivno ozračje v zdravstvenem 

domu. 
0,739 0,860 

Vodstvo se bolj trudi usposobiti zaposlene, ki ne delajo dovolj dobro 

in jim ne grozijo z odpovedjo. 
0,692 0,832 

Vodstvo si bolj prizadeva, da bi delo potekalo nemoteno. 0,631 0,795 

Vodstvo pri organizaciji dela bolj upošteva sposobnosti in potrebe 

zaposlenih. 
0,697 0,835 

Delovni sestanki so bolj redni. 0,541 0,664 

 

Ker nam da Bartletov test značilnost nižjo od 0,05 in je KMO mera večja od 0,6 ter so vse 

faktorske uteži in komunalitete nad 0,5, so vsi pogoji izpolnjeni za uspešno redukcijo 

spremenljivk. To pomeni, da bo glavna komponenta dala enake rezultate analiz kot analize 

posamičnih spremenljivk. 

Preglednica 32: Pojasnjena varianca – vodenje in organiziranost dela 

                                           Začetne lastne vrednosti         Ekstrahirana vsota kvadratov 

Komponenta  Lastna 

vrednost 

Pojasnjena 

varianca 

Kumulativa Lastna 

vrednost 

Pojasnjena 

varianca 

Kumulativa  

1 3,740 61,416 61,416 3,690 61,500 61,500 

2 0,855 14,046 75,462    

3 0,472 7,748 83,210    

4 0,437 7,169 90,379    

5 0,325 5,345 95,724    

6 0,260 4,276 100,000    

 

Sklop indikatorjev, ki merijo vodenje in organiziranost dela, predstavlja komponento, ki 

pojasnjuje 61,5 odstotka variance.  
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Preglednica 33: Merilo za vzorčenje vrednosti KMO in Bartletov test – odnosi pri delu 

KMO Bartletov test Stopnja značilnosti  

0,922 36 0,000  

 

Preglednica 34: Komunalitete in uteži – odnosi pri delu 

Indikator Komunalitete Uteži 

Komuniciranje med zaposlenimi se je izboljšalo. 0,740 0,860 

Informiranost o dogodkih v organizaciji se je izboljšala. 0,714 0,845 

Vodje in zaposleni se pogovarjamo bolj sproščeno in enakopravno. 0,687 0,829 

Delovni sestanki so bolj učinkoviti. 0,699 0,836 

Vodstvo daje zaposlenim bolj jasne informacije o njihovih nalogah. 0,648 0,805 

Sodelovanje med zaposlenimi se je izboljšalo. 0,628 0,793 

Delovna organizacija je postala harmonična. 0,714 0,845 

Sodelavci si bolj zaupamo 0,635 0,797 

Razmišljanje o naši delovni organizaciji je bolj pozitivno. 0,700 0,836 

  

Ker nam da Bartletov test značilnost nižjo od 0,05 in je KMO mera večja od 0,6 ter so vse 

faktorske uteži in komunalitete nad 0,5, so vsi pogoji izpolnjeni za uspešno redukcijo 

spremenljivk. To pomeni, da bo glavna komponenta dala enake rezultate analiz kot analize 

posamičnih spremenljivk. 

Preglednica 35: Pojasnjena varianca – odnosi pri delu 

                                           Začetne lastne vrednosti         Ekstrahirana vsota kvadratov 

Komponenta  Lastna 

vrednost 

Pojasnjena 

varianca 

Kumulativa Lastna 

vrednost 

Pojasnjena 

varianca 

Kumulativa  

1 5,289 68,543 68,543 6,164 68,492 68,492 

2 0,667 8,649 77,192    

3 0,419 5,429 82,621    

4 0,307 3,977 86,598    

5 0,271 3,506 90,104    

6 0,234 3,034 93,138    

7 0,201 2,600 95,738    

8 0,185 2,395 98,133    

9 0,144 1,867 100,000    

 

Sklop indikatorjev, ki merijo učinek na odnose pri delu, predstavlja komponento, ki 

pojasnjuje 68,5 odstotka variance.  
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Preglednica 36: Merilo za vzorčenje vrednosti KMO in Bartletov test – delovne razmere 

KMO Bartletov test Stopnja značilnosti  

0,891 15 0,000  

 

Preglednica 37: Komunalitete in uteži – delovne razmere 

Indikator Komunalitete Uteži 

Delovno okolje je bolj skladno z varnostnimi zahtevami. 0,624 0,790 

Delovno okolje je bolj čisto. 0,618 0,786 

Delovna sredstva so bolje vzdrževana. 0,696 0,834 

Delovna sredstva so bolj funkcionalno organizirana. 0,695 0,833 

Pri nabavi delovnih sredstev se bolj upošteva potrebe delovnega 

procesa. 
0,709 0,842 

Razporedi delovnega časa so se izboljšali. 0,605 0,778 

  

Ker nam da Bartletov test značilnost nižjo od 0,05 in je KMO mera večja od 0,6 ter so vse 

faktorske uteži in komunalitete nad 0,5, so vsi pogoji izpolnjeni za uspešno redukcijo 

spremenljivk. To pomeni, da bo glavna komponenta dala enake rezultate analiz kot analize 

posamičnih spremenljivk. 

Preglednica 38: Pojasnjena varianca – delovne razmere 

                                           Začetne lastne vrednosti         Ekstrahirana vsota kvadratov 

Komponenta  Lastna 

vrednost 

Pojasnjena 

varianca 

Kumulativa Lastna 

vrednost 

Pojasnjena 

varianca 

Kumulativa  

1 3,424 65,675 65,675 3,945 65,749 65,749 

2 0,512 9,823 75,498    

3 0,410 7,866 83,364    

4 0,379 7,265 90,628    

5 0,268 5,135 95,763    

6 0,221 4,237 100,000    

 

Sklop indikatorjev, ki merijo učinek na delovne razmere, predstavlja eno komponento, ki 

pojasnjuje 65,7 odstotka variance.  

Vsi pogoji za redukcijo so izpolnjeni, zato smo analizo nadaljevali s šestimi glavnimi 

komponentami.  
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3.5.5 Preverjanje hipotez 

V naslednjem koraku bomo dokazovali hipoteze: 

- H1: Pridobljeni certifikat  ISO 9001 ima statistično pozitiven vpliv na izboljšanje  

delovnih razmer. 

- H2: Pridobljeni certifikat  ISO 9001 ima statistično pozitiven vpliv na vodenje in 

organiziranost  dela.  

- H3: Pridobljeni certifikat  ISO 9001 ima statistično pozitiven vpliv na   odnose pri   

delu. 

- H4: Pridobljeni certifikat  ISO 9001 ima statistično pozitiven vpliv na  

samostojnost zaposlenih pri delu. 

- H5: Vpliv vrednotenja pridobljenega certifikata ISO 9001 na dejavnike 

zadovoljstva je odvisen od stopnje strokovne izobrazbe.   

Hipotezo H5 bomo preverjali v točki 3.5.6. 

H1 do H4 bomo testirali s t-testom za en vzorec. Ker so glavne komponente shranjene kot 

standardizirane spremenljivke, jih je treba za izvedbo t-testa vrniti na originalno lestvico od 1 

do 5. Postopek bomo izvedli tako, da bomo iz tabele Matrični koeficienti shranjene 

komponente (priloga 2) dobili deleže posameznih spremenljivk, ki tvorijo faktor. Pri tem 

mora biti vsota deležev enaka 1 (priloga 3). S t-testom bomo preverjali, ali je povprečna 

vrednost ene spremenljivke večja od hipotetične povprečne testne vrednosti. Za testno 

vrednost smo vzeli vrednost 3,5. Če ne bomo uspeli dokazati, da je povprečje večje od 3,5, 

bo pomenilo, da se ni nič izboljšalo glede na obdobje pred pridobitvijo certifikata, lahko pa je 

tudi slabše. Test je po svoji naravi enostranski, zato je treba stopnjo značilnosti deliti z dve. 

Osnovni pogoj za t-test je normalnost spremenljivk, kar smo preverjali s Kolmogorov–

Smirnovim testom. 

Preglednica 39: Kolmogorov-Smirnov test 

Glavna komponenta Kolmogorov-

Smirnov Z 

Stopnja 

značilnosti 

(dvostranska) 

Vsebina dela 0,836 0,486 

Samostojnost pri delu 0,811 0,526 

Plača, dodatki, ugodnosti 1,210 0,107 

Vodenje in organizacija dela 1,188 0,119 

Odnosi pri delu 1,090 0,146 

Delovne razmere 1,009 0,260 
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Stopnja značilnosti pri vseh spremenljivkah je večja od 0,05, kar kaže na to, da se 

porazdelitve vrednoti spremenljivk bistveno ne razlikujejo od normalne porazdelitve. Pogoj o 

normalni porazdelitvi spremenljivk je izpolnjen. 

Preglednica 40: T-test – preverjanje hipotez 

Spremenljivka n Povprečje St. 

odklon 

St. 

napaka 

Vsebina dela 187 2,8837 0,77583 0,05673 

Samostojnost pri delu 187 2,8840 0,77862 0,05694 

Plača, dodatki, ugodnosti 187 2,0377 0,77123 0,05640 

Vodenje in organizacija dela 187 2,9891 0,79479 0,05812 

Odnosi pri delu 187 2,8891 0,76827 0,05618 

Delovne razmere 187 3,2246 0,75839 0,05546 

 

Iz opisne statistike je razvidno, da nima nobena glavna komponenta povprečja večjega od 

3,5. Ali je to tudi statistično značilno, smo ugotavljali s testom na enem vzorcu. 

Preglednica 41: Test na enem vzorcu – testna vrednost je 3,5 

Glavna komponenta t df St. značilnosti 

(dvostranska) 

Povprečna 

razlika 

Vsebina dela -10,864 186 0,000 -0,61634 

Samostojnost pri delu -10,819 186 0,000 -0,61600 

Plača, dodatki, ugodnosti -25,929 186 0,000 -1,46234 

Vodenje in organizacija dela -8,791 186 0,000 -0,51093 

Odnosi pri delu -10,874 186 0,000 -0,61093 

Delovne razmere -4,966 186 0,000 -0,27541 

 

Hipotez, ki pravijo, da ima pridobljeni certifikat kakovosti ISO 9001 statistično pozitiven 

vpliv na  izboljšanje delovnih razmer, vodenje in organiziranost, odnose pri delu in na 

samostojnost zaposlenih pri delu, nismo mogli dokazati, temveč smo jih zavrgli.  

V nadaljevanju nas je zanimalo, ali  je vpliv vrednotenja pridobljenega certifikata ISO 9001 

na dejavnike zadovoljstva odvisen od stopnje strokovne izobrazbe.  

3.5.6 Vpliv stopnje izobrazbe na učinke pridobljenega certifikata 

Ob pregledu anketirancev, združenih v skupine po doseženi stopnji izobrazbe, ugotavljamo, 

da imamo kar v štirih skupinah (osnovna šola, poklicna šola, magisterij znanosti, doktorat 

znanosti) premajhno število anketirancev za nadaljnjo obdelavo, zato smo te anketirance teh 
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štirih skupin iz analize izločili. V skupini z doseženo osnovnošolsko izobrazbo smo imeli 

enega  anketiranca, s poklicno izobrazbo štiri, z magisterijem znanosti dva in z doktoratom 

znanosti enega  anketiranca. Analizo smo nadaljevali z naslednjimi skupinami:  

Preglednica 42:  Struktura zaposlenih po izobrazbi v analizi vpliva stopnje izobrazbe na 

učinke pridobljenega certifikata 

Stopnja  izobrazbe                                n                             % 

Srednja šola 72 40,2 

Višja šola 16 8,9 

Visoka strokovna šola 50 27,9 

Univerzitetna izobrazba 22 12,3 

Specializacija po univerzitetni izobrazbi 19 10,26 

Skupaj 179 100,0 

 

 

Slika 1: Stopnja izobrazbe in vsebina dela 

 

 

Slika 2: Stopnja izobrazbe in samostojnost 

pri delu 

Spremembe pri vsebini dela, ki jih je prinesel ISO standard, ocenjujejo najbolje izmed vseh 

skupin po stopnji izobrazbe zaposleni z visoko strokovno izobrazbo. Zaposleni z višjo šolo in 

univerzitetno izobrazbo ocenjujejo spremembe nekoliko slabše, obe skupini med seboj zelo 

podobno. Najslabše ocenjujejo učinek ISO standarda na vsebino dela zaposleni z končano 

srednjo šolo s povprečno oceno pod 2,8.  
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Učinke ISO standarda na samostojnost pri delu najbolje izmed vseh kategorij zaposlenih 

ocenjujejo ponovno tisti zaposleni, ki imajo končano visoko strokovno šolo. Ker smo v 

izhodiščih omejili pozitivno spremembo s porastom nad povprečno vrednostjo 3,5 tudi pri 

ugotavljanju učinka na samostojnost pri delu (povprečje 3,1), ne moremo govoriti o 

izboljšanju. Zaposleni z dokončano višjo šolo ali z univerzitetno izobrazbo ocenjujejo  učinek 

precej podobno s povprečno vrednostjo okrog 2,9. Zaposleni s končano specializacijo po 

univerzitetni izobrazbi ocenjujejo spremembe v samostojnosti pri delu najslabše s povprečno 

vrednostjo okrog 2,6. 

 

Slika 3: Stopnja izobrazbe in plače, dodatki 
in ugodnosti 

Vsi zaposleni, ne glede na stopnjo izobrazbe, se ne strinjajo s pozitivnimi spremembami  na 

plače, dodatke in ugodnosti, ki bi jih prinesel ISO standard. Ocena učinka na dejavnik 

zadovoljstva sicer narašča od zaposlenih s srednjo šolo s povprečno oceno 1,97 do zaposlenih 

z univerzitetno izobrazbo s povprečno oceno 2,15, nato pa z naslednjo stopnjo izobrazbe 

pade na najnižjo raven. Najslabše to področje ocenjujejo zaposleni s specializacijo po 

univerzitetni izobrazbi, kjer so učinki ovrednoteni s povprečno oceno 1,95. Razlogi za takšno 

razmišljanje zaposlenih so lahko različni in bi jih bilo smiselno preveriti. Sami vidimo možne 

razloge v tem, da imajo z vpeljavo sistema kakovosti in s tem ureditvijo poslovanja nekateri 

zaposleni dodatne zadolžitve, kot so npr. skrbniki procesov, odgovorni za vzdrževanje in 

servisiranje medicinskih aparatur, odgovorni za zdravila in cepiva ipd. V povezavi s tem so 

zaposleni verjetno pričakovali tudi dodatno nagrajevanje. Sistem javnih uslužbencev pa je 

dokaj tog in zaradi varčevalnih ukrepov v zadnjih letih pogosto nestimulativen. 
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Slika 4: Stopnja izobrazbe ter vodenje in 

organiziranost 

 

Slika 5: Stopnja izobrazbe in odnosi pri 

delu 

Tudi pri ugotavljanju učinka uvedbe ISO standarda na vodenje in organiziranost  dela  kakor 

tudi na odnose pri delu glede na stopnjo izobrazbe zaposlenih ne moremo govoriti o 

pozitivnih učinkih v nobeni skupini zaposlenih. Vse skupine zaposlenih po stopnji izobrazbe 

glede na določeno mejno vrednost povprečja 3,5 ocenjujejo, da zaradi uvedbe standarda 

kakovosti ISO ni prišlo do sprememb v zadovoljstvu zaposlenih. Najbolje ocenjujejo učinke 

na vodenje in organiziranost tisti zaposleni, ki imajo doseženo univerzitetno izobrazbo. 

Slednji namenjajo učinkom povprečno ocene 3,21, sledijo jim zaposleni z visoko strokovno 

izobrazbo, nato zaposleni s specializacijo po univerzitetni izobrazbi in nato tisti s končano 

višjo šolo. Zaposleni, ki imajo končano srednjo šolo, ocenjujejo učinke na vodenje in 

organiziranost  najslabše s povprečno oceno 2,88. Tudi učinke na odnose pri delu ocenjujejo 

zaposleni s srednješolsko izobrazbo najslabše s povprečno oceno 2,69. Zaposleni z visoko 

strokovno šolo ocenjujejo učinke uvedbe ISO standarda 9001 na odnose pri delu najbolje s 

povprečno oceno 3,11. 
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Slika 6: Stopnja izobrazbe in delovne razmere 

Iz zgornjega grafa je razvidno, da nobena izmed skupin zaposlenih po stopnji izobrazbe ne 

vidi izboljšanja pri delovnih razmerah, ki bi bile izid  uvedbe certifikata kakovosti ISO 9001. 

Zaposleni z visoko strokovno izobrazbo ocenjujejo s povprečno oceno 3,41 spremembe 

delovnih razmer najbolje, najslabše pa ocenjujejo spremembe s povprečno oceno 2,89 tisti 

zaposleni, ki imajo končano višjo šolo. 

V nadaljevanju nas je zanimalo, ali je vpliv vrednotenja pridobljenega certifikata ISO 9001 

na dejavnike zadovoljstva odvisen od stopnje strokovne izobrazbe. Pri ugotavljanju slednjega 

smo uporabili test Analiza variance.  

Preglednica 43:  Levenov test – vpliv strokovne izobrazbe na vrednotenje učinkov 

pridobljenega certifikata 

Glavna komponenta  Levenova 

statistika 

Df1 Df 2 St. 

značilnosti 

Vsebina dela  2,273 4 174 0,063 

Samostojnost pri delu  1,869 4 174 0,118 

Plača, dodatki, ugodnosti  2,412 4 174 0,051 

Vodenje in organiziranost dela  1,288 4 174 0,277 

Odnosi pri delu  0,698 4 174 0,594 

Delovne razmere  1,123 4 174 0,347 

Glede na dovolj visoke stopnje značilnosti smo nadaljevali z Anovo. 
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Preglednica 44:  Anova – vpliv strokovne izobrazbe na vrednotenje učinkov 

pridobljenega certifikata 

G
lav

n
e 

k
o
m

p
o
n
en

t

e  

 

V
so

ta 

k
v
ad

rato
v

 

d
f  

P
ovprečje 

k
v
ad

rato
v

 

F
  

S
t. 

značilnosti 

Vsebina dela Med skupinami 3,249 43 0,812 1,362 0,249 

 V skupini 103,741 174 0,596   

 Skupaj 106,990 178    

Samostojnost pri 

delu 
Med skupinami 4,815 43 1,204 2,091 0,084 

 V skupini 100,172 174 0,576   

 Skupaj 104,987 178    

Plača, dodatki, 

ugodnosti 
Med skupinami 0,868 43 0,217 0,375 0,827 

 V skupini 100,758 174 0,579   

 Skupaj 104,987 178    

Vodenje in 

organiziranost  

dela 

Med skupinami 3,640 43 0,910 1,468 0,214 

 V skupini 107,862 174 0,620   

 Skupaj 111,502 178    

Odnosi pri delu Med skupinami 5,566 43 1,391 2,416 0,051 

 V skupini 100,201 174 0,576   

 Skupaj 105,767 178    

Delovne razmere Med skupinami 4,478 43 1,120 2,072 0,086 

 V skupini 94,012 174 0,540   

 skupaj 98,491 178    

 

Glede na to, da so vse stopnje značilnosti nad 0,05, ne moremo trditi, da ima stopnja 

strokovne izobrazbe anketiranca vpliv vrednotenja na dejavnike zadovoljstva. Zato smo  

hipotezo H5 zavrnili.  

3.5.7  Vpliv spola, starosti in stalnosti zaposlitve na vrednotenje učinkov pridobljenega 

certifikata  

Pri analizi vpliva spola na vrednotenje učinkov pridobljenega certifikata kakovosti na 

dejavnike zadovoljstva, v kateri je bilo 160 žensk in 27 moških, smo ugotovili, da moški 

boljše vrednotijo učinke uvedbe certifikata kakovosti ISO 9001 kot ženske. Pri tem velja 

poudariti, da oba spola ne zaznavata pozitivnih učinkov. Da je razlika v vrednotenju učinkov 
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statistično značilna med spoloma smo dokazali pri naslednjih dejavnikih zadovoljstva: 

vodenje in organiziranost, odnosi pri delu in delovne razmere. Analiza vpliva spola na 

vrednotenje učinkov pridobljenega certifikata kakovosti ISO 9001 je v prilogi 4. 

Analizo vpliva starosti na vrednotenje učinkov pridobljenega certifikata kakovosti na 

dejavnike zadovoljstva smo izvajali na štirih starostnih skupinah, in sicer zaposleni v starosti 

od 20 do 29 let, od 30 do 39 let, od 40 do 49 let in od 50 do 59 let. Starostne kategorije od 60 

let naprej nismo upoštevali, saj je v to kategorijo sodil le en anketiranec. Z analizo Anova 

smo ugotovili, da starost anketiranca ne vpliva na razlike v vrednotenju učinkov standarda 

kakovosti na dejavnike zadovoljstva. Analiza vpliva starosti na vrednotenje učinkov 

pridobljenega certifikata kakovosti ISO 9001 je v prilogi 5. 

Pri analizi vpliva stalnosti zaposlitve na vrednotenje učinkov pridobljenega certifikata 

kakovosti na dejavnike zadovoljstva smo ugotovili, da obstajajo razlike v vrednotenju le 

enega dejavnika in sicer plače, dodatki in ugodnosti. Pri vseh ostalih dejavnikih nismo 

ugotovili razlik v vrednotenju učinkov uvedbe certifikata ISO 9001 v povezavi s stalnostjo 

zaposlitve. Analiza je v prilogi 6. 

3.5.8 Metoda razvrščanja v skupine (Cluster analiza)  

Z anketo smo zajeli zaposlene, ki imajo različen položaj v organizaciji. Ocenjujemo, da so 

zaposleni v anketi izkazali različna mnenja, ki jih je mogoče združiti v skupine. Za 

oblikovanje skupin zaposlenih po kriterijih sorodnosti (vsebina dela, samostojnost pri delu, 

plača, dodatki ugodnosti, vodenje in organiziranost  dela in  delovne razmere) smo uporabili 

metodo razvrščanja v skupine oziroma cluster analizo. V skupine smo združili anketirance, ki 

imajo podobno mnenje o učinkih uvedbe certifikata ISO 9001. V našem primeru smo se 

odločili za Wardovo metodo, ki je najbolj uporabljena in za katero velja, da dobimo zelo 

homogene skupine, ki se med seboj zelo razlikujejo. Izide združevanja smo predstavili z 

dendrogramom. 
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Slika 7: Oblikovanje skupin 

Z "rezanjem" dendrograma, ob upoštevanju kriterija, da režemo tako, da so prerezane daljice 

čim daljše, hkrati pa je vsota prerezanih daljic največja, smo dobili tri skupine. Iz 

dendrograma je razvidno, da so tri  skupine optimalna izbira. Ali to drži oziroma ali so 

razlike med skupinami dovolj velike, bomo potrdili s testi v nadaljevanju. Največja skupina 

združuje 115 anketirancev (62 odstotkov vseh), druga skupina 49 anketirancev (26 odstotkov 

vseh), najmanjša je tretja skupina z 23 anketiranci (12 odstotkov vseh). 

Preglednica 45: Prikaz sestave skupin 

Skupina Ženski 

spol 

Moški spol Skupaj Delež 

žensk 

Delež 

moških 

Delež 

skupaj 

1 21 2 23 91,30 8,70 12,29 

2 91 24 115 79,13 20,87 61,50 

3 48 1 49 97,96 2,04 26,20 

Skupaj 160 27 187 85,56 14,44 100,00 
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Slika 8: Povprečne vrednosti glavnih komponent po skupinah 

Iz zgornjega grafa je razvidno, da je izbira treh skupin optimalna, ker so skupine jasne in se 

med seboj ne mešajo. Vidne so tudi razlike med skupinami. Skupina 1, ki vsebuje 23 

anketirancev, ocenjuje učinke pridobitve certifikata kakovosti najbolje. Glede na povprečne 

ocene, ki se z izjemo plač, dodatkov in ugodnosti pri posameznem dejavniku zadovoljstva 

gibljejo okrog 4, lahko sklepamo, da so ti zaposleni z učinki zadovoljni. Skupina 3, ki 

vključuje 49 anketirancev, z gibanjem povprečnih ocen med 1,5 in 2, nasprotuje pozitivnim 

učinkom certifikata ISO 9001. Skupina 2 s 115 anketiranci ne vidi bistvenih sprememb zaradi 

pridobitve certifikata kakovosti ISO 9001, saj spremembe pri vseh dejavnikih razen pri 

plačah, dodatkih in ugodnostih, označuje s povprečno vrednostjo med 3,0 in 3,5. Skupno 

vsem trem skupinam je, da anketiranci ne priznavajo pozitivnih učinkov na plače, dodatke in 

ugodnosti. Prav tako vse skupine najbolje ocenjujejo pozitivne spremembe pri dejavniku 

delovne razmere. 
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Preglednica 46: Povprečne vrednosti glavnih komponent po skupinah 

Skupina  Glavna komponenta   Povprečna vrednost 

1 Vsebina dela 4,02 

1 Samostojnost pri delu   4,04 

1 Plača, dodatki, ugodnosti 3,28 

1 Vodenje in organiziranost dela 4,04 

1 Odnosi pri delu 3,95 

1  Delovne razmere  4,20 

2 Vsebina dela 3,01 

2 Samostojnost pri delu 3,01 

2 Plača, dodatki, ugodnosti 2,02 

2 Vodenje in organiziranost  dela 3,15 

2 Odnosi pri delu 3,10 

2 Delovne razmere 3,38 

3 Vsebina dela 2,05 

3 Samostojnost pri delu 2,05 

3 Plača, dodatki, ugodnosti 1,50 

3 Vodenje in organiziranost  dela 2,11 

3 Odnosi pri delu 1,90 

3 Delovne razmere 2,38 

 

Anketiranci v skupini 1 pri vseh dejavnikih zadovoljstva, razen pri plačah dodatkih in 

ugodnostih, vidijo pozitivne učinke standarda ISO 9001. Najboljše ocene namenjajo 

pozitivnim učinkom na delovne razmere (povprečna vrednost 4,20), sledi vodenje in 

organiziranost  dela ter samostojnost pri delu (povprečna vrednost 4,04). Najmanjše 

izboljšanje vidijo odnosih pri delu (povprečna vrednost 3,95). Pri plačah, dodatkih in 

ugodnostih (povprečna vrednost 3,28) pa ne vidijo sprememb.  

Skupina 2 je pri vseh dejavnikih zadovoljstva, razen pri plačah, dodatkih in ugodnostih, 

neopredeljena do sprememb, ki ga je prinesla uvedba ISO standarda. Povprečne vrednosti se 

gibljejo med 3,01 in 3,38, kar je vse pod postavljeno mejno vrednostjo, ki kaže izboljšanje. 

Navzdol odstopa s povprečno vrednostjo 2,02 dejavnik zadovoljstva plače, dodatki in 

ugodnosti, za katerega zavračajo kakršnokoli izboljšanje. 

Skupina 3 opaža negativne učinke. Kljub temu da ocenjujejo učinke na delovne razmere 

najbolje (povprečna vrednost 2,38), ta ocena ne pomeni izboljšanja ali ohranjanja stanja pred 

uvedbo certifikata kakovosti ISO 9001. Tudi skupina 3 najslabše ocenjuje učinke na plače, 

dodatke in ugodnosti. 
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3.5.9 Diskriminantna analiza 

Diskrimantno analizo smo opravili na podlagi treh skupin, ki smo jih oblikovali s cluster 

analizo. Da bi ugotovili, ali se povprečja skupin med seboj razlikujejo, smo uporabili 

Wilkinsonovo lambdo. Zastavili smo si ničelno hipotezo, da se vrednosti spremenljivk  

(vsebina dela, samostojnost pri delu, plača, dodatki in ugodnosti, vodenje in organiziranost  

dela, odnosi pri delu in delovne razmere) med seboj ne razlikujejo.  

Preglednica 47: Test enakosti povprečnih vrednosti 

Glavna komponenta  Wilkinsonova 

lambda 

F df 1 df 2 Št. 

značilnosti 

Vsebina dela  0,409 132,726 2 184 0,000 

Samostojnost pri delu  0,414 130,091 2 184 0,000 

Plača, dodatki, ugodnosti  0,547 76,136 2 184 0,000 

Vodenje in organiziranost  

dela 
 0,437 118,618 2 184 0,000 

Odnosi pri delu  0,283 233,380 2 184 0,000 

Delovne razmere  0,443 115,676 2 184 0,000 

 

Ker so vse stopnje značilnosti pod 0,05, lahko ničelno hipotezo zavrnemo in ugotovimo, da 

so skupine med seboj različne. 

Preglednica 48: Wilkinsonova lambda 

Test funkcije Wilkinsonova 

lambda 

Hi-kvadrat df St. 

značilnosti 

1 skozi 2 0,165 327,282 12 0,000 

2 0,864 26,633 5 0,000 

 

Wilkinsonova lambda, ki pove,  koliko se posamezne spremenljivke ločujejo med skupinami, 

lahko zavzame vrednosti med 0 in 1. Glede na stopnjo značilnosti, ki je pod 0,05, lahko 

trdimo, da obstajajo statistične razlike med skupinami.  

Preglednica 49: Tabela pravilne razvrstitve po skupinah  

 Predvidene skupine članov  

Skupine 1 2 3 Skupaj 

1 23 0 0 23 

2 0 114 1 115 

3 0 2 47 49 
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Pravilno je uvrščenih v skupine je 98,4 odstotka enot (priloga 7). Koeficienta kanonične 

korelacije, ki nam pove moč povezave med diskriminantno funkcijo in skupinami, nismo 

izračunavali, saj smo kot glavni kriterij vzeli odstotek pravilno uvrščenih. Tudi spodnji graf 

razvrstitve potrjuje pravilnost uporabe metode diskriminantne analize. 

 

Slika 9: Razvrstitev po skupinah 

V naslednji tabeli je razvidno, da so diskriminantne uteži različno velike. Večja kot je 

diskriminantna utež, pomembnejša je spremenljivka. Primerjave med spremenljivkami, glede 

na razlike v velikosti uteži, smo delali vertikalno in horizontalno. 

Preglednica 50: Vertikalne in horizontalne primerjave med skupinami 

Glavna komponenta Razvrstitveni koeficienti 

 1 2 3 

Vsebina dela  9,073 6,920 4,490 

Samostojnost pri delu 5,145 4,049 2,799 

Plača, dodatki, ugodnosti 3,134 0,625 0,983 

Vodenje in organiziranost  dela 2,299 2,363 1,646 

Odnosi pri delu 16,106 12,700 7,066 

Delovne razmere 10,229 8,341 6,318 

Konstanta  -93,788 -55,160 -25,526 
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V skupini 1 so z vrednostjo 16,106 najbolj pomembni odnosi pri delu, sledijo jim delovne 

razmere z vrednostjo 10,229 in vsebina dela z vrednostjo 9,073. Ostale dimenzije so bistveno 

slabše izražene. Najmanjši pomen v skupini 1 dajejo vodenju in organiziranosti  z vrednostjo 

2,299. Tudi v skupini 2 so najpomembnejši odnosi pri delu z vrednostjo 12,700, sledijo 

delovne razmere z vrednostjo 8,341 in vsebina dela z vrednostjo 6,920. Najmanjši pomen v 

skupini 2 dajejo plači, dodatkom in ugodnostim. V skupini 3 so najpomembnejši odnosi pri 

delu z vrednostjo 7,066, sledijo delovne razmere z vrednostjo 6,318 in z vrednostjo 4,490 

vsebina dela. Enako kot v skupini 2 najmanjši pomen v skupini 3 dajejo plači, dodatkom in 

ugodnostim.  

Če pogledamo posamezne uteži za posamezno glavno komponento, ugotovimo, da imajo v 

vseh treh skupinah najvišji pomen odnosi pri delu. Pri tem ugotavljamo, da skupina 1 

vrednoti pomen te komponente najvišje, sledi ji skupina 2 in znatno nižje skupina 3. Skupina 

1 vrednoti pomen odnosov pri delu z vrednostjo 16,106, skupina 3 pa z 7,066. Podoben 

vzorec je tudi pri delovnih razmerah in vsebini dela. Plača, dodatki in ugodnosti so najmanj 

pomembni za skupino 2 in 3. Skupina 1 namenja najmanjši pomen vodenju in 

organiziranosti. Skupina 1 sicer z vrednostjo 3,134 daje bistveno večji pomen plači, 

dodatkom in ugodnostim, kot skupina 2, kjer ima ta komponenta vrednost 0,625 in skupina 3, 

kjer ima ta komponenta vrednost 0,983. Dokaj enako, z vrednostmi med 1,646 in 2,229, 

ocenjujejo vse tri skupine anketirancev glavno komponento vodenje in organiziranost. 

3.5.10 Preverjanje hipotez v skupini 1 

V naslednjem koraku se lotimo dokazovanja  hipotez pri zaposlenih, ki so v skupini 1, saj 

smo zanje v predhodnih analizah ugotovili, da so najbolj zadovoljni s pozitivnimi učinki 

standarda kakovosti ISO 9001 od ostalih zaposlenih. Ta skupina zaposlenih vključuje 23 

zaposlenih (12,3 odstotka vseh zaposlenih): 

- H1: Pridobljeni certifikat  ISO 9001 ima statistično pozitiven vpliv na izboljšanje 

delovnih razmer. 

- H2: Pridobljeni certifikat  ISO 9001 ima statistično pozitiven vpliv na vodenje in 

organiziranost  dela.  

- H3: Pridobljeni certifikat  ISO 9001 ima statistično pozitiven vpliv na   odnose pri   

delu. 

- H4: Pridobljeni certifikat  ISO 9001 ima statistično pozitiven vpliv na  

samostojnost zaposlenih pri delu. 

- H5: Vpliv vrednotenja pridobljenega certifikata ISO 9001 na dejavnike 

zadovoljstva je odvisen od stopnje strokovne izobrazbe.   
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Hipoteze od H1 do H4 smo testirali s t-testom za en vzorec. Preverjali smo, ali je v skupini 1 

povprečna vrednost ene glavne komponente večja od hipotetične povprečne testne vrednosti. 

Za testno vrednost smo vzeli vrednost 3,5. 

Preglednica 51: T-test – povprečne vrednosti za skupino 1 

Glavna komponenta n Povprečje Št. 

odklon 

Št. 

napaka 

Vsebina dela 23 4,0234 0,44610 0,09302 

Samostojnost pri delu 23 4,0368 0,39632 0,08264 

Plača, dodatki, ugodnosti 23 3,2845 0,46885 0,09776 

Vodenje in organiziranost  dela 23 4,0406 0,35291 0,07359 

Odnosi pri delu 23 3,9461 0,34731 0,07242 

Delovne razmere 23 4,2008 0,41578 0,08670 

 

Iz opisne statistike je razvidno, da imajo vse glavne komponente, razen plač, dodatkov in 

ugodnosti, povprečje večje od 3,5. 

Preglednica 52: Test na enem vzorcu  v skupini 1– testna vrednost je 3,5  

Glavna komponenta t df St. značilnosti 

(dvostranska) 

Povprečna 

razlika 

Vsebina dela 5,627 22 0,000 0,52337 

Samostojnost pri delu 6,496 22 0,000 0,53683 

Plača, dodatki, ugodnosti -2,204 22 0,038 -0,21550 

Vodenje in organiziranost  dela 7,346 22 0,000 0,54056 

Odnosi pri delu 6,160 22 0,000 0,44613 

Delovne razmere 8,083 22 0,000 0,70080 

 

S testom na enem vzorcu smo preverjali, ali je to povprečje tudi statistično značilno in na 

skupini, ki vključuje 23 zaposlenih,  dokazali naslednje hipoteze: 

- H1: Pridobljeni certifikat  ISO 9001 ima statistično pozitiven vpliv na izboljšanje 

delovnih razmer. 

- H2: Pridobljeni certifikat  ISO 9001 ima statistično pozitiven vpliv na vodenje in 

organiziranost  dela.  

- H3: Pridobljeni certifikat  ISO 9001 ima statistično pozitiven vpliv na   odnose pri   

delu. 

- H4: Pridobljeni certifikat  ISO 9001 ima statistično pozitiven vpliv na  

samostojnost zaposlenih pri delu. 
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Preverjanja hipoteze H5,  da je vpliv vrednotenja pridobljenega certifikata ISO 9001 na 

dejavnike zadovoljstva odvisen od stopnje strokovne izobrazbe, nismo izvedli, saj skupina 1, 

v kateri so najbolj zadovoljni zaposleni z uvedbo standarda kakovosti ISO 9001 vključuje le 

23 zaposlenih, torej zaradi majhnega vzorca ne bi izkazala zanesljivega izida.  

3.6 Izidi empirične raziskave 

V raziskavi smo se osredinili na to, kako zaposleni v zdravstvenih domovih zaznavajo učinke 

standarda kakovosti ISO 9001 na dejavnike zadovoljstva zaposlenih. Informacije o stanju 

sprememb v zadovoljstvu zaposlenih, ki smo jih pridobili z anketnim vprašalnikom, so nam 

služile kot merilo sprememb v zadovoljstvu. 

Anketirancem so bila v raziskavi zastavljena osnovna demografska vprašanja in vprašanja v 

zvezi z zaznavanjem učinkov standarda kakovosti ISO 9001 na dejavnike zadovoljstva. V 

raziskavo je bilo vključenih 160 žensk in 27 moških. Največ anketiranih, in sicer 38,5 

odstotka, je imelo končano srednjo šolo. Večina anketirancev, in sicer 37 odstotkov, je bilo 

starih med 40 in 50 let. Največ med njimi, in sicer 44 odstotkov, je v zdravstvenem domu, v 

katerem smo izvedli anketiranje, zaposlenih do 9 let. 

V nalogi smo zastavili naslednje hipoteze: 

- H1: Pridobljeni certifikat  ISO 9001 ima statistično pozitiven vpliv na izboljšanje 

delovnih razmer. 

- H2: Pridobljeni certifikat  ISO 9001 ima statistično pozitiven vpliv na vodenje in 

organiziranost  dela.  

- H3: Pridobljeni certifikat  ISO 9001 ima statistično pozitiven vpliv na   odnose pri   

delu. 

- H4: Pridobljeni certifikat  ISO 9001 ima statistično pozitiven vpliv na  

samostojnost zaposlenih pri delu. 

- H5: Vpliv vrednotenja pridobljenega certifikata ISO 9001 na dejavnike 

zadovoljstva je odvisen od stopnje strokovne izobrazbe.   

Posamezna vprašanja smo po sklopih, ki so se nanašala na dejavnike zadovoljstva zaposlenih, 

združili v nove komponente.  Nadaljnje analize smo izvedli na konstituiranih spremenljivkah.  

Anketiranci v večini zaradi pridobitve certifikata kakovosti ISO 9001 niso bolj zadovoljni. 

Glede na povprečne vrednosti lahko trdimo, da so zaposleni pri vseh dejavnikih zadovoljstva, 

razen pri nagrajevanju (plače, dodatki in ugodnosti), do učinkov neopredeljeni, saj se 

povprečne vrednosti gibljejo med 2,5 in 3,5. Popolnoma drugačno sliko smo dobili ob 

analiziranju nagrajevanja, kjer ugotavljamo, da se nihče ne strinja s pozitivnimi učinki. Pri 

tem dejavniku je povprečna vrednost 2,04. Ugotavljali smo tudi, ali obstajajo razlike med 
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vrednotenjem učinkov uvedbe standarda kakovosti ISO 9001 med moškimi in ženskami. 

Ugotovili smo, da obstajajo statistično pomembne razlike med moškimi in ženskami pri 

vrednotenju učinkov na delovne razmere, odnose pri delu, vodenje in organiziranost  in 

vsebino dela. O učinkih pridobitve certifikata kakovosti ISO 9001 na samostojnost pri delu in 

na plačo, dodatke in ugodnosti imajo moški in ženske enako mnenje. Glede na izračunana 

povprečja smo ugotovili, da so pri vseh dejavnikih zadovoljstva moški bolj zadovoljni z 

učinki kot ženske. Tako moški kot ženske ocenjujejo, da je največji učinek na izboljšanju 

delovnih razmer. Čeprav moški bistveno bolje ocenjujejo učinke pridobitve ISO standarda na 

dejavnike zadovoljstva zaposlenih od žensk, tudi pri moških ni presežena testna meja 3,5, ki 

bi pomenila, da so moški zadovoljni z učinki. 

Preučevali smo tudi povezavo drugih demografskih značilnosti s spremembami v 

zadovoljstvu zaposlenih. Razlik v razmišljanju zaposlenih o učinkih ISO standarda na 

dejavnike zaposlenih nismo zasledili niti v povezavi s starostjo, niti v povezavi s stopnjo 

izobrazbe zaposlenega. Trajanje zaposlitve v zdravstvenem domu ima vpliv na vrednotenje 

učinka na dejavnik plača, dodatki in ugodnosti. 

V nadaljevanju raziskave smo z metodo razvrščanja v skupine oblikovali nove skupine 

zaposlenih. V skupine smo združili zaposlene, ki imajo podobna mnenja o učinkih uvedbe 

standarda kakovosti ISO 9001. Ugotovili smo, da obstajajo razlike v razmišljanju zaposlenih 

in pri tem oblikovali 3 skupine podobno mislečih. Skupina 1, ki jo je sestavljalo 12 odstotkov 

vseh anketirancev, je z uvedbo certifikata kakovosti ISO 9001 zadovoljna in opaža pozitivne 

učinke pri vseh dejavnikih z izjemo dejavnika plače, dodatki in ugodnosti.  

Skupina 2, ki vključuje 62 odstotkov anketirancev, je do sprememb dokaj neopredeljena. 

Izjema je le nagrajevanje, saj ne vidi pozitivnih učinkov na plače, dodatke in ugodnosti. 

Skupina 3, ki vključuje 26 odstotkov anketirancev meni, da s pridobitvijo certifikata 

kakovosti ISO 9001 gotovo ni prišlo do izboljšanj pri nobenem dejavniku zadovoljstva. Z 

diskriminantno analizo smo dokazali, da obstajajo razlike med skupinami. Ugotavljali smo 

tudi, kako so pomembne posamezne glavne komponente v skupini in med skupinami. 

Ugotovili smo, da so vsem trem skupinam najpomembnejši odnosi pri delu, sledijo jim 

delovne razmere in vsebina dela. Najmanj pa so vsem pomembni plača, dodatki in ugodnosti 

ter vodenje in organiziranost  dela. 

Zastavljenih hipotez, da ima pridobljeni certifikat  ISO 900 statistično pozitiven vpliv na 

izboljšanje delovnih razmer, na vodenje in organiziranost dela, na odnose pri delu in na  

samostojnost zaposlenih pri delu, nam na celotni populaciji ni uspelo potrditi. Smo pa 

navedene hipoteze dokazali pri 12 odstotkih vseh zaposlenih. 
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3.7 Razprava  

Temeljni namen zdravstvene dejavnosti je doseganje čim boljšega zdravstvenega stanja 

prebivalstva. Prvi stik med odjemalcem in zdravstvenim delavcem je običajno v 

zdravstvenem domu. Pomembno je, da odjemalec zdravstvenemu delavcu zaupa. Zaupal pa 

naj bi tudi zdravstveni instituciji, v kateri deluje zdravstveni delavec, v našem primeru 

zdravstvenemu domu. Zaupanje se gradi na kakovostno opravljenih storitvah. Kakovost zato 

ne sme biti izid naključja, temveč naj bi bila sklop skrbno načrtovanih aktivnosti. Pravilni 

pristop je, da v vsaki organizaciji, tudi v zdravstvenem domu, aktivnosti načrtujejo, jih 

izvedejo, preverijo izvedbo in ukrepajo, v kolikor je to potrebno. Pri tem ne smejo pozabiti na 

zagotavljanje virov. Pomemben vir so zaposleni. Zavedali naj bi se, da bodo zadovoljni 

zaposleni pri svojem delu učinkoviti. Zato naj bi z zaposlenimi ustrezno ravnali. Pomembno 

je, da so zaposleni informirani o spremembah, ki jih organizacije uvajajo. Prav je, da 

zaposleni sodelujejo pri snovanju sprememb, da poznajo prednosti, ki jih spremembe 

prinašajo ter se zavedajo, da brez sprememb ni napredka. Napredek je potreben tudi v 

zdravstvenih domovih. Družba ima vedno večje zahteve, stroka nudi vedno nove možnosti. 

Realizacija slednjega je omejena s standardi, normativi in pravili, ki jih postavlja 

zakonodajalec in ZZZS. Zdravstveni domovi v zadnjih letih sledijo postavljenim usmeritvam 

in uvajajo sisteme kakovosti.  

V raziskavi, ki smo jo izvedli, smo ugotovili, da le majhen del zaposlenih vidi prednosti, ki bi 

jih sistem kakovosti po ISO 9001 prinesel na dejavnike zadovoljstva. Razlogi za to so lahko 

različni. Morda zaposlenim niso bile predstavljene prednosti, ki jih sistem prinaša, od uvedbe 

pa še ni preteklo dovolj časa, da bi jih spoznali. Morda je razlog v dodatnih zadolžitvah, 

morda v strahu posameznikov ali zainteresiranih skupin pred preglednostjo poslovanja. Še na 

mnogo razlogov bi lahko sklepali. Zaključimo lahko le, da zaposleni v zdravstvenih domovih 

še niso vzeli poslovanja s certifikatom kakovosti ISO 9001 »za svojega«. Ugotovili smo, da 

obstajajo razlike v razmišljanju glede na spol.  

O učinku standarda kakovosti ISO sta raziskovala tudi Pivka in Uršič v letih 1998 in 1999. 

Tudi v njunih raziskavah ni bilo ugotovljenih izboljšanj zadovoljstva zaposlenih. Tudi 

raziskovalca Piskar in Dolinšek, ki sta izvedla raziskavo med delovnimi organizacijami, ki so 

uvedle standard kakovosti ISO v letu 2002, nista ugotovila bistvenega izboljšanja 

zadovoljstva zaposlenih. Čeprav sta takrat že podala usmeritve, da je na področju 

zadovoljstva zaposlenih treba nameniti več pozornosti,  je vprašanje, ali se je management v 

zdravstvu v preteklosti dovolj ukvarjal s tem področjem. Šele v zadnjih letih v vodenju 

zdravstvenih domov prihaja do sprememb. Vodenje čedalje pogosteje prevzemajo 

usposobljeni managerji. V preteklosti so zdravstvene domove vodili zdravniki, ki so svoje 

prvenstveno delo opravljali v ambulanti. Do podobnih izidov raziskave je prišel tudi El 

Tigani (2011), ki ni ugotovil pozitivnih učinkov na zadovoljstvo zaposlenih. Podobno je 

ugotovila Gardnerjeva (2000), ki vidi največji razlog za nedelovanje sistemov kakovosti v 
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vodenju (nepoznavanje ali nesprejemanje sistema kakovosti s strani vodij). Drugi razlogi so 

še  neugodne družbeno ekonomske razmere, pomanjkanje virov, počasnost spreminjanja 

organizacijske kulture, nejasno zastavljeni cilji in pomanjkljiva strategija ter obtoževanje 

zaposlenih za nedoseganje izidov. Kot osnovo za uvajanje organizacijskih sprememb navaja 

dobro komunikacijo. 

Morda pa je eden izmed razlogov, da med zaposlenimi nismo ugotovili pozitivnih učinkov  

tudi v tem, da imajo zdravstveni domovi omejeno finančno nagrajevanje dodatnega dela in 

zadolžitev. Nenehnem zmanjševanje prihodkov zdravstvenih domov in drugih ukrepov, med 

drugim omejuje nagrajevanje učinkovitih in bolj prizadevnih zaposlenih. Na ta vzrok lahko 

sklepamo tudi iz raziskave, ki jo je opravil Trivellas (2009). Ugotovil je, da so priznanja in 

nagrade povezani z zadovoljstvom pri delu. 

Ugotovitve raziskave, ki smo jo izvedli, niso potrdile razlik med zaznavanjem učinkov 

standarda kakovosti ISO 9001 na dejavnike zadovoljstva glede na poklicno skupino, medtem 

ko so v raziskavi med zaposlenimi v malezijskih knjižnicah (Taib, Hartini in Nor Hasani 

2010) razlike potrdili. Enako kot v naši raziskavi, so tudi v Maleziji ugotovili, da ni razlik v 

vrednotenju učinkov glede na čas trajanja zaposlitve zaposlenega v organizaciji. 

3.8 Predlogi za izboljšanje stanja na obravnavanem področju 

Z ugotovitvami raziskave smo prepoznali, kakšne učinke ima standard kakovosti ISO 9001 

na dejavnike zadovoljstva zaposlenih in v primerjavi z nekaterimi že izvedenimi raziskavami 

našli skupno točko, da standard kakovosti nima pozitivnega učinka. 

Ker je vršni management promotor in nosilec uvedbe in vzdrževanja standarda kakovosti, naj 

vršni management v organizacijah poišče vzroke za to, da zaposleni ne zaznavajo pozitivnih 

učinkov na dejavnike zadovoljstva. Na podlagi poznavanj želja, potreb in pričakovanj 

zaposlenih bodo vršni managerji lažje sprejemali odločitve, ki bodo vodile v izboljšanje 

zadovoljstva zaposlenih.  

Predvsem naj se management usmeri v izboljšanje področja nagrajevanj (plača, dodatki in 

ugodnosti), ki se je v naši raziskavi izkazalo z najnižjimi ocenami. Predlagamo, da v 

organizacijah preučijo obstoječe sisteme nagrajevanja ter jih nenehno izboljšujejo tako, da 

bodo temeljili tudi na doseganju zastavljenih smotrov in ciljev ter vlogi posameznega 

zaposlenega v sistemu kakovosti. Nagrajevanje naj temelji na že uveljavljenih modelih, ki so 

se izkazali kot dobre prakse. 

Poleg tega predlagamo pripravo enotnih smernic nagrajevanja znotraj zdravstvene dejavnosti, 

in ustanovitev delovne skupine, ki naj bi jo sestavljali vršni managerji posameznih 

zdravstvenih domov ter predstavniki resornega ministrstva.  
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3.9 Zaključki empiričnega dela 

Zastavljenih hipotez nismo mogli potrditi. Ugotovili smo, da zaposleni v zdravstvenih 

domovih po uvedbi certifikata kakovosti ISO 9001 niso bolj zadovoljni. Čeprav je namen 

navedenega standarda nenehno izboljševanje in iskanje področij, kjer je v organizacijah še 

kaj treba postoriti, zaposleni tega še ne zaznavajo kot izboljšanje. Nekoliko bolje vrednotijo 

učinke moški kot ženske. Trajanje zaposlitve zaposlenega v zdravstvenem domu ima vpliv na 

vrednotenje učinka na dejavnik plača, dodatki in ugodnosti. Razlik v vrednotenju učinkov 

glede na izobrazbo in starost nismo zasledili. Obstajajo pa razlike pri razmišljanju med 

zaposlenimi. Ugotovili smo, da 12 odstotkov zaposlenih meni, da je certifikat kakovosti ISO 

9001 v njihovo organizacijo prinesel pozitivne spremembe na vse dejavnike zadovoljstva, 

razen na plače, dodatke in ugodnosti. Kar 62 odstotkov zaposlenih je do učinkov 

neopredeljenih, 26 odstotkov pa se z izboljšavami na tem področju ne strinja. Kdo so 

zaposleni v posameznih skupinah glede na položaj v zdravstvenem domu oziroma njihovem 

položaju v sistemu kakovosti, v tej raziskavi nismo ugotavljali. Ker je velika večina do 

učinkov neopredeljena, bo v prihodnje treba izvesti aktivnosti za spremembo njihovega 

zaznavanja v pozitivno smer. Le tako bodo v organizacijah enotno delovali  v smeri 

nenehnega izboljševanja.  
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4 SKLEP 

V magistrski nalogi smo preučili in analizirali učinke uvedbe certifikata kakovosti ISO 9001 

na dejavnike zadovoljstva zaposlenih v zdravstvenih domovih. Opredelili smo teoretična 

izhodišča, raziskovalni problem, cilje, namen raziskave, hipoteze in raziskovalne metode. Po 

pregledu domačih in tujih virov in literature smo v teoretičnem delu podali ugotovitve 

različnih avtorjev s področij zdravstvene dejavnosti, kakovosti in zadovoljstva pri zaposlenih. 

V empiričnem delu smo izvedli kvantitativno raziskavo. Podatke za izvedbo raziskave smo 

pridobili z vprašalnikom. Na podlagi spoznanj teoretičnega in empiričnega dela raziskave 

smo oblikovali glavne ugotovitve, prispevek k znanosti in podali predloge za nadaljnje 

raziskovanje. 

4.1 Glavne ugotovitve celotne raziskave 

Raziskava je pokazala, da večina zaposlenih v zdravstvenih domovih ne zaznava pozitivnih 

učinkov, ki jih je uvedba standarda kakovosti ISO 9001 prinesla v njihovo zadovoljstvo. 

Pozitivne učinke je pri vseh dejavnikih zadovoljstva, razen pri dejavniku plača, dodatki in 

ugodnosti, zaznalo  12 odstotkov zaposlenih. Večina anketirancev je do pozitivnih učinkov 

na dejavnike vsebina dela, samostojnost pri delu, vodenje in organiziranost  dela, odnosi pri 

delu in delovne razmere neopredeljena.  

Največje izboljšanje vidijo pri delovnih razmerah. Izboljšanja na področju plač, dodatkov in 

ugodnosti zaposleni ne zaznavajo. V nadaljevanju smo ugotovili, da moški bolje zaznavajo 

učinke kot ženske in dokazali, da je razlika med spoloma statistično značilna pri vrednotenju 

učinkov na vsebino dela, vodenje in organiziranost, odnose pri delu in na delovne razmere. 

Pri vrednotenju učinkov na plače, dodatke in ugodnosti pa imajo tako moški kot ženske 

enako mnenje. Vpliv na vrednotenje učinkov na plače, dodatke in ugodnosti ima trajanje 

zaposlitve zaposlenega v zdravstvenem domu. Nadaljnje analize so pokazale, da tako starost 

zaposlenih kot izobrazba, ki so jo zaposleni dosegli, nimajo vpliva na različno vrednotenje 

učinkov. V raziskavi smo ugotovili, da zaposleni v zdravstvenih domovih razmišljajo 

različno, zato jih lahko, glede na njihovo podobno mnenje o učinkih uvedbe certifikata 

kakovosti ISO 9001, razvrstimo v tri  skupine.  

4.2 Prispevek k znanosti 

K znanosti smo prispevali tako v teoretičnem kot tudi v empiričnem delu. V teoretičnem delu 

smo povzeli vsebine različnih avtorjev s področja zdravstvene dejavnosti, kakovosti in 

zadovoljstva zaposlenih. Predstavili smo tudi bistvene ugotovitve dosedanjih raziskav o 

vplivu sistemov kakovosti na zadovoljstvo zaposlenih ter zasnovali osnovo za empirično 

kvantitativno analizo.  
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Prispevek empiričnega dela magistrske naloge k znanosti vidimo v tem, da je to prva tovrstna 

raziskava o učinkih uvedbe standarda kakovosti ISO 9001 na dejavnike zadovoljstva 

zaposlenih v slovenskih zdravstvenih domovih.  Ugotovljeni izidi raziskave so izvirni in 

odpravljajo zaznano vrzel na področju učinkov uvajanja kakovosti v zdravstveni dejavnosti. 

Ugotovitve raziskave so pokazale področja, ki jih bo v zdravstvenih domovih, ki že imajo 

uveden certifikat kakovosti ISO 9001, v prihodnje treba urediti. Poslovodstvom (upravi in 

vršnemu managementu) v tistih zdravstvenih domovih, ki se za uvajanje tega poslovno-

organizacijskega sistema kakovosti šele odločajo, bodo ugotovitve lahko v pomoč pri 

izvajanju aktivnosti za njihovo uspešno načrtovanje, uvajanje in kontroliranje. Izidi iz 

raziskave naj bi bili v veliko pomoč tudi vsem tistim, ki se na politični ravni odločajo za 

uvedbo ISO 9001 v zdravstvene organizacije kot predpogoja za višjo kakovost proizvodov in 

procesov  za odjemalce.   

4.3 Predlogi za nadaljnje raziskovanje  

V prihodnje bi bilo smiselno poiskati razloge, ki prepuščajo zaposlene v stanju 

neopredeljenosti do sprememb v zadovoljstvu, ki so posledica uvedbe standarda kakovosti 

ISO 9001. To je še toliko bolj utemeljeno in smiselno, ker iz izidov raziskav izhaja, da 

uvedba ISO 9001 nima pozitivnih učinkov na zadovoljstvo zaposlenih.  

V nadaljnjih raziskavah bi bilo smiselno ugotoviti ali ima uvedba standarda kakovosti v 

nepridobitni dejavnosti pozitivne učinke na druge izide kazalnikov uspešnosti (npr. 

zadovoljstvo odjemalcev, kakovost proizvoda ali procesa, zvestobo odjemalcev ipd.) ter jih 

primerjati s tistimi organizacijami, v katerih se za takšen pristop niso odločili. V nadalje bi 

bilo dobro raziskati, ali obstajajo razlike med državnimi in zasebnimi zdravstvenimi 

ustanovami ter ali obstajajo razlike med različnimi zdravstvenimi dejavnostmi 

(zobozdravstvom, osnovno zdravstveno varstvo, patronaža ipd.). 

Ker pa se ta poslovno-organizacijski sistem kakovosti uvaja tudi v druge organizacije (npr. v 

šole, vrtce, vzgojno-varstvene domove, domove za starejše občane ipd.), ki delujejo v javnem 

interesu, bi lahko nadaljnja raziskovanja razširili tudi na ostala področja javnega sektorja.  
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Priloga 1 

 

 

Spoštovani. 

 

V okviru magistrske naloge opravljam raziskavo o učinku standarda kakovosti ISO 9001 v 

zdravstvenih domovih na dejavnike zadovoljstva zaposlenih. Raziskavo izvajam v 

zdravstvenih domovih na področju Dolenjske. Rezultati raziskave bodo združeni za vse 

zdravstvene domove skupaj. 

Pred vami je anonimni anketni vprašalnik na temo učinka standarda kakovosti ISO 9001 na 

dejavnike zadovoljstva zaposlenih. Vprašalnik je razdeljen na 2 sklopa. V prvem sklopu 

sprašujem po vaših splošnih podatkih, v drugem sklopu pa me zanimajo vaše ocene učinka 

pridobljenega certifikata kakovosti ISO 9001 na posamezne dejavnike zadovoljstva 

zaposlenih.  

Za izpolnjevanje vprašalnika potrebujete največ 10 minut. Prosim vas, da vaš dragoceni čas 

namenite izpolnjevanju tega vprašalnika in poskušate odgovoriti na vsa vprašanja oziroma 

zastavljene trditve.  Ker je anketa anonimna, vas prosim, da na vprašanja iskreno odgovorite. 

Izpolnjen vprašalnik oddate v za ta namen postavljeno skrinjico ali mapo. 

Prosim vas, da izpolnite in oddate ta anketni vprašalnik čimprej, najpozneje pa do 5. 7. 2013. 

Za vaše sodelovanje se vam iskreno zahvaljujem.  

 

Z lepimi  pozdravi, 

Mateja Kunc   
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1. SPLOŠNI PODATKI  

Prosim, obkrožite ustrezni odgovor ali dopišite 

1. Spol   a)                          ženski  
   

  

                                 

b)  moški  

   

 

   

   

2. Starost   
   

  a) do 20 let  

   

 

  b) od 20 do 30 let  
   

  c) od 30 do 40 let  
   

  d) od 40 do 50 let  
   

  e) od 50 do 60 let  
   

  g) nad 60 let  
   

3. Koliko časa ste že zaposleni v tem zdravstvenem domu?  ________let 
   

     
   

4. Stopnja izobrazbe   
   

  a) osnovna šola  
   

  b) poklicna šola  
   

  c) srednja šola  
   

  d) višja šola  
   

  e) visoka strokovna šola  
   

  g) specializacija po visoki strokovni šoli  
   

  h) univerzitetna izobrazba  
   

  i) specializacija po univerzitetni izobrazbi  
   

  j) magisterij znanosti  
   

  k) doktorat znanosti  
   

2.  
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UČINEK CERTIFIKATA KAKOVOSTI ISO 9001 NA POSAMEZNE 

DEJAVNIKE ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH 

Pred vami so trditve, ki opisujejo spremembe v zadovoljstvu zaposlenih zaradi pridobitve 

certifikata kakovosti ISO 9001. S pomočjo 5-stopenjske lestvice (1 - sploh ne drži, 2 - ne  

drži, 3 - niti ne drži - niti drži, 4 – drži, 5 - popolnoma drži) pri vsaki trditvi označite tisto 

številko, ki najbolje odraža vaše strinjanje s trditvijo. 

Vsebina dela Sploh ne 

drži 
Ne drži Niti ne 

drži - 
niti drži 

Drži Popolno

ma drži 

Ugotavljanje potreb po izobraževanju se je 
izboljšalo. 

1 2 3 4 5 

Pri usposabljanju se bolj upoštevajo želje 
posameznikov. 

1 2 3 4 5 

Število strokovnih usposabljanj se je povečalo. 1 2 3 4 5 

Vodstvo se bolj zanima za cilje zaposlenih. 1 2 3 4 5 

Prenos znanja znotraj organizacije se je izboljšal. 1 2 3 4 5 

Informiranost o rezultatih dela se je izboljšala. 1 2 3 4 5 

Delovni postopki so boljše načrtovani. 1 2 3 4 5 

Povečal se je ugled mojega dela. 1 2 3 4 5 

Povečalo se je število različnih opravil, ki jih zna 
opravljati  vsak zaposlen. 

1 2 3 4 5 

 

Samostojnost pri delu Sploh ne 

drži 
Ne drži Niti ne 

drži - 
niti drži 

Drži Popolno

ma drži 

Število izboljšav, ki jih predlagamo zaposleni, se je 
povečalo. 

1 2 3 4 5 

Zaposleni smo bolj aktivni pri uveljavitvi svojih pobud. 1 2 3 4 5 

Zaposleni smo bolj pripravljeni prevzeti odgovornost in 

tveganje za svoje odločitve. 
1 2 3 4 5 

Prizadevanje vseh zaposlenih za stalno izboljševanje 
procesov se je povečalo. 

1 2 3 4 5 

Zaposleni smo bolj vključeni v oblikovanje ciljev 

zdravstvenega doma. 

1 2 3 4 5 

Zaposleni smo bolj samostojni pri delu. 1 2 3 4 5 

Zaposleni smo bolj seznanjeni z odločitvami, ki jih 
sprejema vodstvo. 

1 2 3 4 5 

Pri izboru zdravstvenega materiala se bolj upoštevajo 
želje in izkušnje zaposlenih. 

1 2 3 4 5 

Pri nakupu medicinskih aparatur se bolj upoštevajo 
potrebe zaposlenih. 

1 2 3 4 5 

Zaposleni smo bolj samostojni pri razporejanju 

delovnega časa (obseg nadurnega dela, dežurstev, 
izmenskega dela). 

1 2 3 4 5 
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Plača, dodatki in ugodnosti Sploh ne 

drži 
Ne drži Niti ne 

drži - 
niti drži 

Drži Popolno

ma drži 

Izboljšal se je sistem nagrajevanja dobro opravljenega  
dela. 

1 2 3 4 5 

Povečalo se je število pohval in priznanj za dobro 
opravljeno delo. 

1 2 3 4 5 

Informiranost zaposlenih o vidikih ocenjevanja našega 
dela se je izboljšala. 

1 2 3 4 5 

Izboljšalo se je nagrajevanje glede na rezultate dela. 1 2 3 4 5 

Sistem nagrajevanja dodatnega dela je zaposlenim bolj 

poznan. 

1 2 3 4 5 

Povečal se je nabor ugodnosti (npr. rekreacija, druženja, 
itd.) za boljše počutje zaposlenih . 

1 2 3 4 5 

 

Vodenje in organiziranost  dela Sploh ne 

drži 
Ne drži Niti ne 

drži - 
niti drži 

Drži Popolno

ma drži 

Daljših izostankov z dela zaradi bolezni, poškodb, 
porodniške, itd. se zaposleni ne bojimo, saj je vodstvo 
do teh stvari bolj razumevajoče. 

1 2 3 4 5 

Vodstvo se bolj trudi ustvarjati pozitivno ozračje v 
zdravstvenem domu. 

1 2 3 4 5 

Vodstvo se bolj trudi usposobiti zaposlene, ki ne delajo 

dovolj dobro in jim ne grozijo z odpovedjo. 

1 2 3 4 5 

Vodstvo si bolj prizadeva, da bi delo potekalo 

nemoteno. 

1 2 3 4 5 

Vodstvo pri organizaciji dela bolj upošteva sposobnosti 
in potrebe zaposlenih. 

1 2 3 4 5 

Delovni sestanki so bolj redni. 1 2 3 4 5 

 

Odnosi pri delu Sploh ne 

drži 
Ne drži Niti ne 

drži - 
niti drži 

Drži Popoln

oma 

drži 
Komuniciranje med zaposlenimi se je izboljšalo. 1 2 3 4 5 

Informiranost o dogodkih v organizaciji se je 

izboljšala. 
1 2 3 4 5 

Vodje in zaposleni se pogovarjamo bolj sproščeno in 
enakopravno. 

1 2 3 4 5 

Delovni sestanki so bolj učinkoviti. 1 2 3 4 5 

Vodstvo daje zaposlenim bolj jasne informacije o 

njihovih nalogah. 

1 2 3 4 5 

Sodelovanje med zaposlenimi se je izboljšalo. 1 2 3 4 5 

Delovna organizacija je postala harmonična. 1 2 3 4 5 

Sodelavci si bolj zaupamo. 1 2 3 4 5 

Razmišljanje o naši delovni organizaciji je bolj 

pozitivno. 

1 2 3 4 5 
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Hvala lepa za sodelovanje!

Delovne razmere Sploh ne 

drži 
Ne drži Niti ne 

drži - 
niti drži 

Drži Popolno

ma drži 

Delovno okolje je bolj skladno z varnostnimi 
zahtevami. 

1 2 3 4 5 

Delovno okolje je bolj čisto. 1 2 3 4 5 

Delovna sredstva so bolje vzdrževana. 1 2 3 4 5 

Delovna sredstva so bolj funkcionalno organizirana. 1 2 3 4 5 

Pri nabavi delovnih sredstev se bolj upošteva potrebe 
delovnega procesa. 

1 2 3 4 5 

Razporedi delovnega časa so se izboljšali. 1 2 3 4 5 
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Preglednica P 1: Matrični koeficienti shranjene komponente - Vsebina dela 

 Komponenta 

Ugotavljanje potreb po izobraževanju se je izboljšalo. 0,150 

Pri usposabljanju se bolj upoštevajo želje posameznikov. 0,112 

Število strokovnih usposabljanj se je povečalo. 0,158 

Vodstvo se bolj zanima za cilje zaposlenih. 0,174 

Prenos znanja znotraj organizacije se je izboljšal. 0,150 

Informiranost o rezultatih dela se je izboljšala. 0,152 

Delovni postopki so boljše načrtovani 0,145 

Povečal se je ugled mojega dela. 0,159 

Povečalo se je število različnih opravil, ki jih zna opravljati  vsak zaposlen. 0,115 

Metoda ekstrahiranja: Metoda glavnih komponent 

Koeficienti shranjene komponente 

a.Koeficienti so standardizirani 

Preglednica P 2: Matrični koeficienti shranjene komponente -Samostojnost pri delu 

 Komponenta 

Število izboljšav, ki jih predlagamo zaposleni, se je povečalo. 0,120 

Zaposleni smo bolj aktivni pri uveljavitvi svojih pobud. 0,125 

Zaposleni smo bolj pripravljeni prevzeti odgovornost in tveganje za svoje odločitve. 0,098 

Prizadevanje vseh zaposlenih za stalno izboljševanje procesov se je povečalo. 0,118 

Zaposleni smo bolj vključeni v oblikovanje ciljev zdravstvenega doma. 0,153 

Zaposleni smo bolj samostojni pri delu. 0,103 

Zaposleni smo bolj seznanjeni z odločitvami, ki jih sprejema vodstvo. 0,171 

Pri izboru zdravstvenega materiala se bolj upoštevajo želje in izkušnje zaposlenih. 0,151 

Pri nakupu medicinskih aparatur se bolj upoštevajo potrebe zaposlenih. 0,143 

Zaposleni smo bolj samostojni pri razporejanju delovnega časa (obseg nadurnega dela, dežurstev, 

izmenskega dela). 

0,136 

Metoda ekstrahiranja: Metoda glavnih komponent 

Koeficienti shranjene komponente 

a.Koeficienti so standardizirani 

Preglednica P 3:  Matrični koeficienti shranjene komponente - Plača, dodatki in 
ugodnosti 

 Komponenta 

Izboljšal se je sistem nagrajevanja dobro opravljenega  dela. 0,175 

Povečalo se je število pohval in priznanj za dobro opravljeno delo. 0,229 

Informiranost zaposlenih o vidikih ocenjevanja našega dela se je izboljšala. 0,254 

Izboljšalo se je nagrajevanje glede na rezultate dela. 0,171 

Sistem nagrajevanja dodatnega dela je zaposlenim bolj poznan. 0,195 

Povečal se je nabor ugodnosti (npr. rekreacija, druženja, itd.) za boljše počutje zaposlenih. 0,195 

Metoda ekstrahiranja: Metoda glavnih komponent 

Koeficienti shranjene komponente 

a.Koeficienti so standardizirani 
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Preglednica P 4:  Matrični koeficienti shranjene komponente - Vodenje in 

organiziranost dela 

 Komponenta 

Daljših izostankov z dela zaradi bolezni, poškodb, porodniške, itd. se zaposleni ne bojimo, saj je 

vodstvo do teh stvari bolj razumevajoče. 

0,199 

Vodstvo se bolj trudi ustvarjati pozitivno ozračje v zdravstvenem domu. 0,253 

Vodstvo se bolj trudi usposobiti zaposlene, ki ne delajo dovolj dobro in jim ne grozijo z 

odpovedjo. 

0,241 

Vodstvo si bolj prizadeva, da bi delo potekalo nemoteno. 0,190 

Vodstvo pri organizaciji dela bolj upošteva sposobnosti in potrebe zaposlenih. 0,202 

Delovni sestanki so bolj redni. 0,185 

Metoda ekstrahiranja: Metoda glavnih komponent 

Koeficienti shranjene komponente 

a.Koeficienti so standardizirani 

Preglednica P 5: Matrični koeficienti shranjene komponente - Odnosi pri delu 

 Komponenta 

Komuniciranje med zaposlenimi se je izboljšalo. 0,136 

Informiranost o dogodkih v organizaciji se je izboljšala. 0,157 

Vodje in zaposleni se pogovarjamo bolj sproščeno in enakopravno. 0,129 

Delovni sestanki so bolj učinkoviti. 0,136 

Vodstvo daje zaposlenim bolj jasne informacije o njihovih nalogah. 0,132 

Sodelovanje med zaposlenimi se je izboljšalo. 0,117 

Delovna organizacija je postala harmonična. 0,133 

Sodelavci si bolj zaupamo. 0,133 

Razmišljanje o naši delovni organizaciji je bolj pozitivno. 0,134 

Metoda ekstrahiranja: Metoda glavnih komponent 

Koeficienti shranjene komponente 

a.Koeficienti so standardizirani 

Preglednica P 6: Matrični koeficienti shranjene komponente - Delovne razmere 

 Komponenta 

Delovno okolje je bolj skladno z varnostnimi zahtevami. 0,193 

Delovno okolje je bolj čisto. 0,180 

Delovna sredstva so bolje vzdrževana. 0,191 

Delovna sredstva so bolj funkcionalno organizirana. 0,202 

Pri nabavi delovnih sredstev se bolj upošteva potrebe delovnega procesa. 0,235 

Razporedi delovnega časa so se izboljšali. 0,232 

Metoda ekstrahiranja: Metoda glavnih komponent 

Koeficienti shranjene komponente 

a.Koeficienti so standardizirani 
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Z ukazom COMPUTE pa glavne komponente vrnemo na lestvico od 1 do 5 

 

COMPUTE f1=0.114068441064639 * v1a + 0.0851711026615969 * v1b + 0.120152091254753 * v1c + 

0.132319391634981 * v1d + 0.114068441064639 * v1e + 0.115589353612167 * v1f + 0.110266159695817 * v1g 

+ 0.120912547528517 * v1h + 0.0874524714828897 * v1i. 

EXECUTE. 

COMPUTE f2=0.0910470409711684 * v2a + 0.0948406676783004 * v2b + 0.0743550834597876 * v2c + 

0.0895295902883156 * v2d +0.11608497723824 * v2e + 0.0781487101669196 * v2f + 0.129742033383915 * 

v2g + 0.114567526555387 * v2h + 0.108497723823976 * v2i + 0.103186646433991 * v2j. 

EXECUTE. 

COMPUTE f3=0.143560295324036 * f3 + 0,187858900738310* v3b + 0,208367514356030* v3c + 

0,140278917145201* v3d + 0,159967186218212* v3e + 0,159967186218212* v3f. 

EXECUTE. 

COMPUTE f4=0.156692913385827 * v4a + 0,199212598425197* v4b + 0,189763779527559* v4c + 

0,149606299212598* v4d + 0,159055118110236* v4e + 0,145669291338583* v4f. 

EXECUTE. 

COMPUTE f5=0.112676056338028 * v5a + 0,130074565037283* v5b + 0,106876553438277* v5c + 

0,112676056338028* v5d + 0,109362054681027* v5e + 0,096934548467274* v5f + 

0,110190555095278* v5g + 0,110190555095278* v5h + 0,111019055509528* v5i. 

EXECUTE. 

COMPUTE f6=0.156528791565288 * v6a + 0,145985401459854* v6b + 0,154906731549067* v6c + 

0,163828061638281* v6d + 0,190592051905921* v6e + 0,188158961881590* v6f. 

EXECUTE.
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Vpliv spola na vrednotenje učinkov pridobljenega certifikata 

Pri ugotavljanju vpliva spola na učinke pridobljenega certifikata smo uporabili test za dva 

neodvisna vzorca. Preverjali smo, ali je povprečna vrednost iste spremenljivke v eni skupini 

enot različna (večja ali manjša) od povprečne vrednosti v drugi skupini enot. 

0 1 2 3 4

Vsebina dela

Samostojnost pri delu

Plača, dodatki, ugodnosti

Vodenje in organizacija  dela

Odnosi pri delu

Delovne razmere

moški

ženske

 

Slika P 1: Razlike v vrednotenju učinkov glede na spol zaposlenega 

Preglednica P 7. T-test - vpliv spola na učinke pridobljenega certifikata 

Glavna komponenta Spol  n Povprečje  St. 

odklon 

St. 

napaka 

Vsebina dela ženski 160 2,8156 0,79188 0,06260 

Vsebina dela moški 27 3,2869 0,52324 0,10070 

Samostojnost pri delu ženski 160 2,8507 0,80362 0,06353 

Samostojnost pri delu moški 27 3,0814 0,58335 0,11227 

Plača, dodatki, ugodnosti ženski 160 2,0367 0,78791 0,06229 

Plača, dodatki, ugodnosti moški 27 2,0433 0,67713 0,13031 

Vodenje in organizacija dela ženski 160 2,9372 0,80691 0,06379 

Vodenje in organizacija dela moški 27 3,2963 0,65021 0,12513 

Odnosi pri delu ženski 160 2,8344 0,79680 0,06299 

Odnosi pri delu moški 27 3,2133 0,46068 0,08866 

Delovne razmere ženski 160 3,1788 0,78818 0,06231 

Delovne razmere moški 27 3,4959 0,47560 0,09153 

 

Iz opisne statistike je razvidno, da je učinek pri vseh spremenljivkah višji pri moških. Moški 

so bolj zadovoljni z uvedbo certifikata kakovosti ISO 9001 kot ženske. Največji učinek 
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opažajo moški na delovnih razmerah (povprečje 3,4959), nekoliko nižji na vodenju in 

organizaciji dela (povprečje 3,2963). Najslabše ocenjujejo učinek na plačo, dodatke in 

ugodnosti (povprečje 2,0433). Tudi ženske ocenjujejo spremembe pri delovnih razmerah 

najvišje in enako kot pri moških sta na drugem mestu po pozitivnem učinku vodenje in 

organiziranost  dela, ocena področja plač, dodatkov in ugodnosti pa je tudi pri ženskah 

deležna najslabših ocen. Ali so te razlike med spoloma tudi statistično značilne, smo 

preverjali s  testom za dva neodvisna vzorca. 

Preglednica P 8: T-test – statistično značilne razlike med spoloma 

  Levinov        

test enakosti 

varianc 

T-test za enakost povprečij 

S
p

re

m
en

lj

iv
k
a 

E
n
ak

o
st 

v
arian

c 

F
 

S
to

p
n
ja  

značilnosti 

t d
f 

S
t. 

značilno
sti 

d
v
o
stran

sk

R
azlik

a 

m
ed

 

povprečji 

S
tan

d
ard

n
a 

n
ap

ak
a 

razlik
e                     

 

  

Vsebina dela potrjena 5,127 0,025 -2,981 185 0,003 

-

0,47164 0,15809 

Vsebina dela 

ni 

potrjena 

    

-3,975 48,791 0,000 

-

0,47164 0,1185 

Samostojnost 

pri delu potrjena 3,909 0,06 -1,428 185 0,155 

-

0,24221 0,16145 

Samostojnost 

pri delu 

ni 

potrjena 

    

-1,789 44,572 0,080 

-

0,24221 0,12824 

Plača, dodatki, 
ugodnosti potrjena 0,622 0,431 -0,041 185 0,967 -0,015 0,19162 

Plača, dodatki, 
ugodnosti 

ni 

potrjena 

    

-0,046 38,906 0,964 -0,015 0,17168 

Vodenje in 

organiziranost 

dela potrjena 0,931 0,336 -2,193 185 0,030 

-

0,44469 0,20164 

Vodenje in 

organizacija 

dela 

ni 

potrjena 

    

-2,556 40,819 0,014 

-

0,44469 0,17274 

Odnosi pri 

delu potrjena 7,89 0,006 -2,401 185 0,017 

-

0,44367 0,18681 

Odnosi pri 

delu 

ni 

potrjena 

    

-3,485 56,522 0,001 

-

0,44367 0,12859 

Delovne 

razmere potrjena 6,771 0,01 -2,027 185 0,044 

-

0,37912 0,18758 

Delovne 

razmere 

ni 

potrjena 

    

-2,864 53,795 0,006 

-

0,37912 0,13328 
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Razlika med spoloma je statistično značilna pri ocenjevanju učinkov na vsebino dela, 

vodenje in organiziranost,  odnose pri delu in na delovne razmere. Pri ocenjevanju učinkov 

na plačo, dodatke in ugodnosti ter samostojnost pri delu pa imajo tako moški kot ženske 

enako mnenje.  

 



    

 



Priloga 5 

 

Vpliv starosti na vrednotenje učinkov pridobljenega certifikata 

Vpliv starosti na vrednotenje učinkov pridobljenega certifikata smo analizirali na štirih 

starostnih skupinah zaposlenih, in sicer zaposleni v starosti od 20 do 29 let, od 30 do 39 let, 

od 40 do 49 let in od 50 do 59 let. Starostne kategorije nad 60 let v tej analizi nismo 

upoštevali, saj ta kategorija vključuje le enega zaposlenega. 

 

Slika P 2: Starost zaposlenega in vsebina 

dela 

 

Slika P 3: Starost zaposlenega in 

samostojnost pri delu 

Mladi do 30 let imajo povprečje okoli 3, kar pomeni, da ni spremembe pri vsebini dela in 

samostojnosti pri delu zaradi pridobitve certifikata. Pri obeh dejavnikih vidimo, da se z 

višanjem starosti anketirancev, slabše ocenjuje stanje. 

 

 

 

 

 



Priloga 5 

 

 

Slika P 4: Starost zaposlenega in plača, dodatki in ugodnosti 

Čeprav je pri plači, dodatkih in ugodnostih opazna razlika med starostnimi skupinami, lahko 

zaključimo, da starost nima vpliva na vrednotenje učinka na plače, dodatke in ugodnosti. 

Glede na dokaj nizke povprečne vrednosti učinka, ki so med 2,3 in 1,9, lahko zaključimo, da 

vsi anketiranci ocenjujejo vpliv učinka uvedbe certifikata ISO 9001 negativno. Najslabše ga 

ocenjujejo anketiranci v starosti od 30 do 40 let. Sklepamo, da so možni vzroki za tako nizke 

ocene v tem, da so morda zaposleni v tej starostni skupini pričakovali največje spremembe 

pri nagrajevanju, morda pa je to skupina zaposlenih z največ dodatnimi zadolžitvami, ki niso 

sorazmerne z nagrado za to dodatno delo. Zaposleni v starostni skupini od 40 do 50 let in 

starejši ocenjujejo učinek uvedbe standarda kakovosti ISO 9001 na plače, dodatke in 

ugodnosti s povprečjem med 2,0 in 2,1 podobno negativno. 
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Slika P5: Starost zaposlenih ter vodenje 

in organiziranost 

Slika P6: Starost zaposlenih in odnosi pri 

delu 

 

Slika P7: Starost zaposlenih in delovne 

razmere 

 

Tudi pri dejavnikih vodenje in organiziranost  dela, odnos pri delu in delovnih razmerah smo 

v vseh starostnih skupinah ugotovili, da zaposleni ne ocenjujejo pozitivno učinkov 
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pridobljenega standarda ISO 9001 v vseh starostnih skupinah. Spremembe, ki jih je prinesla 

pridobitev certifikata ISO 9001 na področju vodenja in organiziranosti dela najbolje 

ocenjujejo zaposleni v starostni skupini od 20 do 30 let. S staranjem je opazen trend padanja 

zadovoljstva, kjer v starostni skupini anketirancev med 50 in 60 let povprečje doseže najnižjo 

vrednost med 2,7 in 2,8. Glede na to, da se povprečne vrednosti v vseh starostnih skupinah 

gibljejo okrog povprečne vrednosti 3,0 ugotavljamo, da so zaposleni precej neopredeljeni 

tako do pozitivnih kot negativnih učinkov oziroma lahko trdimo, da na področju vodenja in 

organiziranosti  ni prišlo do sprememb v zadovoljstvu.  

Podoben je način razmišljanja anketirancev o spremembah, do katerih je prišlo na področju 

odnosov pri delu. Povprečne ocene v vseh starostnih skupinah se gibljejo med 3,1 in 2,6. 

Najbolje ocenjujejo spremembe na področju odnosov pri delu anketiranci v starostni skupini 

od 20 do 30 let, najslabše pa najstarejši anketiranci v starosti med 50 in 60 let. Glede na 

povprečne vrednosti ugotavljamo, da so zaposleni v vseh starostnih skupinah precej 

neopredeljeni tako do pozitivnih kot negativnih učinkov oziroma lahko trdimo, da na 

področju odnosov pri delu ni prišlo do sprememb v zadovoljstvu.  

 

Spremembe, ki jih je prinesla uvedba standarda kakovosti ISO 9001 na področju delovnih 

razmer najbolje ocenjujejo zaposleni v starostni skupini od 30 do 40 let s povprečno 

vrednostjo nad 3,3. Anketiranci v starostni skupini od 20 do 30 let ocenjujejo spremembe na 

področju delovnih razmer enako kot anketiranci v starostni skupini od 40 do 50 let, in sicer s 

povprečno vrednostjo nekoliko pod 3,3. Anketiranci v starostni skupini od 50 do 60 let 

zaznavanja spremembe delovnih razmer najslabše, vendar še vedno s povprečno oceno med 

2,9 in 3,0. Čeprav anketiranci vrednotijo spremembe na področju delovnih razmer najvišje 

izmed vseh dejavnikov zadovoljstva, tudi za ta dejavnik še vedno ne moremo govoriti o 

izboljšanju, saj smo kot mejno vrednost, ki izkazuje izboljšanje, določili povprečje 3,5.  

Pri ugotavljanju vpliva starosti na učinke pridobljenega certifikata smo uporabili test Analiza 

variance. Ker je v starostni skupini nad 60 let le en anketiranec, smo tega anketiranca 

izključili iz analize. 
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Preglednica P 9:  Levenov test – vpliv starosti na vrednotenje učinkov pridobljenega 

certifikata 

Glavna komponenta  Levenova 

statistika  

Df1 Df 2  St. 

značilnosti 

Vsebina dela  0,136 2 182 0,938 

Samostojnost pri delu  0,792 2 182 0,500 

Plača, dodatki, ugodnosti  1,804 2 182 0,148 

Vodenje in organizacija dela  2,212 2 182 0,088 

Odnosi pri delu  2,347 2 182 0,074 

Delovne razmere  1,414 2 182 0,240 

Pri vseh glavnih komponentah je stopnja značilnosti višja od 0,05.  To pomeni, da so 

variance v vseh teh skupinah enake, zato lahko nadaljujemo z Anovo.  

Preglednica P 10:  Anova – vpliv starosti na vrednotenje učinkov pridobljenega 

certifikata 

S
p

rem
en

lj

iv
k

a  

V
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ta 

k
v

ad
rato

v
 

d
f  

P
ovprečje 

k
v

ad
rato

v
 

F
  

S
t. 

značilnosti 

Vsebina dela Med skupinami 0,842 3 0,281 0,461 0,710 

 V skupini 110,887 182 0,609   

 Skupaj 111,729 185    

Samostojnost  Med skupinami 3,345 3 1,115 1,855 0,139 

pri delu V skupini 109,375 182 0,601   

 Skupaj 112,720 185    

Plača, dodatki, 

ugodnosti 
Med skupinami 2,481 3 0,827 1,414 0,240 

 V skupini 106,435 182 0,585   

 Skupaj 108,916 185    

Vodenje in  Med skupinami 3,416 3 1,139 1,818 0,145 

organiziranost   V skupini 113,980 182 0,626   

dela Skupaj 117,396 185    

Odnosi pri  Med skupinami 4,349 3 1,450 2,503 0,061 

delu V skupini 105,422 182 0,579   

 Skupaj 109,771 185    

Delovne  Med skupinami 4,212 3 1,404 2,488 0,062 

razmere V skupini 102,713 182 0,564   

 skupaj 106,924 185    
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Ugotovili smo, da starost anketiranca ne vpliva na razlike v razmišljanju o učinkih standarda 

ISO 9001 na dejavnike zadovoljstva.  
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Vpliv stalnosti zaposlitve na učinke pridobljenega certifikata 

Preglednica P 11:  Levenov test - vpliv stalnosti zaposlitve na učinke pridobljenega 

certifikata 

Spremenljivka  Levenova 

statistika  

Df1 Df 2  St. 

značilnosti 

Vsebina dela  0,255 3 183 0,858 

Samostojnost pri delu  1,493 3 183 0,218 

Plača, dodatki, ugodnosti  1,447 3 183 0,231 

Vodenje in organiziranost  dela  0,512 3 183 0,675 

Odnosi pri delu  2,230 3 183 0,086 

Delovne razmere  1,120 3 183 0,342 

Glede na dovolj visoke stopnje značilnosti smo nadaljevali z Anovo. 

Preglednica P 12: Anova - vpliv stalnosti zaposlitve na učinke pridobljenega certifikata 

S
p
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a  
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ta 
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d
f  

P
ovprečje 

k
v
ad

rato
v

 

F
  

S
t. 

značilnosti 

Vsebina dela Med skupinami 1,140 3 0,380 0,628 0,598 

 V skupini 110,814 183 0,606   

 Skupaj 111,955 186    

Samostojnost  Med skupinami 3,569 3 1,190 1,994 0,116 

pri delu V skupini 109,192 183 0,597   

 Skupaj 112,761 186    

Plača, dodatki,  Med skupinami 6,141 3 1,714 2,973 0,033 

ugodnosti V skupini 105,490 183 0,576   

 skupaj 110,631 186    

Vodenje in  Med skupinami 0,844 3 0,281 0,441 0,724 

Organiziranost   V skupini 116,650 183 0,637   

dela skupaj 117,494 186    

Odnosi pri  Med skupinami 1,651 3 0,550 0,931 0,427 

delu V skupini 108,132 183 0,591   

 skupaj 109,783 186    

Delovne  Med skupinami 0,154 3 0,051 0,088 0,967 

razmere V skupini 106,827 183 0,584   

 skupaj 106,980 186    
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Ugotovili smo, da glede na stalnost zaposlitve obstajajo razlike v razmišljanju o učinkih 

standarda ISO 9001 le pri plačah, dodatkih in ugodnostih.  

 

Slika P 8: Stalnost zaposlitve in plača, dodatki in ugodnosti 

 

Čeprav vsi anketiranci ocenjujejo učinek uvedbe certifikata ISO 9001 negativno, smo zaznali 

razlike v razmišljanju med skupinami. Najmanj kritični do učinkov so tisti anketiranci, ki so 

v istem zdravstvenem domu zaposleni od 20 do 29 let. Najslabše so učinke na plače 

ocenjevali anketiranci, ki so v istem zdravstvenem domu zaposleni od 10 do 19 let.  
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Preglednica P 13: Odstotek pravilno uvrščenih enot 

Classification Results
a
 

  Ward Method 3 skupine vse 

komponente 

Predicted Group Membership Total 

  1 2 3 

Original 

Count 

1 23 0 0 23 

2 0 114 1 115 

3 0 2 47 49 

% 

1 100,0 ,0 ,0 100,0 

2 ,0 99,1 ,9 100,0 

3 ,0 4,1 95,9 100,0 

a. 98,4% of original grouped cases correctly classified. 

 

 

 

 

 


