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III 

POVZETEK 

V zadnjih stotih letih je poraba pitne vode šestkratno narasla, vendar se sedaj že več kot deset 

let zmanjšuje. V nalogi je bilo preverjeno, ali trend zmanjševanja količine prodane vode na 

lokalnem trgu ni posledica nezadovoljstva uporabnikov z izvajanjem storitev oskrbe z vodo. 

Izvedena je bila analiza povprečne porabe vode na prebivalca v Sloveniji in na lokalnem trgu, 

ki se razlikujeta, ter regresijska analiza, ki je pokazala, da temperatura zraka nima vpliva na 

prihodke od prodane vode na lokalnem trgu. Z anketnim vprašalnikom pa je bilo izmerjeno 

zadovoljstvo uporabnikov. Rezultati so pokazali, da so uporabniki zadovoljni, čeprav je 

količina prodane vode iz leta v leto nižja. S faktorsko in regresijsko analizo je bila 

ugotovljena odvisnost zadovoljstva uporabnikov od zaposlenih, ki izvajajo storitve oskrbe s 

pitno vodo.  

Ključne besede: pitna voda, oskrba, javna služba, komunala, uporabniki, zadovoljstvo. 

SUMMARY 

In the past 100 years consumption of drinking water has increased six times, however it’s 

been decreasing for over 10 years now. In this thesis we verified that the decrease of drinking 

water consumption has not been the effect of consumer displeasure with the water supply 

service. We analysed the average water consumption per capita in Slovenia and in the local 

area, which differ, and performed a regression analysis to verify that the air temperature has 

no effect on the income gained from the sold water in the local area. There, customer 

satisfaction was also verified with a questionnaire. The results show that the customers are 

satisfied, although the amount of sold drinking water is decreasing with each passing year. 

The dependence of customer satisfaction with employees was also verified with the factor and 

regression analysis. 

Key words: drinking water, supply, public service, public utility, users, satisfaction.  

UDK: 658.265:628.1.033(043.2) 

 

 





V 

»Korenine izobrazbe so grenke, 

ampak sadež je sladek.« 

Aristotel 

 

ZAHVALA 

Iskreno se zahvaljujem mentorju prof. dr. Štefanu Bojnecu, ki me je pri pisanju naloge vodil s 

svojimi napotki in strokovnimi nasveti ter me spodbujal k dodatnemu raziskovalnemu delu. 

Zahvala tudi vsem ostalim, ki so na kakršen koli način sodelovali pri zasnovi in izvedbi 

naloge. Še posebna zahvala pa mojim najbližjim za razumevanje in spodbudo pri izdelavi 

naloge. 

 





VII 

VSEBINA 

1 Uvod ...................................................................................................................................... 1 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema ........................................................................... 1 

1.2 Namen in cilji raziskave ................................................................................................. 2 

1.3 Temeljna teza in hipoteze ............................................................................................... 3 

1.4 Predstavitev raziskovalnih metod za doseganje ciljev naloge ....................................... 4 

1.5 Predvidene predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema ................................ 4 

2 Lokalni trg oskrbe z vodo ................................................................................................... 6 

2.1 Voda in oskrbovalno območje ........................................................................................ 6 

2.2 Javne dobrine, potrebe in javna služba .......................................................................... 7 

2.3 Komunalna dejavnost ................................................................................................... 12 

2.4 Evropski pravni red ...................................................................................................... 13 

2.5 Umestitev dejavnosti v slovenski pravni okvir ............................................................ 15 

2.6 Voda od izvira do uporabnika ...................................................................................... 17 

3 Zadovoljstvo uporabnikov pri oskrbi z vodo .................................................................. 20 

3.1 Družbena odgovornost ................................................................................................. 20 

3.2 Uspešnost delovanja podjetja ....................................................................................... 23 

3.3 Kakovost storitev ......................................................................................................... 24 

3.4 Merjenje kakovosti storitev .......................................................................................... 26 

3.5 Zadovoljstvo uporabnikov ........................................................................................... 28 

4 Analiza prodaje pitne vode ............................................................................................... 31 

4.1 Podatki in metode raziskovanja ................................................................................... 32 

4.2 Testiranje hipoteze 1 .................................................................................................... 34 

4.3 Testiranje hipoteze 2 .................................................................................................... 42 

5 Analiza zadovoljstva uporabnikov ................................................................................... 44 

5.1 Populacija in vzorec ..................................................................................................... 44 

5.2 Anketni vprašalnik in metode raziskovanja ................................................................. 44 

5.3 Demografske značilnosti vzorca .................................................................................. 46 

5.4 Zanesljivost in veljavnost anketnega vprašalnika ........................................................ 48 

5.5 Testiranje hipoteze 3 .................................................................................................... 57 

5.5.1 Analiza odvisnosti med spremenljivkami .......................................................... 58 

5.5.2 Določitev in opredelitev faktorjev z največjo pojasnjevalno močjo ................. 58 

5.5.3 Analiza vpliva na zadovoljstvo uporabnikov .................................................... 64 

5.6 Testiranje hipoteze 4 .................................................................................................... 69 



VIII 

6 Ugotovitve in razlaga rezultatov ...................................................................................... 72 

6.1 Splošne ugotovitve ....................................................................................................... 72 

6.2 Povzetek rezultatov hipotez ......................................................................................... 72 

6.3 Prispevek k stroki ......................................................................................................... 73 

6.4 Priporočila izvajalcu javne službe................................................................................ 74 

6.5 Možnosti za nadaljnje raziskovanje ............................................................................. 74 

7 Sklep .................................................................................................................................... 75 

Literatura ................................................................................................................................ 77 

Viri ........................................................................................................................................... 80 

Pravni viri ............................................................................................................................... 81 

Priloge ...................................................................................................................................... 83 

 



IX 

SLIKE 

Slika 1:  Shema vodovodov v občinah Jesenice in Žirovnica ................................................ 7 

Slika 2:  Delitev dobrin glede na razpoložljivost ................................................................... 8 

Slika 3:  Zajetje vode ............................................................................................................ 18 

Slika 4:  Vodohrana Smokuč in Prihodi ............................................................................... 19 

Slika 5:  Proces nadzora........................................................................................................ 31 

Slika 6:  Prodana voda v OJES v m
3
 .................................................................................... 35 

Slika 7:  Prodana voda v OŽIR v m3
 .................................................................................... 36 

Slika 8:  Prodana voda v m
3
 na lokalnem trgu ..................................................................... 37 

Slika 9:  Prodana voda v m
3
 na prebivalca (gospodinjstvo in gospodarstvo)....................... 38 

Slika 10:  Prodana voda v m
3
 na prebivalca (gospodinjstvo in gospodarstvo)....................... 39 

Slika 11:  Prodana voda gospodinjstvom v m
3
 na prebivalca ................................................ 40 

Slika 12:  Struktura anketirancev po spolu ............................................................................. 47 

Slika 13:  Struktura anketirancev po starosti .......................................................................... 47 

Slika 14:  Struktura anketirancev glede na občino bivanja .................................................... 48 

Slika 15:  Zadovoljstvo s storitvami ....................................................................................... 49 

Slika 16:  Odnos zaposlenih ................................................................................................... 50 

Slika 17:  Obveščenost uporabnikov ...................................................................................... 52 

Slika 18:  Spremljanje storitev................................................................................................ 53 

Slika 19:  Analiza ocen, ki se nanašajo na okoljevarstvo ....................................................... 55 

Slika 20:  Diagram celotne pojasnjene variance ..................................................................... 61 

Slika 21:  Histogram in grafikon normalne verjetnosti odklonov .......................................... 68 

Slika 22:  Analiza ostankov ocenjene regresijske funkcije .................................................... 68 

 

PREGLEDNICE 

Preglednica 1: Skupni ukrepi za varstvo kakovosti vode v direktivah EU .......................... 15 

Preglednica 2: Pregled deležnikov in hierarhija njihovih ciljev .......................................... 21 

Preglednica 3: Temeljne značilnosti najpomembnejših tržnih struktur ............................... 24 

Preglednica 4: Pet dimenzij kakovosti storitev in njihov pomen ............................................. 25 

Preglednica 5: Opis spremenljivk za testiranje H1 in H2 .................................................... 32 

Preglednica 6: Prodana voda v OJES v m
3
 .......................................................................... 34 

Preglednica 7: Prodana voda v OŽIR v m3
 .......................................................................... 35 

Preglednica 8: Prodana voda na lokalnem trgu v m
3
 ........................................................... 36 

Preglednica 9: Prodana voda v m
3
 na prebivalca (gospodinjstvo in gospodarstvo) ............ 38 

Preglednica 10: Prodana voda gospodinjstvom v m
3
 na prebivalca ...................................... 39 



X 

Preglednica 11: Osnovna statistika povprečne prodane vode ................................................ 41 

Preglednica 12: Testiranje dveh neodvisnih vzorcev povprečne porabe vode ...................... 41 

Preglednica 13: Povzetek modela ocene vpliva na prihodke lokalne GJS ............................ 42 

Preglednica 14: Analiza varianc ocene vpliva na prihodke lokalne GJS ............................... 43 

Preglednica 15: Koeficienti ocene vpliva na prihodke lokalne GJS ...................................... 43 

Preglednica 16: Pogled na veljavnost, zanesljivost in posploševanje .................................... 45 

Preglednica 17: Podatki o izpolnjevalcih anketnega vprašalnika .......................................... 46 

Preglednica 18: Cronbachov koeficient α – ocena zadovoljstva s storitvami ........................ 49 

Preglednica 19: Korelacijski koeficient – ocena zadovoljstva s storitvami ........................... 50 

Preglednica 20: Cronbachov koeficient α – ocena odnosa zaposlenih .................................. 50 

Preglednica 21: Korelacijski koeficient – ocena odnosa zaposlenih ..................................... 51 

Preglednica 22: Cronbachov koeficient α – obveščenost ...................................................... 52 

Preglednica 23: Korelacijski koeficient – obveščenost ......................................................... 53 

Preglednica 24: Cronbachov koeficient α – spremljanje storitev .......................................... 54 

Preglednica 25: Korelacijski koeficient – spremljanje storitev ............................................. 54 

Preglednica 26: Cronbachov koeficient α – spremljanje storitev (popravljen) ..................... 54 

Preglednica 27: Korelacijski koeficient – spremljanje storitev (popravljen) ........................... 55 

Preglednica 28: Cronbachov koeficient α – okoljevarstvo .................................................... 56 

Preglednica 29: Korelacijski koeficient – okoljevarstvo ....................................................... 56 

Preglednica 30: Cronbachov koeficient α – okoljevarstvo (popravljen) ............................... 56 

Preglednica 31: Korelacijski koeficient – okoljevarstvo (popravljen) .................................. 56 

Preglednica 32: Test podatkov za faktorsko analizo.............................................................. 58 

Preglednica 33: Komunalitete ................................................................................................ 59 

Preglednica 34: Celotna pojasnjena varianca ........................................................................ 60 

Preglednica 35: Matrika faktorskih uteži ............................................................................... 61 

Preglednica 36: Rotirana faktorska rešitev ............................................................................ 62 

Preglednica 37: Vpisane in odstranjene spremenljivke ......................................................... 64 

Preglednica 38: Povzetek modela vpliva na zadovoljstvo uporabnikov ................................ 65 

Preglednica 39: Analiza varianc vpliva na zadovoljstvo uporabnikov .................................. 65 

Preglednica 40: Koeficienti vpliva na zadovoljstvo uporabnikov ........................................... 67 

Preglednica 41: Osnovna statistika po skupinah .................................................................... 70 

Preglednica 42: Testiranje dveh neodvisnih vzorcev ............................................................. 70 

Preglednica 43: Rezultati testiranih hipotez .......................................................................... 73 

 



XI 

KRAJŠAVE 

ARSO Agencija Republike Slovenije za okolje 

EU Evropska unija 

GJS Gospodarska javna služba 

HACCP Hazard Analysis Critical Control Point 

IBM International Business Machines Corporation 

ISO International Organization for Standardization 

KMO Kaiser-Meyer-Olkinov test 

OJES Občina Jesenice 

OŽIR Občina Žirovnica 

PDEU Pogodba o delovanju Evropske unije 

PES Pogodba Evropske skupnosti 

PEU Pogodba o Evropski uniji 

RATER Reliability, Assurance, Tangibles, Empathy, Responsiveness 

RS Republika Slovenija 

SPSS Statistical Package for Social Sciences 

SURS Statistični urad Republike Slovenije 

ZGJS Zakon o gospodarskih javnih službah 

ZGD Zakon o gospodarskih družbah 

ZJZP Zakon o javno-zasebnem partnerstvu 

ZPFOLERD Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih 
dejavnosti  

ZSPDSLS Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 

ZV Zakon o vodah 

ZVO Zakon o varstvu okolja  

ZZUZIS Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prehajajo v stik z 
živili 

 





1 

1 UVOD 

Tržna gospodarstva, v katerih prevladuje svobodno delovanje ekonomskih zakonitosti, so po 

dosedanjih izkušnjah bolj učinkovita od gospodarstev s prevladujočo ureditveno vlogo države 

(Sfiligoj 2002, 908), vendar si ne moremo predstavljati izvajanja javne službe v celoti, kjer bi 

prosto delovale zakonitosti trga.  

Tržna struktura, v kateri se izvaja dejavnost oskrbe s pitno vodo, je naravni monopol, za 

katerega so značilni naraščajoči donosi ob večanju obsega produkcije. Hkrati gre za 

življenjsko nujno potrebno dobrino, zato je njeno zagotavljanje v splošnem družbenem 

interesu (Pivk Oman 2014, 1). 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema 

Pojem javna služba se je uporabljal konec 19. stoletja v okviru francoskega državnega sveta: 

»Javna služba je tisto delovanje uprave, ki poteka po načelih javnega prava.« (Čebulj in 

Strmecki 2001, 25). Javne službe predstavljajo izraz, ki se pogosto uporablja v javnosti za 

opravljanje določenih dejavnosti, ki so v javnem interesu in so nujne za vsakodnevno 

življenje prebivalcev (Klarić in Nikolić 2011, 89).  

Javne službe zagotavljajo izvajanje javnih storitev, za izvajanje katerih je odgovorna država 

ali lokalna skupnost. V njihovi pristojnosti je tudi ustanovitev le-teh. Delimo jih na 

gospodarske in negospodarske. Gospodarske javne službe izvajajo dejavnosti na področju 

gospodarske infrastrukture, to so transportna in energetska infrastruktura, pošta in komunala, 

medtem ko negospodarske javne službe izvajajo dejavnosti na področju zdravstva, vzgoje in 

izobraževanja, kulture, socialnega varstva in znanosti, kjer so pomembni elementi socialne 

države. Razlika med gospodarsko in negospodarsko javno službo je v financiranju. 

Gospodarska javna služba zaračunava svoje storitve, medtem ko poteka financiranje 

negospodarske javne službe praviloma iz javnih sredstev. Rakočevič in Bekeš (1994, 137–

138) štejeta za javno službo vsako tisto upravno dejavnost, ki izvaja storitve in usluge 

posameznikom in ne posega na področje zasebnega prava. Možno je tudi, da družba, ki je v 

določenem obdobju imela značaj javne službe, tak status kasneje izgubi.  

Nobena dejavnost ni sama po sebi javna služba, pač pa to postane po vzpostavitvi posebnega 

pravnega režima, ki je njeno bistvo (Trpin 1994, 144). Evropska unija (EU) je močno vplivala 

na liberalno podobo javnih služb v državah članicah. Hierarhično najvišja zakonodaja za 

storitve javne službe je v Pogodbi o delovanju EU (PDEU, Ur. l. EU, C83/47), sprejeta v letu 

2007, ki je nadomestila Pogodbo Evropske skupnosti (PES), ki so jo v Rimu podpisale države 

članice leta 1957. PDEU in Pogodba o EU (PEU, Ur. l. EU, C83/13) iz leta 1992 sta temeljni 

Pogodbi EU in za ti pogodbi, ki imata enako pravno veljavnost, se uporablja poimenovanje 

»Pogodbi«. Storitve splošnega gospodarskega pomena oziroma storitve, ki imajo značaj 
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dohodkovnega monopola, obravnava 106. člen PDEU, ki določa, da se morajo pooblaščena 

podjetja ravnati po pravilih iz Pogodb, zlasti po pravilih o konkurenci, če uporaba takšnih 

pravil pravno ali dejansko ne ovira izvajanja posebnih nalog, ki so jim dodeljene.  

Pravi monopoli so danes redki. Zares tipični obstajajo le z vladno zaščito. Na primer 

farmacevtska družba odkrije novo zdravilo, pridobi patent, s tem ima nekaj let monopolni 

položaj. Drugi pomembni primer monopola je lokalni dobavitelj proizvodov, kot sta odvoz 

smeti in lokalna oskrba z vodo. Takrat je podjetje edini prodajalec storitve brez dobrih 

nadomestkov. Vendar dolgoročno ni nobeden monopolist povsem varen pred napadi 

konkurentov (Samuelson in Nordhaus 2002, 156). 

Po drugi strani je dostop do varne pitne vode človekova pravica, ki so jo priznali Združeni 

narodi in EU. Da se ta pravica lahko uresničuje, mora biti voda cenovno dostopna, 

razpoložljiva in dobre kakovosti (Evropska komisija 2014a). 

Dobava pitne vode uporabnikom je organizirana v lokalnem okviru. Lokalne gospodarske 

javne službe varstva okolja sodijo med najpomembnejše funkcije občine. Pogosto jih 

označujemo s pojmom komunalne storitve, saj so bile prej urejene z Zakonom o komunalnih 

dejavnostih, leta 1993 pa jih je na novo uredil Zakon o varstvu okolja (Virant 1998, 132). 

Lokalni trg oskrbe z vodo s prodajo pitne vode in zadovoljstvo uporabnikov na tem trgu sta 

analizirana v magistrski nalogi, kjer smo preverili vpliv posameznih dejavnikov na količino 

prodane vode in poskušali ugotoviti, kateri dejavniki vplivajo na zadovoljstvo uporabnikov 

pitne vode. V okviru celotne magistrske naloge smo preverili, ali sta nižja prodana količina 

vode in (ne)zadovoljstvo uporabnikov na lokalnem trgu oskrbe z vodo medsebojno povezana.  

1.2 Namen in cilji raziskave  

Namen magistrske naloge je analizirati dejavnike, ki vplivajo na prodano količino pitne vode, 

in dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo uporabnikov na lokalnem trgu, ter nato na osnovi 

rezultatov ugotoviti, ali je možna povezava med količino prodane vode in zadovoljstvom 

uporabnikov.  

Cilji magistrske naloge so: 

‒ proučiti strokovno literaturo, članke tujih in domačih avtorjev s teoretičnimi spoznanji na 

področju izvajanja gospodarske javne službe (GJS), lokalne oskrbe z vodo, zadovoljstva 

in vedenja uporabnikov javnih storitev; 

‒ analizirati dejavnike, ki vplivajo na prodajo pitne vode v časovnem obdobju od januarja 

2003 do decembra 2013 z uporabo mesečnih podatkov; 

‒ izvesti kvantitativno raziskavo zadovoljstva med uporabniki storitev GJS na 

proučevanem območju občin Jesenice in Žirovnica na Gorenjskem in 
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‒ na osnovi teoretičnega in empiričnega dela raziskave izvesti ugotovitve in sklepna 

spoznanja, ki so pomembna za stroko pri iskanju možnih izboljšav na lokalnem trgu 

oskrbe z vodo. 

1.3 Temeljna teza in hipoteze 

Temeljna teza, ki smo jo preverili v magistrski nalogi, pravi, da trend zmanjševanja količine 

prodane pitne vode na lokalnem trgu ni posledica nezadovoljstva uporabnikov z izvajanjem 

storitev na tem lokalnem trgu oskrbe z vodo. Temeljno tezo smo v empiričnem delu naloge 

preverili s štirimi hipotezami. 

H1: Količina prodane vode na prebivalca se na lokalnem trgu ne razlikuje od slovenskega 

povprečja. 

Na osnovi razpoložljivih podatkov, ki jih spremlja Statistični urad Republike Slovenije 

(SURS), in zbranih podatkov komunalnega podjetja smo preverili, če drži slovensko 

povprečje prodane pitne vode na prebivalca tudi na območju Jesenic in Žirovnice. Analizirane 

so bile količine prodane pitne vode na osnovi mesečnih podatkov v obdobju 2003‒2013.  

H2: Temperatura zraka (°C), merjena na vodovodu Planina pod Golico, ima značilen 

pozitiven vpliv na prihodke od prodaje pitne vode na lokalnem trgu. 

Analizirali smo zbrane podatke komunalnega podjetja in z regresijsko analizo preverili, ali 

ima lahko temperatura zraka vpliv na prihodke podjetja. Analizirane so bile merjene 

temperature zraka in prodana pitna vode na osnovi mesečnih podatkov v obdobju 2003‒2013. 

H3: Zadovoljstvo uporabnikov pitne vode je pozitivno povezano z odnosom zaposlenih do 

kupcev. 

Na osnovi raziskave, izvedene z anketnim vprašalnikom in uporabo Likertove skale (1 – slab 

odnos in 5 – odličen odnos), je bilo analizirano zadovoljstvo uporabnikov pitne vode. Zaradi 

številnih spremenljivk je bila najprej opravljena faktorska analiza, kjer smo preverili, katere 

prikrite spremenljivke vplivajo na zadovoljstvo uporabnikov. V nadaljevanju smo z 

regresijsko analizo preverili, ali drži postavljena hipoteza. Določili smo nabor neodvisnih 

spremenljivk in preverjali odvisnost zadovoljstva uporabnikov pri oskrbi s pitno vodo. 

H4: Zadovoljstvo uporabnikov pitne vode se glede okoljevarstva ne razlikuje med občinama. 

Okoljevarstvo je bilo definirano kot nabor vprašanj, ki se nanašajo na zdravo in urejeno 

okolje, turizem in zakonodajo. S t-testom smo preverili razlike med aritmetičnima sredinama 

dveh neodvisnih vzorcev, v našem primeru sta to občini Jesenice in Žirovnica.  
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1.4 Predstavitev raziskovalnih metod za doseganje ciljev naloge 

Magistrska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela.  

Teoretični del temelji na raziskovanju in predstavitvi strokovne literature domačih in tujih 

avtorjev ter najnovejših teoretičnih spoznanj z obravnavanega področja. 

V empiričnem delu naloge smo za preverjanje hipotez uporabili predvsem statistične metode 

raziskovanja, in sicer:  

‒ Računanje osnovnih postopkov opisne statistike posameznih spremenljivk in t-test za dva 

neodvisna vzorca na osnovi mesečnih podatkov SURS in izbranega podjetja na 

Gorenjskem v obdobju od januarja 2003 do decembra 2013, za preveritev prve hipoteze. 

‒ Regresijsko analizo za ugotovitev vpliva na prihodke podjetja pri oskrbi s pitno vodo na 

osnovi mesečnih podatkov podjetja v obdobju od januarja 2003 do decembra 2013, za 

preveritev druge hipoteze. 

‒ Faktorsko in regresijsko analizo za preveritev tretje hipoteze. Uporabljena je statistična 

analiza primarnih anketnih podatkov. Anketni vprašalnik je strukturiran in vsebuje 

kombinacijo odprtih in zaprtih vprašanj ter Likertovo ocenjevalno lestvico in metodo 

razvrščanja. Pripravljen je skladno s teoretičnimi izhodišči. Anketni vprašalnik je bil 

razdeljen med 10.185 uporabnikov pitne vode, v glavnem gospodinjstvom kot priloga k 

izdanemu računu. Anketiranje je bilo izvedeno tudi z metodo spletne ankete, za katero je 

bil objavljen e-vprašalnik na spletni strani podjetja. Za obdelavo podatkov se uporablja 

vzorec 1010 odgovorov oziroma 10 odstotkov popolnoma izpolnjenih anketnih 

vprašalnikov, ki bi lahko predstavljali celotno populacijo. 

‒ S t-testom anketnih podatkov smo preverili četrto hipotezo, in sicer s preizkusom 

domneve o aritmetičnih sredinah za dva neodvisna vzorca (t-test), ali se zadovoljstvo 

uporabnikov glede okoljevarstva med opazovanima občinama Jesenice in Žirovnica 

razlikuje.  

Vse postavljene hipoteze smo preverjali na ravni petodstotnega tveganja (P = 0,05). 

1.5 Predvidene predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Predpostavljamo: 

‒ da pri analizi prodaje pitne vode v občinah Jesenice in Žirovnica velja enakomerna 

porazdelitev in znotraj občin ni razlik, ki bi se nanašale na gostoto poselitve prebivalcev; 

‒ da je dokaj realno ugotoviti trend prodaje pitne vode na obravnavanem območju na 

osnovi izvedenih analiz;  

‒ da se za analizo prodaje pitne vode na lokalnem območju mesečni podatki črpajo iz 

poslovnih poročil in internih podatkov podjetja; 
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‒ da so uporabniki pitne vode anketne vprašalnike izpolnjevali vestno in da zbrani podatki 

izražajo resnično stanje zadovoljstva in 

‒ da so uporabniki pitne vode anketne vprašalnike izpolnjevali preko spleta in pisno z 

vračilom v priloženih kuvertah preko pošte.  

Omejitve, ki smo jih pričakovali: 

‒ da je pri raziskavi zadovoljstva za uporabnike pitne vode omejen dostop do vseh 

uporabnikov pitne vode lokalnega trga v občinah Jesenice in Žirovnica, ker je bil anketni 

vprašalnik priloga izdanim računom, ki se izdaja gospodinjstvom, in ne vsakemu 

uporabniku storitev;  

‒ določena časovna omejitev časovnih serij in posebej presečnih podatkov ankete, saj je 

anketa potekala le v točno določenem časovnem intervalu, v mesecu avgustu, rok za 

vračilo anketnih vprašalnikov je bil en mesec;  

‒ preobsežen anketni vprašalnik, ki je lahko bil razlog za odklonilen odnos anketirancev do 

izpolnjevanja vprašalnika in njihovo nižjo udeležbo.  
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2 LOKALNI TRG OSKRBE Z VODO 

Oskrba s pitno vodo je organizirana na lokalni ravni. Na slovenskem trgu so občine v letu 

2013 izbrale 98 izvajalcev obvezne GJS oskrbe s pitno vodo (Ministrstvo za okolje in prostor 

2015). Na lokalni ravni je izbran en izvajalec, saj konkurenca v tej dejavnosti ni možna.  

2.1 Voda in oskrbovalno območje 

Voda je vir življenja in nosilec vseh bioloških procesov, ki potekajo na našem planetu. To je 

vedel že Tales iz Mileta (634‒546 pr. n. št.), ki je zapisal: »Voda je prasnov in božji vir vseh 

stvari.« Danes vemo, da je voda temeljni sestavni del vsakega živega organizma, zato je z njo 

treba temu primerno ravnati (Roš in Zupančič 2010, 15). 

Voda je ena od posebnosti, ki loči Zemljo od sosednjih planetov. Je kemijska spojina, ki v 

naravi neprestano kroži in ima zelo pomembno vlogo pri uravnavanju podnebnega cikla. Na 

splošno je okoli 70 odstotkov zemeljske površine pokrite z vodo. Vendar ni vsa voda 

uporabna za preživetje. 97,5 odstotka vode na Zemlji je slane in 2,5 odstotka je sladke, 

oziroma ni slana, ker ima manj kot miligram soli na liter. Te vode je okoli 1,5 odstotka vezane 

skupaj v ledenikih in okoli 0,8 odstotka jo je v podzemnih vodonosnikih. Površinske sladke 

vode – tj. vode iz jezer, rek, mokrišč, vode v tleh in ozračju – od katere smo najbolj 

neposredno odvisni ljudje in si jo delimo z večino organizmov, ki so poselili kopno, pa je le 

0,26 odstotka (Bat idr. 2003, po Shiklomanov 1996). 

Na Zemlji nas je več, kot sedem milijard prebivalcev in od tega jih skoraj 1,4 milijarde nima 

dostopa do pitne vode (Worldometers Dadax 2014). Poraba vode skozi čas narašča. V zadnjih 

stotih letih je narasla za šestkrat. Letno v svetovnem merilu porabimo okrog 5.000.000 

bilijonov litrov vode. Poleg rasti števila prebivalstva in količine porabe vode je vedno bolj 

pomemben dejavnik onesnaževanja. V vodah naraščajo emisije nevarnih snovi in vplivajo na 

slabšanje kakovosti in s tem uporabnosti vode. Voda je dragocena dobrina, čeprav jo 

sprejemamo kot nekaj samoumevnega, danega. 

Ozemlje Slovenije uvrščamo v humidna območja, za katera je značilna vlažna klima. Evropa 

prispeva sedem odstotkov skupnega odtoka kopna na Zemlji, kar pomeni, da v povprečju 

vsako sekundo vsak km
2
 evropskega kopna prispeva za odtok v morje 9,7 litra vode. Odtok iz 

ozemlja Slovenije pa je ocenjen na manj kot en odstotek, kar je malo in na drugi strani veliko 

glede na to, da zavzema komaj dve tisočini površine Evrope. Znotraj svetovnega kroženja 

vode se skozi lokalni krog naše dežele pretaka nadpovprečno veliko vode (Bat idr. 2003, 9–

11). 

Po podatkih Evropske okoljske agencije je Slovenija bogata z vodami, čeprav vode niso 

enakomerno prostorsko razporejene. Zaradi močne reliefne razgibanosti Slovenije in njene 

kamninske sestave so vodotoki kratki in oblikujejo zelo gosto rečno mrežo (Bernard Vukadin 
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idr. 2007, 41). Največ vode je v zahodni in severni Sloveniji, tam je tudi največ padavin, 

najmanj pa na Krasu, v Suhi in Beli krajini in vzhodni Sloveniji (Haloze, Slovenske gorice in 

severni del Prekmurja) (Žitnik, Čuček in Pograjc 2013, 7).  

Oskrbovalni sistem je funkcionalna celota v tehničnem smislu, ker obsega vse faze oziroma 

elemente sistema (zajetje, pripravo vode, transport in distribucijo), ki so povezane v celoto. 

Eno fazo sistema lahko tvori več ločenih elementov, v tehničnem in lokacijskem smislu. Pri 

oskrbi s pitno vodo imamo lahko več zajetij in priprav vode, transportnih vodov in eno 

distribucijo. S tehničnega smisla je povsem evidentno, da gre v tem primeru za en sam sistem. 

Podobno je v obratnih sistemih, ko se iz istega vira napaja več (tehnično in lokacijsko) 

ločenih podsistemov ‒ transportnih in/ali distribucijskih. Tudi tu gre za tehnično-funkcionalno 

en sam sistem (Fabjan 2010, 121). 

Občini Jesenice in Žirovnica se razprostirata na severozahodu Slovenije in spadata med 

območja z največ vode. Na sliki 1 je shema vodovodov omenjenih občin. Oskrbovalno 

območje Občine Jesenice sestavljajo vodovodi Peričnik, Jesenice, Plavški Rovt, Planina pod 

Golico, Javorniški Rovt in Kočna. Oskrbovalno območje Občine Žirovnica pa sestavljajo 

vodovodi Ajdna, Žirovnica in Završnica. 

 

Slika 1: Shema vodovodov v občinah Jesenice in Žirovnica 

Vir: JEKO-IN 2014. 

2.2 Javne dobrine, potrebe in javna služba 

Glede na namen ločimo javne in zasebne dobrine. Javne dobrine so tiste, katerih koristi ni 

možno razdeliti in jih uživa celotna skupnost, ne glede na to, ali posamezniki želijo kupiti 

javno dobrino ali ne. Zasebne dobrine pa so nasprotno tiste, ki jih je mogoče razdeliti in od 
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katerih imajo koristi ločeno različni posamezniki, brez zunanjih koristi ali škode za druge. 

Učinkovito zagotavljanje javnih dobrin pogosto zahteva vladno posredovanje, medtem ko 

lahko zasebne dobrine učinkovito porazdelijo trgi (Samuelson in Nordhaus 2002, 331). 

Javne dobrine so izdelki in storitve, za katere so stroški uporabe za dodatno osebo nič in 

posameznikov ni mogoče izločiti iz njihove uporabe. Najboljši primer je narodna obramba, ko 

država varuje svojo svobodo za vse prebivalce, ne glede ali to želijo ali ne in ne glede ali 

posamezniki to plačajo ali ne (Samuelson in Nordhaus 2002, 36). Nasprotno je za večino 

tržnih dobrin značilno, da njene koristi lahko hkrati uživa samo en potrošnik (Musgrave in 

Brewer Musgrave 1989, 43), kar pomeni, da kosa kruha, ki ga je nekdo pojedel, ne more 

pojesti še nekdo drug. Na sliki 2 je prikaz dobrin glede na razpoložljivost. 

 

Slika 2: Delitev dobrin glede na razpoložljivost 

Vir: Bojnec idr. 2007, 19. 

In kakšna dobrina je pitna voda? Največkrat zasledimo, da je pitna voda naravna dobrina in 

tudi strateška dobrina. Vendar jo na tem mestu želimo razvrstiti med javno in tržno dobrino. 

Javna dobrina, kot jo definira ekonomska teorija, ima vsaj eno od sledečih dveh značilnosti: 

prvič, ko je proizvedena, jo lahko uporabljajo dodatni uporabniki brez dodatnih stroškov, in 

drugič, da uporabnikov iz uporabe te dobrine ni moč izključiti (Holcombe 1997, 1). Okolje na 

splošno izkazuje lastnosti javnih dobrin. Okoljske javne dobrine so čist zrak, pitna voda, 

zemlja, les, biotska raznovrstnost in podobno. Zaradi neizključljivosti in nerivalskosti teh 

dobrin jih trg sam po sebi ne bo zagotavljal. Te dobrine pa v naravi že obstajajo in jih ni treba 

proizvajati. Začeti jih moramo ohranjati (Bertoncelj idr. 2011, 192–193). 

Glede na navedbe lahko rečemo, da je pitna voda javna dobrina. Dostop do pitne vode je 

osnovna človekova pravica. Ko je zgrajen vodovod s priključki, je dostopna in jo lahko uživa 

celotna skupnost, vendar je dejansko porabo treba plačati. 

Potreba je neka želja za življenje. Meja med željami in potrebami je pogosto zabrisana. 

Slednje povzroča nesorazmerje med potrebami in željami na eni strani ter dobrinami na drugi 

strani (Bojnec idr. 2007, 18). Musek (1991, 37, po Možina, Zupančič in Postružnik 2010, 

Proste ali neekonomske 

dobrine (npr. zrak, toplota 

poleti, sončna svetloba). 
Vse, kar je v splošnem 

dosegljivo vsem. 

Relativno redke ali 

ekonomske dobrine (npr. 

avtomobil, vozovnica ali 

delnica). Vse, kar ima na 

trgu svojo ceno. 

Dobrine 

Potreba ali želja ≤ dobrina Potreba ali želja > dobrina 
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295) opredeljuje potrebo kot stanje neravnovesja ali primanjkljaja v organizmu, ki ga je treba 

izravnati, da bi lahko normalno in nemoteno delovali.  

Po Lipičniku (1998, 157) poznamo naslednjo klasifikacijo potreb: 

‒ Primarne biološke potrebe: potrebe po snoveh (voda, hrana), potrebe po izločanju, 

potrebe po fizični celovitosti, potrebe po spanju, počitku ter seksualne potrebe. Primarne 

potrebe jim pravimo zato, ker vodijo človeka do takšnih ciljev, ki mu omogočajo 

preživetje. Te potrebe so v vsakem človeku in jih preprosto mora zadovoljiti, torej so 

podedovane in univerzalne. 

‒ Primarne socialne potrebe: potrebe po uveljavljanju, potrebe po družbi, potrebe po 

spremembi, potrebe po simpatiji, potrebe po socialnem konformizmu. Lipičniku so te 

potrebe še vedno primarne, kar pomeni, da je njihovo zadovoljevanje nujno, sicer lahko 

pride do usodnih motenj v človekovem življenju v družbi (občutki manjvrednosti, 

osamljenosti, enoličnosti, občutki zavrženosti). Primarne socialne potrebe so v glavnem 

pridobljene in se jih je človek navzel iz okolja, lahko da že v svoji rani mladosti. 

Potrebe lahko delimo na več načinov, med drugim na javne in zasebne. Javne potrebe 

predstavljajo nenadomestljiv pogoj za življenje in delo posameznika ter se nanašajo na širšo 

javnost. Omogočati jih morata država ali lokalna skupnost. Posamezna država sama definira 

javne potrebe, zato je nabor javnih potreb časovno in krajevno različen. Zakon o gospodarskih 

javnih službah (ZGJS, Ur. l. RS, št. 32/1993) v 1. členu določa, da se z gospodarskimi javnimi 

službami zagotavljajo materialne javne dobrine kot proizvodi in storitve, katerih trajno in 

nemoteno proizvajanje v javnem interesu zagotavlja Republika Slovenija oziroma občina ali 

druga lokalna skupnost zaradi zadovoljevanja javnih potreb, kadar in kolikor jih ni mogoče 

zagotavljati na trgu. 

Opredelitev med javnim in zasebnim sektorjem ni strogo določena. Javne službe po nekaterih 

kriterijih spadajo med javni sektor, po drugih kriterijih med gospodarstvo. Javne službe 

nimajo oblastnih funkcij, izvajajo le servisno dejavnost države ali lokalne skupnosti, preko 

katere se zadovoljujejo javne potrebe. Javne službe se opravljajo z namenom zadovoljevanja 

javnih potreb v javnem interesu, ne gre le za želje in delne interese posameznih plasti družbe, 

ampak za preference celotnega prebivalstva. Javna služba naj bi obstajala v dobro celotne 

družbe ter tako v dobro vsakega posameznika znotraj te družbe (Rosen 1999, 5).  

Pojem javna služba je sicer nastal konec 19. stoletja v praksi francoskega Državnega sveta, ki 

je javno službo označil kot »aktivnost uprave po načelih javnega prava« (Borković 1997, 12). 

To ne pomeni, da pred tem časom ni bilo javnih služb, izvajale so se v okviru družbenih 

skupnosti. V 18. in 19. stoletju zasledimo razvoj novih dejavnosti, za katere so skrbele države, 

kot je npr. upravljanje kanalov, železnic, plinovodov, vodovodov in električnih omrežij, ki so 

se sprva izvajale v zasebni, kasneje pa v javni sferi (Brezovnik 2008, 12). 
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Francoska ustava iz leta 1958 navaja pojem javna služba, zasledimo ga v francoski pozitivno 

pravni ureditvi, a je kljub temu vsebino določala predvsem praksa; tako francoska pravna 

teorija pod pojmom pravne službe razume »dejavnost, ki jo bodisi direktno bodisi indirektno 

zagotavlja javna oblast v splošnem interesu«. Inštitut javne službe je iz francoskega prava 

prevzela tudi nemška pravna teorija, vendar kljub nekaterim teoretičnim opredelitvam v 

nemški pravni ureditvi danes ne zasledimo enotnega pojma javne službe. Nemški pravni 

teoriji je sledila avstrijska. Danes ima javna služba v avstrijski pravni teoriji (podobno kot v 

Italiji, Španiji in na Portugalskem, kjer je pojem javne službe predmet ustavne ureditve, ter v 

Belgiji, Luksemburgu in Grčiji) pravni pomen (Druesne, Mangenot in Demmke 2005, 52). V 

slovenski pravni ureditvi pojem javne službe ni ustavna kategorija. 

Vzroke za izvajanje javne službe lahko najdemo na področju politike, gospodarstva ali 

zgodovine. V povojnem času je država nudila večje blagostanje z javnimi dobrinami, katerih 

cena je bila večinoma nižja od dejanskih stroškov proizvodnje. Drugi namen je bil 

preprečevanje monopolov in sprememb javnih prihodkov – uravnoteženje proračuna, oskrba z 

javnimi dobrinami in dobrinami za zadovoljevanje osnovnih življenjskih potreb, varovanje 

naravnega bogastva, zagotavljanje ekonomskega razvoja in odpravljanje posledic v izbiri 

lokacij in tehnologij, pospeševanje ekonomskega razvoja z izgradnjo infrastrukturnih 

objektov itd. (Kavčič 1993, 110). 

»Razlogi za obstoj javnega sektorja segajo od potrebe po dostopu do javnih dobrin (po načelu 

državljanske pripadnosti in ne ekonomske moči) in pokrivanja eksternalitet javnih dobrin do 

korektive nedelujočih tržnih mehanizmov z državno intervencijo in regulacijo. Vlada oblikuje 

javne ekonomske politike zaradi relativne redkosti dobrin in storitev v alokativnem in 

distribucijskem procesu ter s splošnim namenom boljšega zadovoljevanja človekovih potreb.« 

(Ferfila 1994, 8). 

V starejših zakonih, uveljavljenih pred ZGJS, se namesto pojma javna služba uporablja pojem 

»dejavnost posebnega družbenega pomena«. ZGJS je v prehodni določbi v 68. členu vse te 

dejavnosti prekvalificiral v javne službe (Virant 1998, 132).  

Javne službe lahko razdelimo na državne in lokalne, na gospodarske in negospodarske ter 

obvezne in izbirne. Oskrbo s pitno vodo kot obvezno občinsko gospodarsko javno službo 

varstva okolja opredeljuje Zakon o varstvu okolja. Način in oblike izvajanja gospodarskih 

javnih služb pa ureja ZGJS. Oblike javnih služb v Sloveniji so javni holdingi, režijski obrati, 

javna podjetja, javni gospodarski zavodi, koncesije, kapitalska vlaganja, javni zavodi in 

zavodi s pravico javnosti. 

Osnovne značilnosti gospodarskih javnih služb, opredeljene v ZGJS (1993), so:  

‒ zadovoljevanje javnih potreb v obliki proizvodov in storitev, 

‒ izvajanje poteka trajno in neprekinjeno, 

‒ teh potreb ni mogoče zagotavljati na trgu in 



 

11 

‒ pri izvajanju GJS je pridobivanje dobička podrejeno zadovoljevanju potreb. 

GJS se lahko izvajajo preko oseb javnega in zasebnega prava. ZGJS v 6. členu predvideva pet 

načinov, preko katerih lahko republika ali lokalna skupnost zagotavljata GJS: 

‒ režijski obrat,  

‒ javni gospodarski zavod, 

‒ javno podjetje, 

‒ koncesija oseb zasebnega prava in 

‒ vlaganje kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava. 

Oskrba s pitno vodo je obvezna lokalna gospodarska javna služba, ki na osnovi Odloka o 

oskrbi s pitno vodo na območju Občine Jesenice (Ur. l. RS, št. 25/2010 ‒ UPB, 35/2011, 

99/2013) obsega: 

‒ oskrbo s pitno vodo vsem uporabnikom storitev javne službe pod enakimi pogoji skladno 

s predpisi, ki urejajo pitno vodo in storitve javnih služb, 

‒ pridobivanje podatkov o odvzemu pitne vode iz javnega vodovoda zaradi obračuna 

storitev javne službe, 

‒ vzdrževanje objektov in opreme javnega vodovoda, 

‒ nadzor priključkov stavb na sekundarni vodovod, 

‒ vzdrževanje delov priključkov stavb na sekundarni vodovod, ki niso daljši od 50 metrov, 

‒ vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja in hidrantov, priključenih nanj, skladno s 

predpisom, ki na področju varstva pred požari ureja obratovanje javnih vodovodov in 

hidrantnih omrežij, 

‒ izvajanje notranjega nadzora zdravstvene ustreznosti pitne vode v javnem vodovodu 

skladno z zahtevami iz predpisa, ki ureja pitno vodo, 

‒ monitoring kemijskega stanja vodnega vira za oskrbo s pitno vodo, 

‒ monitoring količine iz vodnih virov pitne vode odvzete vode zaradi obratovanja javnega 

vodovoda skladno s pogoji iz vodnega dovoljenja za rabo vode iz vodnih virov, 

‒ označevanje vodovarstvenih območij in izvajanje ukrepov varstva vodnega vira pitne 

vode skladno s predpisom, ki ureja vodovarstveni režim na vodovarstvenem območju 

vodnega vira, iz katerega javni vodovod odvzema pitno vodo, 

‒ izvajanje in pripravo občinskega programa razvoja vodovodnega sistema, 

‒ občasno hidravlično modeliranje vodovodnih sistemov, 

‒ občasno modeliranje kakovosti vode v vodovodnih sistemih, 

‒ izdelavo programa ukrepov ob izrednih dogodkih skladno s predpisi, ki urejajo varstvo 

pred naravnimi in drugimi nesrečami, 

‒ redno preverjanje podatkov o stavbah, ki so priključene na javni vodovod, v katastru 

stavb z dejanskim stanjem stavb na oskrbovalnem območju, 

‒ vodenje operativnega katastra javnega vodovoda in 

‒ vodenje evidenc skladno s Pravilnikom o oskrbi s pitno vodo (Ur. l. RS, št. 35/2006, 

41/2008, 28/2011, 88/2012). 
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2.3 Komunalna dejavnost 

Do leta 1993 je veljal Zakon o komunalnih dejavnostih (ZKD, Ur. l. RS, št. 8/1982), ki ga je 

na novo uredil Zakon o varstvu okolja (ZVO-1, Ur. l. RS, št. 39/2006). Še danes se uporablja 

izraz komunalna dejavnost, kljub temu da so to zakonsko določene obvezne GJS. 

Besedna zveza komunalna dejavnost izhaja iz francoske oziroma latinske besede commune ali 

communis. S komunalno dejavnostjo v splošnem označujemo dejavnosti, ki prebivalcem 

omogočajo temeljne materialne pogoje za življenje. Klemenčič (1997, 21) navaja, da spada v 

komunalno dejavnost vse tisto, kar »služi nalogi, da redno, praviloma zdržema reproducira 

temeljne materialne pogoje življenja v naselju, in sicer na katerikoli način, posredno ali 

neposredno«. 

Čeprav je komunalna dejavnost star pojav in je njen razvoj potekal zelo hitro, zanj še nimamo 

povsem enotne opredelitve. Vseeno lahko na osnovi dejavnikov, ki so vplivali na njen razvoj, 

izluščimo naslednje značilnosti (Klemenčič 1997, 21): 

‒ komunalna dejavnost je družbena dejavnost, 

‒ vezana je na naselje, 

‒ njena naloga je, da redno, kontinuirano obnavlja temeljne materialne pogoje življenja v 

naselju in  

‒ je dejavnost posebnega družbenega pomena, zato so določanje obsega, sestava, 

organizacija, upravljanje in določanje cen in tarif za komunalne storitve pogosto predmet 

družbenopolitične presoje oziroma zadeva politike lokalne skupnosti. 

Skozi čas močno pridobiva pomen prva prej omenjena značilnost, da je komunalna dejavnost 

družbena dejavnost. V 17 letih od zapisa Klemenčiča (1997, 21) se je močno okrepila 

osveščenost uporabnikov in poleg izvajanja osnovnih storitev GJS je postal zelo pomemben 

uporabnik, ki mora biti poleg izvajanja storitev tudi ustrezno obveščen o vseh področjih, ki 

zadevajo komunalno dejavnost. Poleg zadovoljitve po komunalnih potrebah je zelo 

pomembno tudi zadovoljstvo uporabnikov. 

Poleg naštetih, bi lahko dodali še naslednje značilnosti: 

‒ zadovoljevanje potreb prebivalcev, brez ustvarjanja dobička, 

‒ komunalne dejavnosti se morajo izvajati tudi, kadar se v poslovanju izkazuje izguba,  

‒ komunalne dejavnosti praviloma ni možno izvajati po tržnih načelih in 

‒ upravlja komunalno infrastrukturo (temeljne naprave in objekte, ki omogočajo GJS), ki je 

v lasti lokalne skupnosti. 

Za prodajo določenega izdelka ali opravljanja določene storitve je pomembno vprašanje, ali je 

nujna predhodna pridobitev koncesije. V tem primeru se namreč selekcija najprimernejšega 

ponudnika ne izvede neposredno na trgu, ampak posredno preko subjektov, ki dodeljujejo 

koncesijo. Za podjetje, ki pridobi koncesijo za opravljanje dejavnosti, predstavlja odobrena 
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koncesija tudi določeno omejitev. Zavezano je namreč opraviti storitev ne glede na prejeta 

plačila za opravljeno storitev. Deformacije normalnega razvoja tržnega mehanizma tako 

nastajajo na ponudbeni, ne pa na povpraševalni strani trga (Žižmond in Novak 2006, 12–14). 

Organizacijska oblika, znotraj katere se izvaja komunalna dejavnost, mora na eni strani težiti 

k varovanju in izpolnjevanju splošnega družbenega interesa, na drugi strani pa mora biti 

takšna, da lahko izkazuje ustrezen poslovni uspeh (Klemenčič 1997, 127). V preteklosti so 

bile cene regulirane na državni ravni, sedaj pa se je ta pristojnost prenesla na lokalno raven in 

ta odloča o višini storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb. Metodologija za 

oblikovanje cen je na državni ravni določena z Uredbo za oblikovanje cen storitev obveznih 

občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012, 109/2012), 

potrjevanje cen pa je v pristojnosti organa občine.  

V postkeynesianski teoriji cene ne odražajo zgolj tekočega povpraševanja, ampak tudi načrte 

podjetij glede prihodnjih investicij. Dodatne investicije namreč povečujejo tehnično 

opremljenost dela, s tem pa vplivajo na rast tehničnega napredka in produktivnosti v času ter 

na širjenje proizvodnega asortimenta in s tem zadovoljstva kupcev (Žižmond in Novak 2006, 

12). 

Komunalna dejavnost se financira z zaračunavanjem storitev. Individualna komunalna poraba 

se zaračuna posameznemu uporabniku, npr. oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje 

komunalnih odpadnih voda, zbiranje in odlaganje odpadkov. Skupna komunalna poraba, npr. 

urejanje javnih površin, kjer se posamezniku ne da določiti porabe, se financira iz 

proračunskih sredstev. 

2.4 Evropski pravni red 

Voda je bistvenega pomena za življenje in je nepogrešljiv vir za gospodarstvo. »Država je v 

imenu državljanov pooblaščeni skrbnik vodnega bogastva.« (Rismal 2012, 181) Upravljanje 

in varovanje vodnih virov je zato eden od temeljev varovanja okolja. Zato se je v zadnjih 

tridesetih letih vodna zakonodaja v EU osredotočila na zaščito vodnih virov in uspešno 

prispevala k varstvu voda. Posledično lahko pijemo vodo iz vodovodov in plavamo v obalnih 

vodah, jezerih in rekah po vsej Evropi.  

Eden izmed novejših dokumentov, ki ga je pripravila Evropska komisija, je Načrt za 

varovanje evropskih vodnih virov. Cilj tega načrta je odpravljanje težav, ki ovirajo ukrepanje 

za varovanje evropskih vodnih virov, in temelji na obsežnem ocenjevanju trenutne politike 

(Eurostat 2014). Predvideva načrt za varovanje vodnih virov, oblikovanje izračunov porabe 

vode in ciljev glede učinkovite porabe vode držav članic ter razvoj standardov EU za ponovno 

uporabo vode (Evropska komisija 2012). 
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Da bi bili politika in zakonodaja bolj usklajeni, je EU leta 2000 sprejela Direktivo Evropskega 

parlamenta in Sveta 2000/60/ES (Ur. l. EU, št. L 327/1) o določitvi okvira za ukrepe 

Skupnosti na področju vodne politike, s katero je uvedla globalen in enoten pristop k 

zakonodaji o vodah.  

V preteklosti so bili cilji varstva voda v evropskih državah predvsem zaščita voda pred 

onesnaženjem, s poudarkom na kemičnih in bioloških onesnaževalih, redkeje so obravnavali 

integralno kakovost vodnih ekosistemov. S hidrogeografskega vidika vodna direktiva določa 

porečja ali povodja kot osnovne upravljavsko-načrtovalske enote vodnega okolja za 

integralno upravljanje voda rek, jezer, obalnega morja in somornice ter podzemne vode. Tako 

zasnovana organizacija upravljanja in načrtovanja namreč omogoča pravilnejše in primernejše 

analize stroškov in koristi okoljskih ciljev ter stroškovno učinkovite kombinacije ukrepov za 

dosego okoljskih ciljev (Bizjak 2008, 102). 

Direktiva opredeljuje vodo kot dediščino, ki jo je treba varovati in obravnavati kot tako, ker se 

razlikuje od ostalih tržnih proizvodov. Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES 

z dne 23. oktober 2000 v 10. členu podrobneje določa kombinirani pristop za točkovne in 

razpršene vire, v katerem so navedene tudi povezane direktive: 

‒ Direktiva o kakovosti kopalnih voda (76/160/EGS), ki jo je nadomestila Direktiva o 

upravljanju kakovosti kopalnih voda (2006/7/ES),  

‒ Direktiva o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi (80/778/EEC), kakor je bila 

spremenjena z Direktivo (98/83/ES),  

‒ Direktiva o čiščenju komunalne odpadne vode (91/271/EEC),  

‒ Direktiva o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kemijskih virov (91/676/EGS),  

‒ Direktiva o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja (96/61/ES), 

kodificirana kot Direktiva (2008/1/ES) in  

‒ Direktiva o varstvu okolja, zlasti tal, kadar se blato iz čistilnih naprav uporablja v 

kmetijstvu (86/278/EGS). 

Namen Direktive Sveta 98/83/ES o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi (Ur. l. EU, 

št. L 330/32), je varovanje zdravja ljudi pred škodljivimi vplivi vsakršnega onesnaženja vode, 

namenjene za prehrano ljudi, z zagotavljanjem, da je zdravstveno ustrezna in čista. Države 

članice lahko uvedejo dodatne posebne zahteve na svojem ozemlju, vendar le, če te vodijo k 

določitvi višjih standardov. Pomembno je tudi obveščanje potrošnikov.  

Države članice morajo spremljati kakovost pitne vode, s katero oskrbujejo svoje državljane, in 

vode, ki se uporablja v živilski panogi, na temelju 48 mikrobioloških in kemijskih 

parametrov, določenih v Direktivi. Testira se pitna voda, ki priteče iz pipe v zasebnih 

gospodinjstvih in javnih prostorih. Države članice EU lahko določijo dodatne ali višje 

standarde od tistih, določenih v Direktivi o pitni vodi, ne smejo pa zniževati standardov EU 
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(WISE 2008, 2). V preglednici 1 so prikazani skupni ukrepi za varstvo kakovosti pitne vode v 

direktivah EU. 

Oktobra 2013 je bila sprejeta Direktiva Sveta 2013/51/Euratom o določitvi zahtev za varstvo 

zdravja prebivalstva pred radioaktivnimi snovmi v vodi, namenjeni za porabo človeka (Ur. l. 

EU, št. L 296/12), da bi veljavne določbe Direktive Sveta 98/83/ES uskladili s Pogodbo 

Euratom (1957), ki določa vrednosti parametrov ter metode in pogostost spremljanja 

radioaktivnih snovi. 

Preglednica 1: Skupni ukrepi za varstvo kakovosti vode v direktivah EU 

Ukrep 
Okvirna direktiva 

o vodah 

Direktiva o … 

čiščenju komunalne 
odpadne vode 

kopalnih 

vodah 
pitni 

vodi 
nitratih 

Standardi kakovosti za vodo x 
 

x x 
 

Prepoznavanje tveganj x x x 
 

x 

Razvrstitev vodnih teles x 
 

x 
  

Načrt za upravljanje x 
 

x 
 

x 

Mejne vrednosti emisij  
x 

   

Obveščanje javnosti x 
 

x x 
 

Udeležba javnosti x 
 

x 
  

Spremljanje x x x x x 

Vir: WISE 2008, 4. 

2.5 Umestitev dejavnosti v slovenski pravni okvir 

Predpisi, ki določajo organizacijski in ekonomski položaj izvajalcev dejavnosti oskrbe s pitno 

vodo, so: 

‒ Zakon o gospodarskih družbah (ZGD) (Ur. l. RS, št. 65/2009, 33/2011, 91/2011, 32/2012, 

57/2012, 82/2013), 

‒ Zakon o gospodarskih javnih službah (ZGJS) (Ur. l. RS, št. 32/1993), 

‒ Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP) (Ur. l. RS. št. 127/2006), 

‒ Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti 

(ZPFOLERD) (Ur. l. RS, št. 33/2011), 

‒ Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) 

(Ur. l. RS, št. 86/2010 in 75/2012), 

‒ Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) (Ur. l. RS, št. 39/2006, 49/2006, 66/2006, 112/2006, 

33/2007, 57/2008, 70/2008, 108/2009, 48/2012, 57/2012, 92/2013), 

‒ Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prehajajo v stik z živili 

(ZZUZIS) (Ur. l. RS, št. 52/2000, 42/2002, 47/2004), 
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‒ Zakon o vodah (ZV) (Ur. l. RS, št. 67/2002, 2/2004, 41/2004, 57/2008, 57/2012, 

100/2013, 40/2014), 

‒ Pravilnik o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009). 

ZGD, ZGJS, ZJZP, ZPFOLERD in ZSPDSLS so zakoni, ki urejajo načine in oblike delovanja 

gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo. 

Kakovost pitne vode ureja Pravilnik o pitni vodi. Usklajen je z Direktivo Sveta 98/93/ES z 

dne 3. 11. 1998 o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi. Direktiva določa zahteve, ki 

jih mora izpolnjevati pitna voda, z namenom varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi učinki 

zaradi kakršnega koli onesnaženja pitne vode. Kakovost mora biti pod stalnim nadzorom. Po 

naših predpisih je treba izvajati dvojni nadzor: notranji in zunanji.  

Zunanji nadzor izvaja država in ga imenujemo monitoring oz. spremljanje. Izvaja se po 

vnaprej pripravljenem letnem programu, ki ga potrdi minister za zdravje, medtem ko mora 

notranji nadzor zagotavljati upravljavec vodovoda. Ta nadzor mora biti urejen na osnovah 

sistema Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP), ki omogoča prepoznavanje 

mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih agensov, ki lahko predstavljajo potencialno nevarnost 

za zdravje ljudi, izvajanje potrebnih ukrepov ter vzpostavljanje stalnega nadzora na tistih 

mestih (kritičnih kontrolnih točkah) v oskrbi s pitno vodo, kjer se tveganja lahko pojavijo. 

Vodo je treba spremljati od zajema do porabe. Nadzor zagotavlja stalno visoko raven varnosti 

pitne vode, ki je samo z vzorčenjem ne bi mogli zagotoviti. Evropska skupnost je 14. 6. 1993 

z Direktivo Sveta 93/43/EGS o higieni živil (Ur. l. EU, št. L 175/1) vključila sistem HACCP v 

evropsko zakonodajo. Od junija 2000 je HACCP tudi pri nas zakonsko predpisan z ZZUZIS. 

Uspešna uporaba HACCP zahteva polno zavezanost ter vključevanje vodstva ter zaposlenih in 

zahteva timski pristop. Uporaba sistema HACCP je združljiva z izvajanjem sistemov vodenja 

kakovosti, kot je standard kakovosti ISO. HACCP je sistem izbire za upravljanje varnosti 

hrane v takih sistemih (Food Quality and Safety Systems 1998, 4). 

Oskrba uporabnikov s pitno vodo je določena z ZVO-1, ki opredeljuje oskrbo s pitno vodo kot 

obvezno občinsko gospodarsko javno službo varstva okolja. Standarde izvajanja in 

spremljanja izvajanja te javne službe predpiše pristojni minister, podrobnejši način izvajanja 

javne službe pa določajo lokalne skupnosti, ki v ta namen izdajajo odloke o oskrbi s pitno 

vodo.  

Najpogostejši način izvajanja javne službe oskrbe s pitno vodo je organiziranost javnega 

podjetja, sledijo režijski obrati, ki upravljajo vodovodne sisteme v manjših občinah, nekatere 

občine pa so skladno z zakonom predale vodovodne sisteme v upravljanje koncesionarjem. 

Prebivalstvo s pitno vodo v Sloveniji tako oskrbujejo javne službe, ki so upravljavci najožjega 

vodovarstvenega območja, črpališča, čistilne naprave, vodohrana ter vodovodnega omrežja 

vse do hišnega priključka. V Sloveniji je bilo v letu 2013 po podatkih Ministrstva za okolje in 
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prostor (2015) 98 upravljavcev vodovodnih sistemov. Velikost je različna in je odvisna od 

števila uporabnikov, tako imamo velike upravljavce, kot sta Vodovoda Ljubljana in Maribor, 

ter male, ki oskrbujejo le nekaj sto uporabnikov. 

ZV v 117. členu opredeljuje lastno oskrbo s pitno vodo na območjih, kjer ni zagotovljenega 

izvajanja lokalne javne službe oskrbe s pitno vodo. Za lastno oskrbo s pitno vodo je treba 

pridobiti vodno pravico. 

Na ravni lokalne skupnosti je oskrba s pitno vodo določena na osnovi občinskih odlokov in 

pravilnikov. Z odlokom občine natančneje opredelijo delovanje oskrbe na svojem področju, 

zato se tudi odloki v različnih lokalnih skupnostih med seboj razlikujejo.  

Na območju lokalne skupnosti Jesenice je sprejet Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju 

Občine Jesenice (Ur. l. RS, št. 25/2010 – UPB, 35/2011, 99/2013), ki določa pogoje in način 

oskrbe s pitno vodo, gospodarjenje z objekti in napravami, ki služijo oskrbi s pitno vodo iz 

javnega vodovodnega omrežja, ter zahteve varstva okolja za oskrbo s pitno vodo, ki morajo 

biti izpolnjene pri opravljanju storitev občinske GJS oskrbe s pitno vodo in pri lastni oskrbi.  

Sprejeta sta še: Odlok o varstvu vodnih virov in ukrepih za zavarovanje pitnih voda v Občini 

Jesenice (Ur. l. RS, št. 77/1998), ki določa varstvene pasove vodnih virov in ukrepe za 

zavarovanje pitnih vod na območju Občine Jesenice pred onesnaženjem, in Pravilnik o 

tehnični izvedbi in uporabi javnih vodovodov na območju Občine Jesenice (Ur. l. RS, št. 

57/2011), ki ureja tehnično izvedbo ter uporabo javnih vodovodov v Občini Jesenice. 

Omenjeni pravilnik je treba upoštevati pri načrtovanju, projektiranju, v upravnem postopku, 

pri gradnji, komunalnem opremljanju in uporabi vodovodnih objektov in naprav.  

Pri oskrbi s pitno vodo je pomembna tudi Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo 

vodonosnikov na območju Občine Jesenice (Ur. l. RS, št. 62/2013), ki določa vodovarstveno 

območje, ki se uporablja za oskrbo prebivalstva s pitno vodo in se nahaja na območju Občine 

Jesenice, ter vodovarstveni režim. Tako je na primer na določenih območjih prepovedana 

gradnja, prepovedano je gnojenje z gnojevko in gnojnico in shranjevanje blata. S tem je 

onemogočeno onesnaženje pitne vode. 

2.6 Voda od izvira do uporabnika 

Za javne dobrine je značilno, da poraba posameznika ne zmanjšuje možnosti porabe drugih, 

da trošijo to blago oziroma storitev (Tajnikar 1992, 364). Vsakič, ko odpremo pipo, iz nje 

priteče čista pitna voda. Pot vode od izvira do pipe je uporabniku prikrita. Poti vode so glede 

na naravne razmere različne. Na zgornjem Gorenjskem v večini vode ni treba črpati in se jo 

zajema na izviru v objektih, ki se imenujejo zajetja. Urejena morajo biti tako, da je omogočen 

higienski in nadzorovan odjem vode. Nato se voda akumulira v vodohranih, kjer se hranijo 

rezerve vode. Pri napajanju nižje ležečih naselij je treba razbremeniti omrežje, da tlak v 



 

18 

tekočini, ki ga povzroča teža tekočine, ne preseže šest barov. To se izvaja z raztežilniki. 

Raztežilnik je kot zbiralnik pitne vode, le da je manj zmogljiv glede na izgradnjo, oprema in 

funkcije pa so podobne vodohranu. Pot vode se nato nadaljuje po vodovodnem omrežju do 

odcepa javnega vodovoda, na vodovodni priključek, ki je namenjen odjemu vode iz omrežja. 

Na vodovodnem omrežju se izvaja nadzor nad tlakom v vodi. Tlak se regulira z regulatorji 

tlaka, ki so glede na cev različne velikosti. Večji se uporabljajo na primarnem vodu, kjer se 

lahko regulira tlak npr. za celo ulico, in manjši regulatorji, ki se uporabljajo za reguliranje 

tlaka na individualni stavbi. Višine tlaka pri individualni stavbi so različne glede na vrsto in 

višino stavbe. Nato voda zaključi pot preko vodomernega jaška po individualni vodovodni 

inštalaciji, ki je vgrajena v gradbene elemente objekta in je očem nevidna, do pipe. 

Na sliki 3 prvi levi del prikazuje zajetje na Smokuški planini, kjer je oporni zid iz kombinacije 

skal in betona za zaščito plazovite brežine, s tem je omogočena hitrejša zarast z mahovi in 

lišaji. 

 

Slika 3: Zajetje vode 

Vir: JEKO-IN 2014. 

Za zidom je zgrajeno armirano betonsko vodotesno vodno zajetje, znotraj ustrezno obdelano 

in prekrito z zemljo. Viden je le pokrov vhodnega jaška. Drugi del slike je zunanji pogled na 

zbirno zajetje Završnica in na tretjem delu slike je notranjost zbirnega zajetja Peričnik. 

Na sliki 4 je na levem delu prikazana zunanjost vodohrana Smokuč. Objekt je delno vkopan, 

delno pa zasut, viden je le vhodni portal. Drugi del je slika predprostora vodohrana Smokuč in 

na tretjem delu del notranjosti vodohrana Prihodi. 

 



 

19 

 

Slika 4: Vodohrana Smokuč in Prihodi 

Vir: JEKO-IN 2014. 

Za odkrivanje dejavnikov, ki vplivajo na porabo pitne vode, je pomembno poznati, kako je 

organizirana oskrba z vodo in zakaj je tako organizirana. Oskrba s pitno vodo je organizirana 

na lokalni ravni, kar je glede na demografsko raznolikost države dobro. Lokalni trgi se med 

seboj razlikujejo glede na naravne razmere zajetja vode in distribucijo vode, ki je odvisna od 

zgrajene infrastrukture, ta pa se med lokalnimi trgi razlikuje po starosti, izdelavi, 

uporabljenem materialu in priključenosti uporabnikov. Trgi se razlikujejo med seboj tudi po 

izvajalcih, ki uporabnike oskrbujejo s pitno vodo. 

Voda je naravna dobrina, ki mora biti dostopna vsakomur; je razlog za množico zakonskih 

določil v okviru evropske zakonodaje in državne. Predpisi se nanašajo na tehnične in okoljske 

normative, standarde in na regulacijo cen. Ob vseh zakonskih določilih, ki strogo nadzorujejo 

to dejavnost, je pomembno zadovoljstvo uporabnikov, saj so vsa določila v uporabi zaradi 

njih in njihovega standarda življenja. 
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3 ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV PRI OSKRBI Z VODO 

Oskrba s pitno vodo sodi med nepridobitne dejavnosti, ki se jih izvaja v okviru gospodarskih 

javnih služb. Možina, Zupančič in Postružnik (2010, 321) navajajo, da bi za nepridobitne 

organizacije moralo biti zadovoljstvo potrošnikov pomembno zaradi dveh vidikov:   

‒ vidik stroke: strokovni delavci morajo ob upoštevanju zakonodaje, internih predpisov in 

morebitnih certifikatov kakovosti delovati tako, da v največji meri zadovoljijo potrošnika, 

saj bo le zadovoljen potrošnik imel pozitivno mnenje o podjetju in 

‒ vidik politike: ob upoštevanju dejstva, da so potrošniki tudi volivci, lahko sklepamo, da je 

večja verjetnost, da bodo zadovoljni potrošniki ponovno volili obstoječe vodstvo, kakor 

pa nezadovoljni. 

Cilj javnega podjetja, ki izvaja oskrbo s pitno vodo, je nemotena oskrba s kakovostno pitno 

vodo ob spremenljivih cenah. Za potrditev, ali podjetje dosega zastavljene cilje, potrebuje 

mnenje uporabnika. Mnenja uporabnikov, ki izražajo zadovoljstvo oziroma nezadovoljstvo, se 

ne razlikujejo od mnenj uporabnikov izdelkov in storitev, za katere ne velja naravni monopol. 

Zadovoljstvo uporabnikov je povezano z družbeno odgovornostjo podjetja, njegovo 

uspešnostjo in kakovostjo storitev. 

3.1 Družbena odgovornost 

V strokovni literaturi najdemo številne definicije družbene odgovornosti podjetij. V praksi se 

koncept družbene odgovornosti pogosto enači s konceptom poslovne etike, čeprav ju avtorji v 

svojih modelih in teorijah razlikujejo in ju ne povezujejo. Koncepta sta močno povezana, oba 

se ukvarjata predvsem z blaginjo deležnikov, družbena odgovornost pa pomeni širši pogled 

etike. Etiko lahko opredelimo kot pogled na življenje in menedžerji imajo zelo pomembno 

vlogo pri ustvarjanju etičnega delovnega okolja v organizaciji (Bertoncelj idr. 2011, 

141‒142). 

V ožjem pomenu termin korporativna družbena odgovornost zajema dejavnosti podjetja, ki 

pozitivno vplivajo na dobrobit njegovih deležnikov. V širšem pomenu se nanaša na splošnejši 

namen izboljšanja družbe. V svojem najširšem pomenu pa se korporativna odgovornost 

nanaša na etičnost poslovanja do svojih deležnikov (Ludescher in Mahsud 2010, 123). 

Nekateri deležniki (zaposleni, menedžerji) so neposredno vključeni v usklajevanje in 

opravljanje dejavnosti podjetja, drugi (investitorji, strateški partnerji) pa jih le posredno 

podpirajo. Tretja skupina deležnikov predstavlja najrazličnejše udeležence, ki se tako ali 

drugače srečujejo z organizacijo. Mednje sodijo kupci, zakonodajni organi in lokalna 

skupnost (Maignan, Ferrell in Ferrell 2005, 4). 
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Večina definicij temelji na menedžerskem zaznavanju, kakšno naj bi bilo družbeno 

odgovorno podjetje. Vendar imajo različna občinstva (uporabniki, zaposleni, sindikati, civilna 

družba) lahko tudi različno vizijo korporativne družbene odgovornosti (Swaen in Chumpitaz 

2008, 11). Nas najbolj zanima vidik uporabnika. V preglednici 2 je prikazan pregled možnih 

deležnikov ter hierarhija njihovih ciljev. 

Preglednica 2: Pregled deležnikov in hierarhija njihovih ciljev 

Klasični strateški trženjski deležniki 

Stranke Zadovoljstvo 

Dostopnost 

Razmerje kakovost : cena 

Kakovost življenja 

Izpolnitev ega 

Osebna izpolnitev 

Dobavitelji, partnerji Zadovoljstvo 

Dostopnost 

Razmerje kakovost : cena 

Konkurenca (panoga) Rast panoge 

Dobičkonosnost panoge 

Podjetje Dobičkonosnost, rast stabilnost 

Ostali deležniki v podjetju 

Investitorji Maksimiranje donosov, minimiranje tveganja (v času in portfelju) 

Zaposleni Plače in ostale oblike nagrajevanja 

Dosežki, pripadnost, družbene potrebe in psihološke potrebe 

Člani uprave in 
menedžmenta 

Zaupanje 

Moč, ego, enostavnost utemeljitve 

Posamezniki Maksimiranje pozitivnih čustev, minimiranje negativnih čustev 

Zunanji deležniki: skupnost/družba 

Družba Izobražena, zdrava, bogata, srečna, stabilna, povezana skupnost 

Okolje Trajnostno 

Regulatorji, revizorji, 

nedržavne organizacije 

Zagotavljanje skladnosti z veljavnimi zakoni in identificiranje novih 

zakonov za zagotavljanje dobrobiti porabnikov skladno s cilji 

dobičkonosnosti podjetja 

Mediji Zagotavljanje točnih, netočnih, pravočasnih informacij, ki so zanimive 

za javnost 

Finančni trgi Stabilnost, rast in dobičkonosnost 

Gospodarstvo Stabilnost, rast in dobičkonosnost 

Vir: Raghubir idr. 2010, 68. 

Na področju korporativne družbene odgovornosti najdemo številne teorije in pristope, ki so 

kompleksni, nejasni in si nasprotujejo. Garriga in Melé (2004, 51–52) trdita, da se večina 

teorij družbene odgovornosti osredotoča na enega od štirih poglavitnih vidikov:  

‒ dolgoročno doseganje dobičkonosnosti, 
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‒ uporaba gospodarske moči na odgovoren način, 

‒ vključevanje povpraševanja družbe in 

‒ delovanje skladno z etičnimi normami.  

Kanji in Chopra (2010, 120) navajata, da je korporativna družbena odgovornost delovanje 

podjetja na družbeno odgovoren način, kar pomeni: 

‒ etično področje na področju zaposlovanja in dela z izboljševanjem razmer na delovnih 

mestih, 

‒ vključevanje v lokalne skupnosti in komuniciranje z lokalnimi skupnostmi glede posledic 

politik podjetja in produktov, 

‒ investirati v izgradnjo družbene infrastrukture, 

‒ prispevati k čistejšemu okolju, zaščiti okolja in trajnostnemu razvoju in 

‒ pozitivno vplivati na ekonomski razvoj v širšem pomenu. 

Trenutno je malo znanega o tem, kako porabnik zazna družbeno odgovornost podjetij, čeprav 

so številni avtorji namigovali, da imajo različne skupine dokaj skladno klasifikacijo družbenih 

odgovornosti (Swaen in Chumpitaz 2008, 11).  

Riwoli in Waddock (2011, 87) menita, da po številnih raziskavah na področju družbene 

odgovornosti še vedno obstajajo vsaj tri nerešena vprašanja: 

‒ še vedno ni jasne in enotne družbene odgovornosti, 

‒ ni dokazane jasne povezave med dobičkonosnostjo podjetja in njegovim družbeno 

odgovornim ravnanjem in 

‒ ali je za zagotavljanje družbeno odgovornega ravnanja boljša prostovoljnost podjetij ali 

državna ureditev. 

O družbeni odgovornosti se v javnem sektorju ne govori veliko, ker je večinoma razumljena 

ožje, in sicer bodisi v filantropskem, ekološkem bodisi etičnem smislu, ne pa kot osnovno 

načelo delovanja javnega sektorja, ki bi vsakodnevne dejavnosti zaposlenih v javnem sektorju 

obravnaval kot družbeno odgovorno ravnanje (Tomaževič 2011, 72), kar ne velja za vse 

dejavnosti, ki se izvajajo v okviru javnega sektorja. Z izvajanjem dejavnosti oskrbe s pitno 

vodo se podjetje vključuje v lokalne skupnosti, skrbi za vzdrževanje infrastrukture in sodeluje 

pri izgradnji nove. Poleg tega skrbi za zaščito območja, na katerem se nahajajo vodni viri, in 

omogoča uporabnikom uživanje kakovostne vode, ki ni kemijsko obdelana. Ne nazadnje s 

svojo poslovno strategijo omogoča zaposlenim sredstva za delo in izobraževanje za delo ter 

občutek pripadnosti, kar se odraža v zelo nizki fluktuaciji zaposlenih. 
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3.2 Uspešnost delovanja podjetja 

Uspešnost poslovanja podjetij je relativna. Ali je merilo ustvarjen dobiček, je to tržni delež ali 

število zaposlenih, doba delovanja podjetja, vrednost sredstev, kakovost, zadovoljstvo 

uporabnikov, uspešnost menedžerjev? Po Tavčarjevem mnenju (2008, 57) organizacija ni 

uspešna sama po sebi, treba jo je obvladovati, da učinkovito in uspešno dosega zastavljene 

cilje. To je naloga menedžmenta, ki obsega dejavnosti načrtovanja in snovanja, urejanja in 

povezovanja, poslovodstva in vodenja, merjenja in presojanja. 

Direktorji uspešnih podjetij znajo zgraditi k strankam usmerjeno podjetje na pravi način. To 

storijo z vodenjem na odlični ravni in z usmerjanjem pozornosti zaposlenih k širšim 

vprašanjem, ne samo k pobiranju denarja. Ti direktorji intuitivno uporabljajo štiri ključne 

korake k oblikovanju podjetja na najpravilnejši način. Ti koraki so: zastavljena pravi cilj in 

vizija, pravilno ravnanje s strankami, zaposlenimi in vodenje na pravilen način (Blanchard, 

Ballard in Finch 2008, 21). Vizija daje podjetju skupno usmeritev. Dobra vizija je temeljno 

sredstvo za obvladovanje kompleksnosti podjetja. O dobri viziji lahko govorimo takrat, ko jo 

internalizira večina sodelavcev v podjetju. Dobri viziji sodelavci prostovoljno sledijo in jim 

pomeni osnovno usmeritev pri delovanju (Kavčič 2009, 36). 

Uspešna je le organizacija, v kateri si notranji in zunanji udeleženci delijo dovolj sorodnih 

vrednot, skupne temeljne smotre in usmeritve – vizijo; na skupnih vrednotah ljudi temelji 

kultura organizacije in okolja. Strategija obsega dejavnosti, urejenost in sredstva organizacije 

za doseganje ciljev; cilji in strategije pa so politika organizacije. Ta ima smiselno tri časovne 

okvirnosti. Temeljna politika določa splošne in trajne usmeritve organizacije; srednjeročna 

razvojna politika za nekaj let vnaprej predvideva izvajanje obstoječih programov in snovanje 

novih; tekoča politika pa izvaja razvojno, usmerja uspešno sprotno poslovanje in postopno 

izvajanje razvojnih programov za prihodnjo uspešnost (Tavčar 2008, 57–58). 

Organizacija je uspešna, če zaposleni ustrezno spodbujajo njene dejavnosti. Bistveno vlogo v 

organizacijah odigrajo prav zaposleni in njihove zmožnosti. Če poznajo in sodelujejo pri 

postavljanju in uresničevanju ciljev, vizije, strategije in verjamejo v uspeh, so pripravljeni 

dograjevati svoje znanje, spreminjati lastne in utečene načine razmišljanja ter obnašanja pri 

delu (Bojnec in Papler 2012, 107). 

Celovito obvladovanje kakovosti se začne ob zavezanosti in prizadevanju vršnega 

menedžmenta, kajti brez njih je to samo še ena modna novost več. Nadaljuje se s 

povezanostjo in z neposredno vključenostjo odjemalcev v organizacijo (Markič 2004, 51). 

Končni cilj vseh marketinških strategij in taktik je vplivati na vedenje ciljnega uporabnika. 

Kratkoročni poudarek je lahko na sporočanju dejstev ali spreminjanju odnosa in vrednot in 

kar te dejavnosti razlikuje od izobraževanja ali propagande je, da so pomembne za doseganje 

tudi drugih ciljev. In ker je končni cilj sprememba vedenja in ustrezna filozofija osredotočena 
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na stranko, se vsa strateška planiranja začnejo z razumevanjem vedenja kupca (Kotler in 

Andreasen 1996, 141). 

Podjetja so predvsem človeške organizacije, ki so odvisne od mreže notranjih in zunanjih 

odnosov, ki so vitalnega pomena za skupno blaginjo. Način, na katerega so ti delovni odnosi 

vodeni, je pogosto pomemben za uspeh nekega podjetja. Dobri odnosi s strankami in 

dobavitelji prinašajo koristi obema stranema (Evropska komisija 2014b). 

Z vidika potrošnika je pomemben dejavnik cena blaga ali storitve, to navaja med mnogimi 

tudi Vaitilingam (1994, 11), ki trdi, da je ekonomsko ravnanje oziroma obnašanje potrošnikov 

in podjetij odvisno od številnih dejavnikov. Med njimi je prav gotovo zelo pomembna tudi 

cena blaga, po kateri ga želijo prodati ali kupovati.  

V preglednici 3 so povzete glavne značilnosti popolne in treh oblik nepopolne konkurence, ki 

se najpogosteje pojavljajo v praksi. 

Preglednica 3: Temeljne značilnosti najpomembnejših tržnih struktur 

 

Število 
ponudnikov 

Ovire za vstop v 

dejavnost ali 

izstop iz nje 

Diferenciacija 

proizvoda Nadzor nad ceno 

Popolna konkurenca zelo veliko jih ni je ni ga ni 

Monopolistična konkurenca veliko majhne velika malo 

Oligopol nekaj velike velika in majhna srednje velik 

Monopol  eden nepremagljive ni potrebna velik 

Vir: Nemec Rudež in Bojnec 2007, 30. 

Javna komunalna podjetja so vezana na točno določena mesta in naselja, delujejo v izrazito 

monopolnem položaju, kjer se prepletajo osebna in javna poraba ter ponudniki in porabniki 

komunalnih storitev. Menedžment se srečuje z drugačnimi izzivi, kot so dvoumno opredeljen 

pojem dobička in akumulacije, nasprotje interesov menedžerjev in lokalne skupnosti, ki je 

lastnica infrastrukturnih objektov in javnega podjetja, v primerjavi z menedžmentom v 

pridobitnih podjetjih. Ne glede na vse je cilj javnih podjetij vse bolj jasen. To je ustrezna 

kakovost storitev ob spremenljivih stroških. Ta cilj pa je že precej podoben cilju v pridobitnih 

podjetjih (Pivljakovič in Bavec 2007, 320). 

3.3 Kakovost storitev 

Kakovost storitev je pozitivna lastnost opravljenega dela, na osnovi katerega lahko izvajamo 

tudi bodoče kakovostne storitve. Odvisna je od okolja in časa. Bolj je okolje, v katerem 

živimo in delamo, civilizirano, višja je pričakovana in zahtevana kakovost. Podobna 

opredelitev se nanaša na časovni vidik, kar pomeni, da določena dobro opravljena storitev 

pred npr. desetimi leti danes ne ustreza več zahtevam zaradi dviga standarda. 
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Opredelitev kakovosti storitev je skoraj enako številu avtorjev, zato je povzeta le kakovost 

storitve po Parasuramanu, Berryju in Zeithamlovi (1998, 6), ki trdijo, da je kakovost storitve 

globalna ocena oziroma stališče, ki zadeva superiornost določene vrste storitev v nekem 

obdobju uporabe te storitve, medtem ko je zadovoljstvo koncept, ki je vezan na konkretno 

okoliščino v zvezi z uporabo neke storitve.  

Kakovost storitev je pogosto opredeljena preveč ozko. Tehnične specifikacije storitve ali 

izdelka so v tehnološko usmerjenih podjetjih navadno edine ali najpomembnejše značilnosti 

zaznane kakovosti. Porabniki zaznajo kakovost širše in upoštevajo tudi druge značilnosti 

storitve ali izdelka (Grönroos 2000, 63). Vse bolj jo povezujemo in doživljamo v povezavi s 

človekovimi potrebami, hotenji in pričakovanji. Pričakovanja pa so izraz vrednot (svobode, 

enakopravnosti, varovanja zdravja, okolja) (Piskar in Dolinšek 2006, 13), zato je za podjetje 

zelo pomembno potrošnikovo mnenje. Pri tem je treba omeniti, da kakovosti ne moremo 

enačiti z zadovoljstvom, je le eden od vzrokov za njegov nastanek.  

Podjetja, ki slovijo po dobrih storitvah, veliko komunicirajo. Notranje komunicirajo, da bi 

motivirala sodelavce, jih sproti obveščala in si zagotovila, da vsakdo pravilno razume cilje in 

naloge. Navzven pa komunicirajo zato, da bi stranke razumele, kakšne storitve opravljajo, ter 

tako usmerijo njihova pričakovanja (Horovitz in Jurgens Panak 1997, 73). Pri komunikaciji 

igra pomembno vlogo informacijska tehnologija, ki omogoča hitrejši in definiran pretok 

informacij.  

Zaradi različnih potreb, videnj potrošnika si ne znamo predstavljati, kako bi lahko kakovost 

storitev kvantitativno ovrednotili, kar je potrebno za ugotavljanje in merjenje zaznane 

kakovosti pri potrošnikih. Po Možini, Zupančiču in Postružniku (2010, 312–313) so 

raziskovalci Parasuraman, Berry in Zeithaml (1998) z namenom poenotenja kriterijev, s 

katerimi se lahko opredeli kakovost storitev, razvili pet ključnih dimenzij kakovosti storitev 

(reliability, assurance, tangibles, empathy, responsiveness – označujemo jih tudi s kratico 

RATER), med katerimi lahko potrošnik razlikuje. Razvrstitev ključnih dimenzij kakovosti 

storitev (preglednica 4) je nastala kot rezultat obsežne raziskave kakovosti storitev na 

področju štirih različnih storitvenih sektorjev v začetku osemdesetih let.  

Preglednica 4: Pet dimenzij kakovosti storitev in njihov pomen 

Pet dimenzij 

kakovosti storitev 
Pomen 

Urejenost 

(tanglibles) 

Videz fizičnega okolja, opreme, naprav, zaposlenih in komunikacijskih naprav. 

Zanesljivost 

(reliability) 

Sposobnost, da obljubljene storitve izvedemo zanesljivo in točno. 

Odzivnost 

(responsiveness) 

Pripravljenost pomagati porabnikom in jim zagotoviti takojšnje storitve. 

Se nadaljuje 
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Preglednica 4 – nadaljevanje 

Pet dimenzij 

kakovosti storitev 
Pomen 

Zagotavljanje 

(assurace) 

Zaposleni, ki opravljajo določeno storitev, imajo ustrezna znanja in 

usposobljenost. Poleg tega morajo biti vljudni, prijazni in prepričljivi, 
potrošnikom morajo vzbujati zaupanje in varnost. 

Vživljanje 
(emphaty) 

Dostopnost storitev in možnosti stikov (fizično, komunikacijsko, storitveno; tudi 

dostopnost vodilnih oseb). 

Sprotno informiranje porabnikov v jeziku, ki ga razumejo in mu prisluhnejo. 

Prizadevanje, da bi poznali porabnike in njihove potrebe.  

Vir: Whiteley in Hessan 1996, 82.  

Tudi javno podjetje oskrbe s pitno vodo pri svojem poslovanju upošteva pri izvajanju storitev 

vse naštete dimenzije kakovosti: urejenost, zanesljivost, odzivnost, zagotavljanje in vživljanje. 

3.4 Merjenje kakovosti storitev 

Merjenje kakovosti storitev je ključni dejavnik menedžmenta kakovosti, tj. vodenje 

organizacije s poudarkom na kakovosti in je sistemski pristop. Sistem pa je skupina funkcij ali 

dejavnosti, ki delujejo znotraj organizacije. V tem okviru so pomembni standardi kakovosti, 

ki po navedbah Piskarjeve in Dolinška (2006, 45) omogočajo enoten jezik med odjemalci in 

proizvajalci. Standard je dokument, ki nastane s konsenzom in ga odobri priznan organ, ki 

določa pravila, smernice ali značilnosti za dejavnost. Namen standardov je, da se zagotovi 

usklajenost materialov, proizvodov, procesov, ki jih je treba dosledno upoštevati. 

Merjenje kakovosti storitev daje potrošnikove povratne informacije o zaznavanju kakovosti 

storitev in te so pomembne za zaposlene, ki delajo s strankami, in za vodstvo podjetja 

(Možina, Zupančič in Postružnik 2010, 315). Merjenje podjetju omogoča (Horovitz in Jurgens 

Panak 1997, 167): 

‒ povečanje zavesti o kakovosti storitev, 

‒ spremljanje lastnega položaja glede na določene referenčne točke, 

‒ preizkušanje homogenosti, 

‒ prepoznavanje pomanjkljivosti in prednosti, 

‒ usmerjanje prizadevanj, 

‒ spremljanje napredka in 

‒ količinsko izražanje dosežkov. 

Zaradi pomanjkanja objektivnih meril je za organizacijo še najprimernejši pristop za 

ovrednotenje kakovosti storitev merjenje tega, kako potrošniki zaznavajo kakovost storitev. 

Raziskovalci pri ugotavljanju kriterijev, ki jih potrošniki uporabljajo pri izbiri in vrednotenju 

storitev, uporabljajo različne kreativne, neposredne in posredne metode – projektne tehnike. 

Kljub temu še ni na voljo uveljavljenega postopka kvantitativnih metod za takšno merjenje. 
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Vsak potrošnik je posameznik, ki ima svojevrstna pričakovanja v zvezi s kakovostjo določene 

storitve v primerjavi z drugimi storitvami (Možina, Zupančič in Postružnik 2010, 316). 

Organizacije uporabljajo za merjenje kakovosti izdelkov kratke vprašalnike, namenjene 

potrošnikom. Izidi, dobljeni na ta način, so zelo vprašljivi, saj odgovori običajno niso dovolj 

podrobni, da bi natančno osvetlili problem. Za storitvene organizacije so težave predvsem pri 

specificiranju procesnih sestavin storitev (na primer prijaznost osebja), ki jih ni možno 

natančno opredeliti (v času, s težo, v kalorijah ali drugih merljivih kazalcih) in pri katerih 

tradicionalne raziskovalne metode niso uporabne. Zato tržniki vežejo standarde na merljive 

vrednosti, kot na primer na povprečen čas kupčevega čakanja na storitev in podobno, saj je to 

najlažji, vendar pa vprašljiv način za merjenje kakovosti (Možina, Zupančič in Postružnik 

2010, 317). 

Kakovost se lahko meri tudi preko samoocenjevanja organizacij v javnem sektorju. Drucker 

in Rossum (1993, 23) v svojem delu, kako oceniti nedobičkonosno organizacijo, poudarjata, 

da je treba odgovoriti na pet vprašanj: 

‒ Kaj je naš posel, naša naloga? 

‒ Kdo so naše stranke? 

‒ Kaj za stranke pomeni vrednost? 

‒ Kakšni so bili naši rezultati? 

‒ Kakšen je naš načrt? 

Treba je pregledati definicije ključnih pojmov, naloge/cilje, stranke, vrednote, rezultate. 

Vsako od petih vprašanj ima podvprašanja, ki jih izpolnjuje skupina. Postopek se ponavlja, 

vrača na prejšnja vprašanja. Za končanje samoocenitve je pomembno, da se vsa vprašanja 

izpolnijo z veliko podrobnostmi in da se spodbuja udeležence, naj zastavijo povezana 

vprašanja, za katere menijo, da bi bilo dobro, če bi bila obravnavana. Pomembno je tudi, da se 

udeleženci zavedajo, da samoocenitev ni samo za celotno organizacijo, ampak tudi za 

strokovna področja, hkrati pa je zaželeno izražanje misli in opažanj tudi za druga področja 

organizacije. Ob koncu seje bo skupina pripravljena narediti svoj delovni načrt. Obseg načrta 

se bo močno razlikoval med organizacijami in posameznimi skupinami (Drucker in Rossum 

1993, 18–19). 

Ivanko (2007, 182) navaja, da pojem kakovosti v javnem sektorju v širšem smislu pomeni 

njegovo zakonito, strokovno, nepristransko, učinkovito in smotrno delovanje. Ožji smisel 

kakovosti v javnem sektorju pa je enak zasebnemu sektorju, to je zadovoljna stranka. Vendar 

zadovoljna stranka ne sme biti edina mera kakovosti v javnem sektorju, saj je treba kakovost 

upravnega dela razumeti kot celoten zbir pokazateljev, ki se kažejo tudi skozi izpolnjevanje 

zastavljenih ciljev, ekonomičnost poslovanja, zadovoljstvo zaposlenih, ugotovitve različnih 

oblik nadzora itd. Poleg tega je treba upoštevati omejitvene dejavnike uvajanja kakovosti v 

javni sektor, kot sta regulacija in proračunsko financiranje. Kljub razlikam v primerjavi z 
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zasebnim sektorjem ima kakovost v javnem sektorju nekatere skupne elemente: dobro 

informiranje strank, razumevanje njihovih potreb, hitrost, točnost, zanesljivost. Kakovost v 

javnem sektorju izražajo lahko tudi drobne stvari, ki strankam vzbujajo prijetne občutke, npr. 

prijazen smehljaj uslužbenca za okencem, spoštovanje diskretnosti, opravičilo, kanček 

potrpljenja in razumevanja. 

3.5 Zadovoljstvo uporabnikov 

Zadovoljstvo in zvestoba potrošnikov sta pojava, na katera lahko podjetja zelo močno 

vplivajo: s sistematičnimi in načrtnimi strategijami ju lahko gojijo, spodbujajo, vzdržujejo, 

gradijo, ohranjajo in pospešujejo; z neetičnimi in ciničnimi ravnanji ju hitro izgubijo. Po 

navedbah Muska Lešnika (2008, 11–12) je Sam Walton, ustanovitelj trgovske verige Wal-

Mart, zapisal: 

‒ Potrošnik je najpomembnejša oseba za katero koli podjetje. 

‒ Potrošnik ni odvisen od nas – mi smo odvisni od njega. 

‒ Potrošnik ni motnja v našem delu, pač pa izključni smisel našega dela. 

‒ Ko potrošnik vstopi k nam, nam naredi uslugo. 

‒ Potrošnik je središče našega dela, ne pa nekaj oddaljenega. 

‒ Potrošnik ni samo denar v naši blagajni. Je človeško bitje s čustvi in si zasluži, da z njim 

ravnamo spoštljivo. 

‒ Potrošnik je oseba, ki pride k nam s svojimi potrebami in željami. Naša naloga je, da jih 

uresničimo.  

‒ Potrošnik si zasluži vljudno pozornost. Je življenjska sila našega posla. Skrbi za naše 

plače. Brez njega bi morali zapreti naša vrata.  

Razlika med kakovostjo storitve in potrošnikovim zadovoljstvom s storitvijo je v njenem 

zaznavanju. Ko potrošnik ugotavlja zadovoljstvo s prejeto storitvijo, je odločitveni proces bolj 

subjektiven (čustven), medtem ko kakovost storitve potrošnik zazna objektivno (racionalno). 

Zadovoljstvo se nanaša na potrošnikovo početje, in sicer na strinjanje, presenečenje in užitek 

(Potočnik 2000, 182). 

Ključen dejavnik zadovoljstva s posamezno izkušnjo so vnaprejšnja potrošnikova 

pričakovanja. Predem se potrošnik »spusti« v odnos s podjetjem, si na osnovi preteklih 

izkušenj oblikuje pričakovanja o prihodnji izkušnji, subjektivne napovedi o tem, kaj naj bi se 

moralo zgoditi. Zadovoljstvo je torej čustveni odgovor na doživeto izkušnjo, opravljeni 

nakup, prejeto storitev (Musek Lešnik 2008, 26). Shaw in Ivens (2005, 43) navajata, da kar 49 

odstotkov anketirancev meni, da za več kot polovico njihovih nakupnih odločitev glavno 

vlogo igra njihova subjektivna oziroma emocionalna plat. Po njunem mnenju se ljudje ne 

zavedamo, kako pomembno vlogo pri nakupovanju igrajo naša čustva. 
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Ocena kakovosti ima tako objektivno kot subjektivno komponento. Pri oblikovanju občutka 

zadovoljstva igrata vlogo obe, vendar je za dokončen vtis zadovoljstva bolj pomemben 

potrošnikov subjektivni občutek (Musek Lešnik 2008, 31): 

‒ objektivna (fizična) kakovost: tehnična raven izdelka oziroma storitve, nanaša se na njune 

merljive ali ugotovljene značilnosti, vpliva na subjektivno kakovost; 

‒ zaznana (subjektivna) kakovost, ki jo potrošnik ovrednoti v procesu zaznave in 

interpretacije izdelka oziroma storitve, je odločilna za oblikovanje občutka zadovoljstva; 

ker se zaznana kakovost izdelka ali storitve od potrošnika do potrošnika razlikuje, lahko 

enak izdelek ali storitev dvema potrošnikoma vzbuja različno stopnjo zadovoljstva.  

Zadovoljen in zvest potrošnik je kapital podjetja, na drugi strani nezadovoljen potrošnik 

predstavlja za podjetje nevarnost in negativno vpliva na njegovo poslovanje. Reševanje 

nezadovoljstva oziroma pritožbe se ne sme osredotočati na ugotavljanje, kdo ima prav, 

potrošnik ali podjetje. Občutek nezadovoljstva je subjektiven in ga potrošnik doživlja zelo 

resnično. Odzivi podjetij se močno razlikujejo. Pri zbiranju načina reševanja nezadovoljstva 

in pritožb je treba upoštevati, da se ljudje radi počutijo cenjene. Karatepe in Ekiz (2004, po 

Musek Lešnik 2008, 41) navajata, da med različnimi možnimi odzivi na nezadovoljstvo 

potrošnikov na izboljšanje vtisa močno vplivata: 

‒ Opravičilo. Potrošniku pokaže, da se podjetje zaveda in priznava odgovornost za 

neprijetne občutke, ki jih je doživel, da pritožbo jemlje resno in se jo bo trudilo po svojih 

najboljših močeh rešiti v potrošnikovo korist. 

‒ Pojasnilo. En od najbolj učinkovitih odzivov na nezadovoljstvo je podrobno pojasnilo 

težave. Z njim podjetje pokaže, da se zaveda težave in se jo trudi odpraviti. 

Dejavniki, ki vplivajo na izboljšanje odnosa potrošnika do podjetja po rešitvi pritožbe, so še 

(Karetepe in Ekiz 2004; Maxham in Netemeyer 2003; Schoefer in Ennew 2003, po Musek 

Lešnik 2008, 41): trud, hitrost, »spokoritev«, podpora in pozornost. 

Tudi če podjetje brezhibno opravi vse naloge, je trud zaman, če ne doseže uma in src 

potrošnikov. Podjetja trošijo ogromne zneske za strategije, ki ne pomenijo nič, če jih 

potrošniki ne »sprejmejo«. Kaj pomaga, če potrošniki razumejo sporočilo, mu celo priznajo 

konsistentnost in jasnost, a jim preprosto ni mar. Ker odnose potrošnikov do podjetja 

poganjajo duševni procesi v glavah potrošnikov, igrajo pri njihovem oblikovanju subjektivne 

zaznave. Od njih je odvisno, ali bo potrošnik razvil odnos do podjetja (Musek Lešnik 2008, 

113–114). Pri tem so zelo pomembni zaposleni v podjetju, ki imajo prvi stik s potrošniki. 

Pri stiku zaposlenih s potrošniki pa se lahko ponovno vrnemo na organizacijsko kulturo, ki jo 

oblikujejo vodje. Po besedah Blancharda, Ballarda in Fincha (2008, 202) morajo 

organizacijsko kulturo vodje krepiti na vseh ravneh, ne morejo je delegirati, preliti jo morajo 

navzdol do vsakega posameznika, ki je v stiku s strankami. 
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Za merjenje zadovoljstva potrošnikov obstajajo številne metode, ki ene bolj, druge manj 

natančno prikažejo dejansko stanje. Glede na objektivnost meril in izvor podatkov lahko 

metode merjenja zadovoljstva razvrstimo po izvoru podatkov in po objektivnosti oziroma 

subjektivnosti meril. Po izvoru podatkov je mogoče razvrstiti metode merjenja zadovoljstva 

na (Možina, Zupančič in Postružnik 2010, 331): 

‒ interni izbor podatkov: analiza podatkov servisne službe, analiza pritožb kupcev, analiza 

stroškov garancijskih popravil, analiza sklepanja poslov, analiza odnosov prodajnega 

osebja s kupci, neformalni razgovori z zaposlenimi, skupinski intervju z zaposlenimi in 

‒ eksterni izvor podatkov: anketiranje kupcev, opazovanje kupcev na prodajnem mestu, 

metoda razvoja dimenzij kakovosti, metoda kritičnih dogodkov, skupinski intervju s 

kupci, primerjanje s konkurenti. 

Za razumevanje potreb kupcev in s tem izboljšanje njihovega zadovoljstva je treba spremljati 

potrebe kupcev in njihove preference glede cen, plačil, dostave, kakovosti storitev, dodatne 

ponudbe in podobno. Poznavanje takšnih informacij je pomembno za izboljšanje ponudbe in 

prilagoditev potrebam uporabnikom storitev (Papler in Bojnec 2006, 119). 

Javno podjetje, ki izvaja gospodarsko javno službo oskrbe s pitno vodo, spremlja zadovoljstvo 

uporabnikov. V preteklosti se je izvajalo spremljanje uporabnikov na temelju internih naborov 

podatkov, ki so bili dostopni za analize (spremljanje števila okvar, reklamacij, pritožb, 

stroškov popravil) in so stroškovno nizki. V preteklem letu se je izvedlo anketiranje 

uporabnikov in s tem pridobilo še zunanji izvor podatkov za merjenje zadovoljstva 

uporabnikov.  

Za ugotavljanje dejavnikov, ki vplivajo na zadovoljstvo pri oskrbi s pitno vodo, moramo 

poznati teoretična dejstva, ki se nanašajo na družbeno odgovornost in uspešnost podjetja. 

Poleg tega je za ugotavljanje zadovoljstva pomembna opredelitev kakovosti in njeno 

merjenje. Ta poznavanja omogočajo tudi sestavo vprašalnika za merjenje zadovoljstva 

uporabnikov. 
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4 ANALIZA PRODAJE PITNE VODE 

Analiza prodaje obsega merjenje in ocenjevanje dosežene prodaje v primerjavi s prodajnimi 

cilji (slika 5). Pri analizi prodaje se uporabljata dve specifični orodji (Kotler 2004, 686): 

‒ Analiza odmikov od prodaje ugotavlja relativni prispevek različnih dejavnikov k vrzeli v 

prodajni uspešnosti. Kolikšen del razlike med načrtovano in doseženo prodajo je 

posledica nižje cene in kolikšen del posledica manjšega obsega prodaje? 

‒ Mikroanaliza prodaje proučuje specifične izdelke, prodajna območja itd., ki niso dosegli 

pričakovane prodaje. 

 

Določanje ciljev 
Kaj želimo 

doseči? 

 
 

 

 

Merjenje doseženega Kaj se dogaja? 

 
 

 

 

Opredelitev razlogov za 

odmike od načrtovanega 
Zakaj se to 

dogaja? 
 

 

 

 

Korektivni ukrep 
Kaj moramo 

storiti v zvezi s 

tem?  

Slika 5: Proces nadzora 

Vir: Kotler 2004, 686. 

Na spletni strani Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO) (2014) je zapisan podatek, 

da se je v zadnjih stotih letih poraba pitne vode povečala za šestkrat. Ravno tako je na spletni 

strani SURS objavljen članek, kjer Čuček (2012) navaja, da se poraba v gospodinjstvu ter v 

gospodarskih in negospodarskih dejavnostih na prebivalca od leta 2008 bistveno ne spreminja 

in se je v zadnjih letih skupna količina porabljene vode zmanjšala za 0,2 odstotka, tj. na 84,5 

milijona m
3
 vode oz. na 57 m

3
 vode na prebivalca (v letu 2010), kar je približno 117 litrov na 

prebivalca na dan v Sloveniji. Preverili smo, ali ti podatki veljajo tudi na lokalnem trgu. Poleg 

tega smo preverili tudi vpliv temperature zraka, merjene na določenem mestu, na dosežene 

prihodke od prodaje na lokalnem trgu vode.  
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4.1 Podatki in metode raziskovanja 

Za testiranje hipotez H1 in H2 smo uporabili podatke, ki smo jih pridobili pri izvajalcu GJS 

na lokalnem trgu in na spletnem podatkovnem portalu SURS (2014). Pri preverjanju trditev se 

uporabljata lahko izraza porabljena ali prodana voda. Podatki se nanašajo na prodano pitno 

vodo in se predpostavlja, da je ta voda tudi porabljena. 

Glede na postavljene hipoteze H1 in H2 smo za analizo izbrali spremenljivke, prikazane v 

preglednici 5. 

Preglednica 5: Opis spremenljivk za testiranje H1 in H2 

Ime spremenljivke Opis spremenljivke Vir 

Prodana voda v 

OJES 

Spremenljivka predstavlja letno porabo pitne vode, v občini 
Jesenice v m

3. Podatki so zaradi nadaljnje analize zbrani ločeno za 
gospodarstvo in gospodinjstvo. 

Obdobje: od leta 2003 do leta 2013 

JEKO-IN 

b. l. 

Prodana voda v 

OŽIR 

Spremenljivka predstavlja letno porabo pitne vode, v občini 
Žirovnica v m3. Podatki so zaradi nadaljnje analize zbrani ločeno 
za gospodarstvo in gospodinjstvo. 

Obdobje: od leta 2003 do leta 2013 

JEKO-IN 

b. l. 

Prodana voda na 

lokalnem trgu 

Spremenljivka predstavlja letno porabo pitne vode na lokalnem 

trgu občin Jesenic in Žirovnice v m3
. Podatki so zaradi nadaljnje 

analize zbrani ločeno za gospodarstvo in gospodinjstvo. 

Obdobje: od leta 2003 do leta 2013 

JEKO-IN 

b. l. 

Vsa prodana voda 

na prebivalca v 

Sloveniji 

Spremenljivka predstavlja celotno (gospodinjstvo in gospodarstvo) 

povprečno letno porabo pitne vode na prebivalca v Sloveniji v m3
.  

Obdobje: od leta 2003 do leta 2013 

SURS 

2014. 

Vsa prodana voda 

na prebivalca v 

OJES 

Spremenljivka predstavlja celotno (gospodinjstvo in gospodarstvo) 

povprečno letno porabo pitne vode na prebivalca v občini Jesenice 
v m

3
.  

Obdobje: od leta 2003 do leta 2013 

JEKO-IN 

b. l. 

Vsa prodana voda 

na prebivalca v 

OŽIR 

Spremenljivka predstavlja celotno (gospodinjstvo in gospodarstvo) 

povprečno letno porabo pitne vode na prebivalca v občini 
Žirovnica v m3

.  

Obdobje: od leta 2003 do leta 2013 

JEKO-IN 

b. l. 

Prodana voda 

gospodinjstvu na 

prebivalca v OJES 

Spremenljivka predstavlja povprečno letno porabo pitne vode, ki je 
bila prodana gospodinjstvom, na prebivalca v občini Jesenice, 
izraženo v m3

.  

Obdobje: od leta 2003 do leta 2013 

JEKO-IN 

b. l. 

Se nadaljuje 
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Preglednica 5 ‒ nadaljevanje 

Ime spremenljivke Opis spremenljivke Vir 

Prodana voda 

gospodinjstvu na 

prebivalca v 

Sloveniji 

Spremenljivka predstavlja povprečno letno porabo pitne vode, ki je 
bila prodana gospodinjstvom, na prebivalca v Sloveniji, izraženo v 
m

3
.  

Obdobje: od leta 2003 do leta 2013 

SURS 

2014. 

Prodana voda 

gospodinjstvu na 

prebivalca v OŽIR 

Spremenljivka predstavlja povprečno letno porabo pitne vode, ki je 
bila prodana gospodinjstvom, na prebivalca v občini Žirovnica, 
izraženo v m3

.  

Obdobje: od leta 2003 do leta 2013 

JEKO-IN 

b. l. 

Prihodki od 

prodane vode 

Spremenljivka predstavlja mesečne prihodke od prodane vode na 
lokalnem trgu. Podatki so inflacionirani na bazno leto 2013. 

Obdobje: od januarja 2003 do decembra 2013 

JEKO-IN 

b. l. 

Temperatura zraka Spremenljivka predstavlja mesečna merjenja temperature zraka na 

isti lokaciji, na vodovodu Planina pod Golico. Za statistično 
obdelavo so bile zaradi negativnih vrednosti 

o
C v zimskih mesecih 

stopinje pretvorjene v 
o
F. 

Obdobje: od januarja 2003 do decembra 2013 

JEKO-IN 

b. l. 

Poraba vode  Spremenljivka predstavlja celotno mesečno porabo pitne vode na 
lokalnem trgu v m

3
. 

Obdobje: od januarja 2003 do decembra 2013 

JEKO-IN 

b. l. 

 

Za preverjanje prve hipoteze H1 smo zbrali letne podatke o količini prodane vode in 

prebivalcih na območju Občine Jesenice (OJES) in Občine Žirovnica (OŽIR), ker mesečni 

podatki na SURS niso dostopni. Za analizo podatkov o povprečni prodani pitni vodi na 

prebivalca smo uporabili t-test. Šuster Erjavec in Južnik Rotar (2013, 125) navajata, da se 

ugotavljanje razlik v aritmetičnih sredinah za dva neodvisna vzorca nanaša na t-test, pri tem 

gre za parametrični test, ki med drugim predpostavlja homogenost varianc.  

Podatke smo predstavili tudi opisno. Statistiko kot znanstveno analitično metodo delimo na 

opisno (deskriptivno) in analitično. Opisna (deskriptivna ali deduktivna) statistika je zbiranje, 

razvrščanje, opisovanje, prikazovanje in redukcija podatkov (Strašek in Kodrič 2008, 11). 

Za preverjanje druge hipoteze H2 smo zbrali mesečne podatke o količini prodane vode na 

območju OJES in OŽIR, o temperaturi, merjeni na vodovodu Planina pod Golico, in o 

prihodkih od oskrbe s pitno vodo pri izvajalcu GJS.  

Podatke smo zbrali v preglednicah programa Microsoft Excel in jih obdelali s programskim 

paketom IBM SPSS Statistics 22 (IBM Statistical Package for Social Sciences). Temperatura 

zraka je bila merjena v °C, zaradi obdelave s SPSS je bila pretvorjena v °F. V zimskem 

letnem času so temperature zraka pod lediščem in ker program ne omogoča obdelave 

negativnih podatkov, je bila izvedena pretvorba iz °C v °F. Enačba za pretvorbo je 
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°F = 9/5 °C + 32. Prihodki od prodane vode na lokalnem trgu so inflacionirani in vsi mesečni 

podatki so primerljivi s prihodkom od prodane vode v decembru 2013. Podatki so bili 

inflacionirani z mesečnim koeficientom inflacije, ki je v prilogi 2. 

H2 smo dokazali z regresijskim modelom. Bistvo regresijske analize je v proučevanju 

odvisnosti ene spremenljivke od ene ali več drugih spremenljivk. Namen proučevanja je, da bi 

to odvisnost ugotovili, jo številsko izmerili in na osnovi tega napovedali pričakovano 

povprečno vrednost odvisne spremenljivke pri dani vrednosti ene ali več drugih 

pojasnjevalnih spremenljivk (Pfajfar 2011, 301). 

4.2 Testiranje hipoteze 1 

Zbrane podatke o prodani pitni vodi smo najprej prikazali ločeno po občinah, kjer je 

prikazana količina prodane vode in trend spremembe prodaje po letih. Podatki so prikazani 

ločeno za gospodinjstvo in gospodarstvo, da smo lahko preverili trditev. Nato smo izračunali 

povprečno količino porabljene vode na prebivalca lokalnega trga in izvedli primerjavo s 

slovenskim povprečjem.  

V preglednici 6 so zbrani podatki o prodani pitni vodi na območju OJES. Prikazani so ločeno 

za gospodinjstvo in gospodarstvo. Prikazan je še delež prodaje na skupnem območju obeh 

občin ‒ lokalnem trgu – in delež spremembe, ki je izračunan letno na osnovi preteklega leta. 

Iz preglednice je razvidno, da se količina prodane vode letno zmanjšuje, z izjemo leta 2008. 

Preglednica 6: Prodana voda v OJES v m
3
 

Leto Gospodinjstvo Gospodarstvo Skupaj 

Delež prodaje 

na skupnem 

območju 

Delež 
spremembe na 

preteklo leto 
1 2 3 4 5 6 

2003 1.095.751 648.050 1.743.801 0,88 - 

2004 1.077.203 580.322 1.657.525 0,88 0,95 

2005 1.070.130 518.712 1.588.842 0,87 0,96 

2006 1.035.049 525.472 1.560.521 0,87 0,98 

2007 1.008.946 511.516 1.520.462 0,87 0,97 

2008 1.035.364 502.692 1.538.056 0,87 1,01 

2009 1.009.246 478.818 1.488.064 0,87 0,97 

2010 982.102 458.850 1.440.952 0,87 0,97 

2011 985.509 430.504 1.416.013 0,87 0,98 

2012 964.018 383.614 1.347.632 0,86 0,95 

2013 942.007 340.891 1.282.898 0,86 0,95 
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Letno zmanjšanje prodane vode je prikazano tudi na sliki 6.  
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Slika 6: Prodana voda v OJES v m
3
 

V OJES so na osnovi izračunov za leto 2013 v primerjavi z letom 2003 ugotovljeni rezultati: 

‒ prodana pitna voda gospodinjstvom se je znižala za 14,0 %, 

‒ prodana pitna voda gospodarstvu se je znižala za 47,4 % in 

‒ prodana pitna voda skupaj se je znižala za 26,4 %. 

Zbrani podatki v preglednici 7 se nanašajo na prodano količino pitne vode v OŽIR, z ločenim 

prikazom podatkov, ki se nanašajo na prodano pitno vodo gospodinjstvom in gospodarstvu v 

obdobju od 2003 do 2013. Prikazan je še delež prodaje na skupnem območju obeh občin ‒ 

lokalnem trgu ‒ in delež spremembe, ki je izračunan letno na osnovi preteklega leta.  

Preglednica 7: Prodana voda v OŽIR v m3
 

Leto Gospodinjstvo Gospodarstvo Skupaj 

Delež prodaje na 

skupnem 

območju 

Delež 
spremembe na 

preteklo leto 

1 2 3 4 5 6 

2003 210.960 22.220 233.180 0,12 - 

2004 204.884 13.041 217.925 0,12 0,93 

2005 215.472 14.630 230.102 0,13 1,06 

2006 208.445 22.419 230.864 0,13 1,00 

2007 209.188 20.656 229.844 0,13 1,00 

2008 204.314 17.726 222.040 0,13 0,97 

2009 203.779 15.822 219.601 0,13 0,99 

2010 203.588 13.183 216.771 0,13 0,99 

2011 204.573 13.304 217.877 0,13 1,01 

2012 200.145 14.082 214.227 0,14 0,98 

2013 197.415 12.037 209.452 0,14 0,98 
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Iz preglednice je razvidno, da se količina prodane vode letno spreminja, kar je prikazano tudi 

na sliki 7.  
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Slika 7: Prodana voda v OŽIR v m3
 

V OŽIR so na osnovi izračunov za leto 2013 v primerjavi z letom 2003 ugotovljeni rezultati: 

‒ prodana pitna voda gospodinjstvom se je znižala za 6,4 %, 

‒ prodana pitna voda gospodarstvu se je znižala za 45,8 % in 

‒ prodana pitna voda skupaj se je znižala za 10,2 %. 

Prodana voda gospodarstvu v OŽIR je zelo nizka in predstavlja le 3,4 % od vse skupaj 

prodane vode gospodarstvu. 

V preglednici 8 so zbrani podatki o prodani pitni vodi na lokalnem trgu. Podatki se nanašajo 

na prodano pitno vodo gospodinjstvom in gospodarstvu v obdobju od leta 2003 do 2013. 

Prikazan je še delež spremembe, ki je izračunan letno na osnovi preteklega leta. 

Preglednica 8: Prodana voda na lokalnem trgu v m
3
 

Leto Gospodinjstvo Gospodarstvo Skupaj 
Delež spremembe 
na preteklo leto 

1 2 3 4 5 

2003 1.306.711 670.270 1.976.981 - 

2004 1.282.087 593.363 1.875.450 0,89 

2005 1.285.602 533.342 1.818.944 0,90 

2006 1.243.494 547.891 1.791.385 1,03 

2007 1.218.134 532.172 1.750.306 0,97 

2008 1.239.678 520.418 1.760.096 0,98 

2009 1.213.025 494.640 1.707.665 0,95 

2010 1.185.690 472.033 1.657.723 0,95 

2011 1.190.082 443.808 1.633.890 0,94 

2012 1.164.163 397.696 1.561.859 0,90 

2013 1.139.422 352.928 1.492.350 0,89 

 

Iz slike 8 je razvidno, da se skupna količina prodane vode letno zmanjšuje, z izjemo leta 2008.  
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Slika 8: Prodana voda v m
3
 na lokalnem trgu 

Na lokalnem trgu so na osnovi izračunov za leto 2013 v primerjavi z letom 2003 dobljeni 

podatki: 

‒ prodana pitna voda gospodinjstvom se je znižala za 12,8 %, 

‒ prodana pitna voda gospodarstvu se je znižala za 47,3 % in 

‒ prodana pitna voda skupaj se je znižala za 24,5 %. 

Razloga za velik upad prodaje pitne vode gospodarstvu (47,3 %) sta predvsem zmanjšanje 

porabe in števila obratovanja gospodarskih družb. Nižja poraba vode iz vodovodnega sistema 

je bila v gospodarstvu zamenjana s porabo nepitne vode. Zmanjšalo se je tudi število družb na 

osnovi evidence registra uporabnikov podjetja. Na dan 31. december 2013 je bilo 39,4 % 

manj podjetij kot v enakem času leta 2003.  

Prodana voda na prebivalca 

V nadaljevanju smo izračunali povprečno količino prodane vode na prebivalca. 

Preglednica 9 prikazuje primerjavo povprečne prodane vode v m3 na prebivalca v obdobju 

2003–2013, za lokalni trg in Slovenijo. Podatki vključujejo vso prodano vodo gospodinjstvom 

in gospodarstvu. Vir podatkov o povprečni prodani vodi na prebivalca v Sloveniji je SURS 

(2014), za lokalni trg so podatki izračunani na osnovi števila prebivalcev po podatkih SURS 

(2014) in količine prodane vode po podatkih javnega podjetja.  

Celotna prodana voda v m
3
 na prebivalca se je v OJES znižala v letu 2013 v primerjavi z 

letom 2003 za 19,1 m
3
, kar predstavlja povprečno 52 l dnevno na prebivalca. Na območju 

OŽIR se je prodana količina vode v enakem obdobju zmanjšala v povprečju za 8,1 m
3
, kar 

predstavlja povprečno 22 l dnevno na prebivalca. V Sloveniji se je prodana voda v obdobju 

2003–2012 znižala povprečno za 7,9 m
3
, kar ravno tako predstavlja povprečno nekaj manj kot 

22 l dnevno na prebivalca.  
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Preglednica 9: Prodana voda v m
3
 na prebivalca (gospodinjstvo in gospodarstvo) 

 

Prodana voda 

m
3
/preb. SLO 

Prodana voda 

m
3
/preb. OJES 

Delež 
Prodana voda 

m
3
/preb. OŽIR 

Delež 

1 2 3 4=3/2 5 6=5/2 

2003 63,98 79,44 1,24 55,80 0,87 

2004 60,98 75,53 1,24 52,21 0,86 

2005 59,54 72,40 1,22 54,73 0,92 

2006 59,96 71,29 1,19 54,64 0,91 

2007 60,24 69,48 1,15 54,00 0,90 

2008 60,04 70,46 1,17 52,07 0,87 

2009 57,71 68,61 1,19 50,82 0,88 

2010 56,19 66,57 1,18 49,78 0,89 

2011 56,24 65,83 1,17 49,50 0,88 

2012 56,12 63,05 1,12 48,68 0,87 

2013   60,35   47,72   

Vir: SURS 2014 in JEKO-IN 2014. 

Prodana voda gospodinjstvu in gospodarstvu v m
3
 na prebivalca se v OJES in v OŽIR močno 

razlikuje od slovenskega povprečja, kar je prikazano na sliki 9. 
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Slika 9: Prodana voda v m
3
 na prebivalca (gospodinjstvo in gospodarstvo) 

Na sliki 10 je prikazana povprečna prodana voda na prebivalca v m3
 v Sloveniji v primerjavi z 

lokalnim trgom. Upoštevana je povprečna poraba obeh občin lokalnega trga. Kljub 

povprečnemu izračunu je še vedno prodana voda na lokalnem trgu večja zaradi večjega deleža 

prodaje pitne vode na Jesenicah.  
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Slika 10: Prodana voda v m
3
 na prebivalca (gospodinjstvo in gospodarstvo) 

Za preverjanje trditve, ki se nanaša na segment prodane vode v m
3
 na prebivalca za 

gospodinjstvo, smo izvedli še izračun prodane vode brez industrije. V preglednici 10 so 

prikazani izračuni letne povprečne porabe na prebivalca. Tudi v tej preglednici je vir 

podatkov o povprečni prodani vodi gospodinjstvom v m3
 na prebivalca v Sloveniji SURS 

(2014). Za lokalni trg so podatki izračunani na osnovi števila prebivalcev po podatkih SURS 

(2014) in količine prodane vode gospodinjstvom po podatkih javnega podjetja.  

Preglednica 10: Prodana voda gospodinjstvom v m
3
 na prebivalca 

 

Prodana voda – 

gospodinjstvo 

m
3
/preb. SLO 

Prodana voda – 

gospodinjstvo 

m
3
/preb. OJES 

Delež 

Prodana voda – 

gospodinjstvo 

m
3
/preb. OŽIR 

Delež 

1 2 3 4=3/2 5 6=5/2 

2003 46,11 49,92 1,08 50,48 1,09 

2004 43,39 49,09 1,13 49,09 1,13 

2005 42,32 48,76 1,15 51,25 1,21 

2006 42,83 47,28 1,10 49,34 1,15 

2007 43,47 46,11 1,06 49,15 1,13 

2008 43,62 47,43 1,09 47,92 1,10 

2009 41,74 46,53 1,11 47,16 1,13 

2010 41,23 45,37 1,10 46,75 1,13 

2011 40,60 45,81 1,13 46,47 1,14 

2012 41,23 45,10 1,09 45,48 1,10 

2013   44,32   44,98   

Vir: SURS 2014 in JEKO-IN 2014. 

Podatki za prodano vodo gospodinjstvom v m
3
 na prebivalca so prikazani na sliki 11. 
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Slika 11: Prodana voda gospodinjstvom v m
3
 na prebivalca 

Ob izločitvi porabe vode v industriji se rezultati prodane vode v m
3
 na prebivalca spremenijo. 

Povprečna letna poraba v OJES in v OŽIR je v enajstih letih zelo podobna. V obeh občinah se 

je v letu 2013 v primerjavi z letom 2003 znižala za približno 5 m3. OŽIR je bila v skupni 

porabi vode na prebivalca pod slovenskim povprečjem, v tem izračunu pa je poraba vode 

ravno v tej občini najvišja, kar dokazuje, da v OŽIR ni razvite industrije.  

T-test 

Za preverjanje trditve, da se na lokalnem trgu količina prodane vode na prebivalca ne 

razlikuje glede na slovensko povprečje, smo uporabili metodo t-testa, s katero smo preverili 

razlike med aritmetičnima sredinama dveh neodvisnih vzorcev, v našem primeru sta to 

povprečna poraba vode na prebivalca v Sloveniji in na lokalnem trgu. Najprej postavimo 

domnevi: 

H0: µ1 = µ2  

H1: µ1 ≠ µ2  

Pri tem µ1 predstavlja aritmetično sredino neodvisnega vzorca povprečne porabe vode v 

Sloveniji in µ2 aritmetično sredino neodvisnega vzorca povprečne porabe vode na lokalnem 

trgu. 

Pri t-testu za neodvisna vzorca ločimo dva načina primerjav povprečij med skupinama: 

varianci v obeh skupinah sta enaki ali varianci v skupinah sta različni. Rezultati, ki nam 

omogočajo sklepanje o domnevi o povprečjih, so izpisani posebej za primer, če sta varianci v 

obeh skupinah enaki, in posebej za primer, če nista enaki. Za preverjanje uporabimo Levenov 

test, ki je podoben t-testu v tem smislu, da testira hipotezo, da so variance v obeh skupinah 

enake. 
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V tem primeru Levenov test ni statistično značilen (p > 0,05), zato ne moremo zavrniti 

domneve, da je razlika med variancami enaka nič. V preglednici z rezultati upoštevamo 

vrstico predpostavka enakih varianc ('Equal variances assumed'). 

Iz preglednice 11, ki prikazuje opisne statistike, je razvidno, da so povprečja glede na lokacijo 

različna. Ne glede na podatke o vsej prodani vodi gospodinjstvu in gospodarstvu ali samo 

gospodinjstvu je višja povprečna poraba na lokalnem trgu.  

Preglednica 11: Osnovna statistika povprečne prodane vode  

 

Področje Št. enot Povprečje 

Standardni 

odklon 

Stand. napaka 

povprečja 

Vsa prodana voda Slovenija 10 59,10 2,538 0,803 

Lokalni trg 11 66,48 5,009 1,510 

Prodana voda - 

gospodinjstvo 

Slovenija 10 42,65 1,610 0,509 

Lokalni trg 11 47,07 1,789 0,540 

 

Nato smo v preglednici 12 preverili, ali je test pokazal statistično značilne razlike.  

Preglednica 12: Testiranje dveh neodvisnih vzorcev povprečne porabe vode 

 

Levenov test za 

homogenost 

variance 

t-test za enakost srednjih vrednosti 

F 

Stopnja 

značil-
nosti. 

t 

Stopinje 

prosto-

sti 

St. 

značil-
nosti. 

(2-str.) 

Povp. 

razlika 

St. 

napaka 

ostanka 

95% interval 

zaupanja 

Sp. 

meja 

Zg. 

meja 

Vsa prodana 

voda 

= 3,126 0,093 -4,190 19 0,000 -7,381 1,761 -11,068 -3,694 

≠   -4,316 15,109 0,001 -7,381 1,710 -11,024 -3,738 

Prodana voda-

gospodinjstvo 

= 0,319 0,579 -5,919 19 0,000 -4,414 0,746 -5,975 -2,853 

≠   -5,951 18,999 0,000 -4,414 0,742 -5,967 -2,861 

= – enakost domnev 

≠ – neenakost domnev 

Pri podatkih, ki so zajeti v preglednici 12 testiranja dveh neodvisnih vzorcev, je značilnost 

(sig) manjša od 0,05. Ničelno hipotezo o enakosti skupin zavrnemo, saj smo dokazali, da sta 

skupini različni. Na osnovi tega lahko podamo ustrezen vsebinski sklep, da zavrnemo ničelno 

domnevo in sprejmemo alternativno, da se količina prodane vode na prebivalca na lokalnem 

trgu razlikuje od slovenskega povprečja.  



 

42 

S t-testom smo preverili razlike med aritmetičnima sredinama dveh neodvisnih vzorcev in 

trditev (H1), ki predvideva, da se količina prodane vode v gospodinjstvih na prebivalca na 

lokalnem trgu ne razlikuje od slovenskega povprečja, s tem v celoti zavrnili. 

4.3 Testiranje hipoteze 2 

Za preverjanje vpliva temperature, merjene na vodovodu Planina pod Golico, na prihodke, 

pridobljene pri oskrbi s pitno vodo lokalnega trga, ki smo jih inflacionirali na december 2013, 

smo izvedli regresijsko analizo na osnovi 132 mesečnih podatkov od januarja 2003 do 

decembra 2013. 

Za odvisno spremenljivko smo določili prihodke od prodane vode na lokalnem trgu in 

neodvisni spremenljivki skupna poraba vode lokalnega trga in temperatura zraka, merjena na 

vodovodu Planina pod Golico.  

Preglednica 13 prikazuje rezultate povzetka modela za analizo, ki smo jo izvedli. Na temelju 

korelacijskega koeficienta, ki kaže moč linearne povezave med odvisno spremenljivko in 

pojasnjevalnimi spremenljivkami, lahko ugotovimo, da je nižji od 0,6, kar pomeni, da je 

izkazana šibka korelacija. V naši analizi to pomeni, da je odvisnost med spremenljivkami zelo 

šibka.  

Preglednica 13: Povzetek modela ocene vpliva na prihodke lokalne GJS 

Model 
Korelacijski 

koeficient 

Determinacijski 

koeficient 

Popravljeni 

determinacijski 

koeficient 

Standardna napaka 

1. 0,449 0,202 0,190 4877,47041 

Konstanti: Poraba vode in temperatura zraka 

Na osnovi deterninacijskega koeficienta, ki nam pove delež pojasnjene variance odvisne 

spremenljivke zaradi linearnega vpliva vseh pojasnjevalnih spremenljivk, lahko ocenjujemo, 

da je največ 20,2 %, prihodka od prodane vode možno pojasniti z vplivom testiranih 

dejavnikov skupna poraba vode na lokalnem trgu in temperatura zraka, merjena na vodovodu 

Planina pod Golico. Obravnavana dejavnika predstavljata malo pomemben vpliv in nista 

edina dejavnika, ki vplivata na odvisni dejavnik v analizi. 

V preizkusu modela kot celote – analizi varianc (preglednica 14) ‒ smo preverili oblikovani 

domnevi. Ničelna domneva pri analizi varianc je statistično enaka povprečju skupin v vzorcu.  

H0: β1 = β2 = 0 

H1: vsaj en β1 ≠ 0 
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Ničelno domnevo pri analizi varianc preverjamo s F-testom, to je s primerjavo variance 

povprečij med skupinami vzorcev, ki smo jih izbrali, in variance povprečij znotaj vzorcev. Za 

preverjanje F-testa zadostuje izračunana stopnja značilnosti iz preglednice. 

Preglednica 14: Analiza varianc ocene vpliva na prihodke lokalne GJS 

Model Vsota kvadratov 
Stopinje 

prostosti 

Povprečje 
kvadratov 

F-test 
Stopnja 

značilnosti 
Regresija 777027795,666 2 388513897,833 16,331 0,000(a) 

Preostalo 3068873570,749 129 23789717,603   

Skupaj 3845901366,416 131       

Konstanti: Poraba vode in temperatura zraka 

Odvisna spremenljivka: Prihodek od prodane vode 

V našem izračunu vidimo, da je stopnja značilnosti sprejemljiva (nižja od 0,05), kar pomeni, 

da pri zanemarljivi stopnji tveganja zavrnemo ničelno domnevo in sprejmeno sklep, da je vsaj 

en parcialni regresijski koeficint različen od nič, torej ima vpliv vsaj ena od parcialnih 

spremenljivk.  

Za posamezen koeficient, s katerim preverjamo, ali ima neodvisna spremenljivka statistično 

značilen vpliv, smo najprej oblikovali za posamezen parcialni regresijski koeficient βj 

domnevi: 

H0: βj = 0 

H1: βj ≠ 0 

Trditvi smo preverili na osnovi t-testa (preglednica 15). Ugotovljena je statistična značilnost 

(t-test > 2, stopnja značilnosti < 0,05) pri spremenljivki poraba vode na lokalnem trgu in 

statistična značilnost (t-test < 2, stopnja značilnosti > 0,05) pri spremenljivki temperatura 

zraka, merjena na vodovodu Planina pod Golico. 

Preglednica 15: Koeficienti ocene vpliva na prihodke lokalne GJS 

 
Nestandardizirani koeficienti 

Standardizirani 

koeficienti 
t 

Stopnja 

značilnosti 
 

B 
Standardna 

napaka 
Beta 

(konstanta) 22497,646 4933,719   4,560 0,000 

V1 0,184 0,034 0,432 5,463 0,000 

T1 32,991 30,234 0,086 1,091 0,227 

Opombe: Nazivi spremenljivk: T1 Temperatura zraka, merjena na vodovodu Planina pod Golico, V1 

Poraba vode na lokalnem trgu. Odvisna spremenljivka: Prihodek od prodane vode 

To pomeni, da slednja spremenljivka nima vpliva na prihodke podjetja na lokalnem trgu. S 

tem zavrnemo hipotezo (H2), ki trdi, da ima temperatura zraka (°C), merjena na vodovodu 

Planina pod Golico, statistično značilen vpliv na prihodke od prodaje pitne vode lokalnega 

trga. 
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5 ANALIZA ZADOVOLJSTVA UPORABNIKOV 

Za merjenje zadovoljstva uporabnikov je več metod, ki bolj ali manj natančno prikažejo 

dejansko stanje. V okviru kvantitativne raziskave je bila izvedena statistična analiza 

primarnega vira pridobivanja podatkov – anketnega vprašalnika. Kot navajajo Možina, 

Zupančič in Postružnik (2010, 336), je anketa zahtevna in obširna metoda zbiranja primarnih 

podatkov in prav zato najbolj natančna in zanesljiva. Izvajanje katere koli oblike anketiranja 

zahteva posebna znanja, dobro pripravo in organizacijo. Z anketnim vprašalnikom hitro in z 

minimalnimi stroški pridobimo neposredne podatke in informacije o zadovoljstvu 

uporabnikov. 

5.1 Populacija in vzorec 

Populacija so vsi uporabniki pitne vode na lokalnem trgu. Raziskava je bila zaradi obširnosti 

izvedena na večjem delu populacije ‒ vzorcu, s katerim smo poskušali zagotoviti 

reprezentativnost.  

Občina Jesenice meri 75,8 km2
 in je imela 21.266 prebivalcev konec leta 2013. Občina 

Žirovnica meri 42,6 km2
 in je imela 4391 prebivalcev konec leta 2013. Občini skupaj 

predstavljata lokalni trg oskrbe s pitno vodo s 25.657 prebivalci. Predpostavljamo, da so vsi 

prebivalci uporabniki pitne vode in ji oskrbo zagotavlja javno podjetje v okviru izvajanja GJS.  

Anketni vprašalnik je bil razdeljen 10.185 uporabnikom, kot priloga k izdanemu računu v 

mesecu avgustu 2014, kar predstavlja 40 odstotkov celotne populacije lokalnega trga. 

5.2 Anketni vprašalnik in metode raziskovanja 

Pripravljen strukturiran vprašalnik je vseboval kombinacijo odprtih in zaprtih vprašanj ter 

Likertovo ocenjevalno lestvico in metodo razvrščanja. Vprašalnik ni vseboval osebnih 

podatkov (ime, priimek, naslov, številka odjemnega mesta) zaradi anonimnosti (priloga 1).  

Na vprašalnik, ki ga je bilo mogoče izpolniti pisno in preko spleta, je odgovorilo 1223 

anketirancev oziroma 12 odstotkov. Ustrezno izpolnjenih je bilo 1010 anketnih vprašalnikov, 

od tega jih je bilo 20 delno izpolnjenih.  

Zastavljenih je bilo 35 vprašanj in podatki o anketirancu. Vprašanja so bila razdeljena na 

sklope, ki so se nanašali na zadovoljstvo s storitvami, odnos zaposlenih do uporabnikov, 

obveščenost, spremljanje storitev, okoljevarstvo in demografske podatke. 

Za zbrane podatke iz anketnega vprašalnika smo izvedli test zanesljivosti in veljavnosti. 

Natančnost merjenja vpliva na testiranje hipotez. Zbrani podatki tvorijo banko podatkov in 
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kot navaja Fitzmaurice (2005, 85), potrošniki lahko sodelujejo v stalnem iskanju in pomagajo 

graditi informacijsko banko. Znanje pa je ključni dejavnik v obnašanju potrošnikov. 

Zanesljivost merjenja je zmožnost, da proizvedemo enake vrednosti ob ponovnem merjenju 

na istih enotah, ob predpostavki, da vmes ni prišlo do sprememb v dejanskih vrednostih 

(Ferligoj, Leskovšek in Kogovšek 1995, 8). Vprašalnik je treba pred izvedbo predhodno 

testirati in se nato s sodelujočimi v preliminarni študiji pogovoriti in na osnovi tega popraviti 

formulacije nekaterih vprašanj. To je najstarejši in najpreprostejši pristop k ocenjevanju 

kakovosti vprašalnika, preden ga damo v testiranje (Saris in Gallhofer 2007, 174).  

Tehnična stran za proučevanje tega problema vključuje pojme, kot so veljavnost, zanesljivost 

in posploševanje. Preglednica 16 povzema nekatere razlike med pozitivističnimi, 

relativističnimi in konstrukcionističnimi stališči (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2007, 

74‒75). 

Preglednica 16: Pogled na veljavnost, zanesljivost in posploševanje 

 

Stališče 

Pozitivistično Relativistično Konstrukcionistično 

Veljavnost Ali se merjenja natančno 
ujemajo z resničnostjo? 

Ali je bilo vključenih 
dovolj perspektiv? 

Ali ta študija razgrinja 
izkušnje vpletenih v 
raziskovalno okolje? 

Zanesljivost Ali bodo merjenja dala 

enake rezultate ob drugih 

priložnostih? 

Ali bodo drugi opazovalci 

dosegli podobna 

opazovanja? 

Ali je način, kako smo 

dobili pomen iz grobih 

podatkov, dovolj 

razviden? 

Posploševanje Do kolikšne mere študija 
potrjuje ali izpodbija 

obstoječe ugotovitve z 
istega področja? 

Kakšna je verjetnost, da 
se bo struktura, opazovana 

v vzorcu, ponovila v obči 
populaciji? 

Ali imajo koncepti in 

konstrukti, dobljeni v tej 

študiji, pomen tudi v 
drugih okoljih? 

Vir: Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2007, 75. 

Zaradi zanesljivosti in veljavnosti vprašalnika smo pred začetkom statistične obdelave 

podatkov v nadaljevanju izvedli Cronbachov test in korelacijski koeficient. Zanesljivost 

notranje konsistentnosti se uporablja, ko gre za lestvico, kjer se več postavk sešteje v končen 

rezultat. Vsaka postavka meri določen vidik konstrukta, zato mora med njimi obstajati 

določena konsistentnost. To zanesljivost lahko merimo tako, da postavke razdelimo v dve 

skupini in izračunamo korelacijo med njimi ali s pomočjo koeficienta α (Cronbachov α), ki je 

povprečje posameznih koeficientov, ki so izračunani iz polovice postavk. Vrednost tega 

koeficienta narašča s številom postavk, ki merijo konstrukt (Šuster Erjavec in Južnik Rotar 

2013, 37). 

Nato smo izvedli obdelavo podatkov s pomočjo faktorske, regresijske analize in t-testa. 

Faktorska analiza je uporabna za proučevanje povezav v množici spremenljivk. Pri tej analizi 

običajno delamo z velikim številom spremenljivk. Faktorska analiza omogoča pregled, kako 
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so spremenljivke med seboj povezane. Če so neke spremenljivke povezane med seboj, je to 

neki skupni faktor, ki vpliva na ostale spremenljivke oziroma faktorje.  

Cilj metode je določiti manjše število faktorjev (prikritih spremenljivk, ki jih ne moremo 

meriti), s katerimi lahko pojasnimo zveze med opazovanimi spremenljivkami – indikatorji. 

Cilj faktorske analize je tako določiti eno ali nekaj prikritih, neposredno merljivih lastnosti, za 

katere domnevamo, da določajo variiranje merljivih, opazovanih spremenljivk. Iščemo 

odgovore: kaj je tisto, katere so tiste prikrite spremenljivke – faktorji, ki vplivajo na naše 

podatke (Nastav 2011, 152).  

5.3 Demografske značilnosti vzorca 

Demografske značilnosti vzorca so prikazane v preglednici 17, kjer navajamo splošne podatke 

o anketirancih. 

Preglednica 17: Podatki o izpolnjevalcih anketnega vprašalnika 

    Število  Delež (%) 

Spol Moški  467 47,2  

 Ženske 523 52,8  

 Skupaj 990 100,0  

Starost Do 20 let 1 0,1  

 21‒30 let 23 2,3  

 31–40 let 107 10,8  

 41‒50 let 184 18,6  

 51–60 let 208 21,0  

 nad 60 let 467 47,2  

 Skupaj 990 100,0  

Bivanje Hiša 457 46,2  

 Stanovanje v hiši 109 11,0  

 Stanovanje v bloku 407 41,1  

 Kmetija  11 1,1  

 Vikend 6 0,6  

 Skupaj 990 100,0  

Lastništvo Lastno 905 91,4  

 V najemu 85 8,6  

 Skupaj 990 100,0  

Izobrazba Osnovna šola 72 7,3  

 Poklicna šola 164 16,6  

 Srednja šola 431 43,5  

 Višja šola 140 14,1  

 Visoka šola 139 14,0  

 Magisterij 38 3,8  

 Doktorat 6 0,6  

 Skupaj 990 100,0  

Se nadaljuje 
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Preglednica 17 – nadaljevanje 

    Število  Delež (%) 

Občina OJES 810 81,8  

 OŽIR 180 18,2  

  Skupaj 990 100,0  

 

Vprašalnik je izpolnilo in oddalo 467 moških oziroma 47,2 odstotka in 523 žensk oziroma 

52,8 odstotka. Večina anketirancev, ki so izpolnili vprašalnik, spada v starostno skupino nad 

60 let. Največje nominalno število vprašalnikov je bilo izpolnjenih med občani Jesenic, kar 

predstavlja 81,8 odstotka vseh vprašalnikov. Število prebivalcev v Občini Jesenice, po 

podatkih iz registra javnega podjetja oskrbe s pitno vodo, na dan 31. 12. 2013, je 19.397, kar 

predstavlja 81,7 odstotka vseh prebivalcev v obeh občinah. Na osnovi teh podatkov lahko 

trdimo, da je bila odzivnost na izpolnitev vprašalnikov v obeh občinah skoraj enaka glede na 

število uporabnikov. 

Na sliki 12 je prikaz strukture anketirancev, ki so izpolnili anketni vprašalnik po spolu. Med 

spoloma ni bistvenih razlik. 

 

Slika 12: Struktura anketirancev po spolu 

Na sliki 13 je prikazana struktura anketirancev glede na starost. V anketnem vprašalniku je 

bilo določenih 6 starostnih razredov, do 20 let, 21‒30 let, 31‒40 let, 41‒50 let, 51‒60 let in 

nad 60 let. Večina anketirancev, ki so izpolnili vprašalnik, spada v starostno skupino nad 60 

let. 

 

Slika 13: Struktura anketirancev po starosti 
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Na sliki 14 je prikaz strukture glede na občino bivanja uporabnikov, ki so izpolnili anketo. 

Največje nominalno število vprašalnikov je bilo med občani OJES, kar predstavlja 81,8 

odstotka vseh vprašalnikov.  

 

Slika 14: Struktura anketirancev glede na občino bivanja 

5.4 Zanesljivost in veljavnost anketnega vprašalnika  

Za preverjanje zanesljivosti in konsistentnosti vprašalnika smo najprej grafično prikazali 

podatke, pridobljene z anketnim vprašalnikom, nato smo izvedli Cronbachov test (Cronbach's 

Alpha Test) in seštevek po vrsticah (Item-total Statistics). 

Vrednost Cronbachovega koeficienta alfa se giblje na intervalu od 0 (popolnoma nezanesljiva 

meritev) do 1 (popolnoma zanesljiva meritev). Sprejemljive vrednosti alfe se gibljejo od 0,6 

navzgor. Če je koeficient na intervalu od 0,6 do 0,7, velja za zmerno zanesljivost; če je 

koeficient na intervalu od 0,7 do 0,8, velja za zelo dobro zanesljivost; in če je koeficient na 

intervalu nad 0,8, velja za zgledno zanesljivost (Ferligoj, Leskovšek in Kogovšek 1995, 157). 

Nato smo s pomočjo seštevka po vrsticah (Item-total Statistics) izračunali: 

- Korelacijski koeficient med posamezno spremenljivko ter ostalimi spremenljivkami 

vprašalnika (Corrected Item – Total Correlation). Upoštevali smo kriterij, ki pravi, da je 

lestvica zanesljiva takrat, ko se postavke dobro povezujejo s celoto, in sicer: če znaša 

korelacija med 0,7 in 1,0, potem gre za močno korelacijo; če znaša med 0,5 in 0,7, gre za 

zmerno korelacijo; če znaša med 0,3 in 0,5, potem govorimo o šibki korelaciji. Če je 

vrednost korelacijskega koeficienta v stolpcu manjša od 0,3, je priporočljivo, da 

spremenljivko izločimo iz vprašalnika. 

- Spremembo Cronbachovega koeficienta alfa (Cronbach's Alpha if Item Deleted) ob 

morebitni izključenosti posamezne spremenljivke. 

- Ocene na sliki 15, ki se nanašajo na zadovoljstvo uporabnikov s storitvami, ki jih izvaja 

javno podjetje, presegajo vse mejno vrednost in so višje od ocene 3. Najnižje je ocenjeno 



 

49 

izvajanje storitev zimske službe (pluženje in posipanje cest), kar lahko predstavlja izziv 

menedžmentu. 

 

Slika 15: Zadovoljstvo s storitvami 

Iz preglednice 18 je razvidno, da Cronbachov koeficient α za sklop trditev, ki se nanašajo na 

oceno zadovoljstva s storitvami, znaša 0,910, iz česar lahko sklepamo, da je sklop vprašanj 

povezan med seboj in je nabor vprašanj zanesljiv, saj presega kritično mejo 0,6. Ugotavljamo, 

da nam oblikovan nabor spremenljivk z relativno visoko zanesljivostjo omogoča merjenje 

koncepta zadovoljstvo uporabnikov.  

Preglednica 18: Cronbachov koeficient α – ocena zadovoljstva s storitvami 

Statistika zanesljivosti 

Cronbachova alfa N postavk 

0,910 11 

 

Iz preglednice 19 je razvidno, da gre pri osmih ocenah zadovoljstva s storitvami za zmerno 

korelacijo (vrednosti med 0,5 in 0,7) z ostalimi trditvami oziroma ocenami v vprašalniku, pri 

treh pa za močno korelacijo (vrednost med 0,7 in 1). Iz zadnjega stolpca, ki ocenjuje, kakšna 

bi bila vrednost Cronbachovega koeficienta, če bi izločili določeno spremenljivko, je 

razvidno, da bi katera koli izključenost spremenljivke pomenila zmanjšanje Cronbachovega α 

testa, ker so vse vrednosti nižje od 0,910. Iz navedenega lahko sklepamo, da so vse 

spremenljivke povezane in da nobene ni treba izločiti. 
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Preglednica 19: Korelacijski koeficient – ocena zadovoljstva s storitvami 

 

Popravljena 

skupna postavka 

korelacije 

Cronbachova 

alfa, če brišemo 
postavko 

Oskrba s pitno vodo 0,630 0,903 

Odvoz mešanih komunalnih odpadkov (organizacija, termin) 0,733 0,898 

Odvoz ločeno zbranih komunalnih odpadkov (organizacija, 
termin) 

0,765 0,896 

Ekološki otoki (število, dostopnost, praznjenje) 0,665 0,902 

Zbirni center 0,699 0,901 

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda 0,702 0,900 

Oskrba z zemeljskim plinom 0,653 0,902 

Urejenost javnih površin in zelenic 0,597 0,905 

Zimska služba (pluženje in posipanje cest) 0,560 0,908 

Urejenost pokopališč 0,603 0,905 

Pogrebna služba 0,674 0,901 

 

Iz slike 16 je razvidno mnenje uporabnikov komunalnih storitev, ki se nanašajo na oceno 

zadovoljstva z odnosom in sodelovanjem zaposlenih v javnem podjetju. Vse ocene presegajo 

mejno vrednost in so višje od 3. Podane ocene predstavljajo pozitivno delo kadra, vendar je to 

treba še izboljšati, predvsem na področju reševanja reklamacij.  

 

Slika 16: Odnos zaposlenih 

Iz preglednice 20 je razvidno, da Cronbachov koeficient α za sklop trditev, ki se nanašajo na 

zadovoljstvo uporabnikov z odnosom zaposlenih, znaša 0,925, iz česar lahko sklepamo, da je 

sklop vprašanj povezan med seboj in je nabor vprašanj zanesljiv, saj presega kritično mejo 

0,6. Ugotavljamo, da nam oblikovan nabor spremenljivk z relativno visoko zanesljivostjo 

omogoča merjenje koncepta zadovoljstvo uporabnikov.  
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Preglednica 20: Cronbachov koeficient α – ocena odnosa zaposlenih 

Statistika zanesljivosti 

Cronbachova alfa N postavk 

0,925 4 

 

Iz preglednice 21 je razvidno, da gre pri vseh ocenah odnosa zaposlenih za močno korelacijo 

(vrednosti med 0,7 in 1) z ostalimi trditvami oziroma ocenami v vprašalniku. Iz zadnjega 

stolpca, ki ocenjuje, kakšna bi bila vrednost Cronbachovega koeficienta, če bi izločili 

določeno spremenljivko, je razvidno, da bi katera koli izključenost spremenljivke pomenila 

zmanjšanje Cronbachovega α testa, ker so vse vrednosti nižje od 0,925. Iz navedenega lahko 

sklepamo, da so vse spremenljivke povezane in da nobene ni treba izločiti. 

Preglednica 21: Korelacijski koeficient – ocena odnosa zaposlenih 

 

Popravljena 

skupna postavka 

korelacije 

Cronbachova 

alfa, če brišemo 
postavko 

Način komuniciranja zaposlenih je ustrezen. 0,811 0,908 

Zadovoljen sem s hitrostjo in z načinom reševanja reklamacij. 0,836 0,900 

Zadovoljen sem z odzivom in reševanjem morebitne 
interventne situacije. 

0,806 0,909 

Splošno poslovno sodelovanje je zadovoljivo. 0,858 0,893 

 

Na sliki 17 je predstavljeno zadovoljstvo uporabnikov, ki se nanaša na obveščenost. V tem 

naboru spremenljivk je podjetje želelo izvedeti, katere poti informiranja so za uporabnike 

najbolj dosegljive in kakšna je trenutna informiranost, zato je bilo v anketo zajetih več trditev. 

Mejne vrednosti 3 ne presegata obveščanje uporabnikov preko Radia Triglav in zadovoljstvo 

z novo spletno stranjo podjetja. Iz ankete je vodstvo podjetja pridobilo potrebne informacije o 

nadaljnjem informiranju uporabnikov. Za izvajanje analize v magistrski nalogi pa smo nabor 

spremenljivk zmanjšali. 
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Slika 17: Obveščenost uporabnikov 

Iz preglednice 22 je razvidno, da Cronbachov koeficient α za sklop trditev, ki se nanašajo na 

oceno obveščenosti, znaša 0,824, iz česar lahko sklepamo, da je sklop vprašanj povezan med 

seboj in je nabor vprašanj zanesljiv, saj presega kritično mejo 0,6. Ugotavljamo, da nam 

oblikovan nabor spremenljivk z relativno visoko zanesljivostjo omogoča merjenje koncepta 

zadovoljstvo uporabnikov. 

Preglednica 22: Cronbachov koeficient α – obveščenost  

Statistika zanesljivosti 

Cronbachova alfa N postavk 

0,824 4 

 

Iz preglednice 23 je razvidno, da gre pri vseh trditvah o obveščenosti za zmerno korelacijo 

(vrednosti med 0,5 in 0,7) z ostalimi trditvami v vprašalniku. Iz zadnjega stolpca, ki ocenjuje, 

kakšna bi bila vrednost Cronbachovega koeficienta, če bi izločili določeno spremenljivko, je 
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razvidno, da bi katera koli izključenost spremenljivke pomenila zmanjšanje Cronbachovega α 

testa, ker so vse vrednosti nižje od 0,824. Iz navedenega lahko sklepamo, da so vse 

spremenljivke povezane in da nobene ni treba izločiti. 

Preglednica 23: Korelacijski koeficient – obveščenost  

 

Popravljena 

skupna postavka 

korelacije 

Cronbachova 

alfa, če brišemo 
postavko 

Obveščenost o ločevanju odpadkov je zadostna. 0,661 0,773 

Z informiranostjo o predvidenih prekinitvah oskrbe z vodo 

sem zadovoljen. 

0,573 0,815 

Obveščenost o kakovosti pitne vode je zadostna. 0,666 0,770 

Dovolj sem seznanjen z novostmi na komunalnem področju. 0,700 0,754 

 

Na sliki 18 je predstavljeno mnenje uporabnikov, ki se nanaša na njihovo spremljanje storitev, 

ki jih izvaja podjetje. V tem naboru spremenljivk je podjetje želelo izvedeti, kakšna je volja 

uporabnikov po spremljanju lastnih merilnih naprav »števcev«, zato je bilo v anketo zajetih 

več trditev. Pri tem naboru vprašanj trije presegajo mejno vrednost 3. 

 

Slika 18: Spremljanje storitev  

Iz ankete je vodstvo podjetja pridobilo informacijo, da uporabnikom še vedno bolj ustreza 

akontativno zaračunavanje porabe vode in plina, v primerjavi z dejstvom, da bi sami mesečno 

sporočali stanje porabe in s tem imeli zaračunano dejansko porabo. Zadovoljiv je rezultat nad 

mejno vrednostjo za spremenljivko, ki trdi, da je razmerje med ceno in kakovostjo 

komunalnih storitev zadovoljivo. Ta del trditev lahko predstavlja izziv menedžmentu. Za 

izvajanje analize v magistrski nalogi smo nabor spremenljivk zmanjšali. 
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Iz preglednice 24 je razvidno, da Cronbachov koeficient α za sklop trditev, ki se nanašajo na 

oceno spremljanja storitev, znaša 0,631 (meja 0,6), iz česar lahko sklepamo, da je 

sprejemljiva zanesljivost konstrukta. Ugotavljamo, da nam sklop trditev z zanesljivo stopnjo 

omogoča merjenje koncepta zadovoljstvo uporabnikov. 

Preglednica 24: Cronbachov koeficient α – spremljanje storitev 

Statistika zanesljivosti 

Cronbachova alfa N postavk 

0,631 4 

 

Iz preglednice 25 je razvidno, da gre pri dveh trditvah o spremljanju storitev za zmerno 

korelacijo (vrednosti med 0,5 in 0,7) z ostalimi trditvami v vprašalniku. Ostali dve trditvi 

imata nizko korelacijo, oziroma je ni. Iz zadnjega stolpca, ki ocenjuje, kakšna bi bila vrednost 

Cronbachovega koeficienta, če bi izločili določeno spremenljivko, je razvidno, da je pri trditvi 

spremljam lastne merilne naprave vrednost višja od Cronbachovega α testa, ki meri 0,631. Iz 

tega sklepamo, da je treba to spremenljivko izločiti iz modela za nadaljnje izvajanje analiz.  

Preglednica 25: Korelacijski koeficient – spremljanje storitev 

 

Popravljena 

skupna postavka 

korelacije 

Cronbachova 

alfa, če brišemo 
postavko 

Za obračun porabe vode mi ustreza obračun na osnovi pretekle 

porabe. 

0,452 0,531 

Menim, da je razmerje med ceno in kakovostjo komunalnih 

storitev zadovoljivo. 

0,542 0,483 

Menim, da je cena komunalnih storitev v primerjavi z ostalimi 

občinami nižja. 
0,509 0,505 

Spremljam lastne merilne naprave (števce). 0,223 0,722 

 

Iz preglednice 26 je razvidno, da se je Cronbachov koeficient α za zmanjšan nabor trditev, ki 

se nanašajo na oceno spremljanja storitev, povečal z 0,631 na 0,722, iz česar lahko sklepamo, 

da je test bolj zanesljiv, saj presega kritično mejo 0,6. Ugotavljamo, da nam oblikovan nabor 

spremenljivk s srednjo stopnjo zanesljivosti omogoča merjenje koncepta zadovoljstvo 

uporabnikov. 

Preglednica 26: Cronbachov koeficient α – spremljanje storitev (popravljen) 

Statistika zanesljivosti 

Cronbachova alfa N postavk 

0,722 3 
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Iz preglednice 27, v kateri je bila izločena spremenljivka, je razvidno, da gre pri dveh trditvah 

o spremljanju storitev za zmerno korelacijo (vrednosti med 0,5 in 0,7) z ostalimi trditvami v 

vprašalniku. Tretja trditev pa ima nizko korelacijo. 

Preglednica 27: Korelacijski koeficient – spremljanje storitev (popravljen) 

 

Popravljena 

skupna postavka 

korelacije 

Cronbachova 

alfa, če brišemo 
postavko 

Za obračun porabe vode mi ustreza obračun na osnovi pretekle 

porabe. 

0,462 0,756 

Menim, da je razmerje med ceno in kakovostjo komunalnih 

storitev zadovoljivo. 

0,621 0,548 

Menim, da je cena komunalnih storitev v primerjavi z ostalimi 

občinami nižja. 
0,570 0,607 

 

Iz zadnjega stolpca, ki ocenjuje, kakšna bi bila vrednost Cronbachovega koeficienta, če bi 

brisali določeno spremenljivko, je razvidno, da je tudi pri ponovnem izračunu pri trditvi za 

obračun porabe vode mi ustreza obračun na osnovi pretekle porabe vrednost višja od 

Cronbachovega α testa, ki meri 0,722. Iz tega sklepamo, da je treba to spremenljivko izločiti 

iz modela. Glede na izvedene teste o zanesljivosti vprašalnika ta sklop spremenljivk ni 

primeren za nadaljnja merjenja. 

Iz slike 19 je razvidno mnenje uporabnikov komunalnih storitev, ki se nanašajo na 

okoljevarstvo. Vse ocene presegajo mejno vrednost in so višje od 3. Podane visoke ocene so 

verjetno v veliki meri povezane z dejavnostmi, ki jih podjetje izvaja, vendar ne v celoti, glede 

na oceno, da podjetje pozitivno vpliva na turizem. Pričakovano je visoka vrednost trditve, da 

uporabniki odpadke znajo ločevati in jih ustrezno odlagati. 

 

Slika 19: Analiza ocen, ki se nanašajo na okoljevarstvo 
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Iz preglednice 28 je razvidno, da Cronbachov koeficient α za sklop trditev, ki se nanašajo na 

oceno okoljevarstva, znaša 0,881, iz česar lahko sklepamo, da je test zanesljiv, saj presega 

kritično mejo 0,6. Ugotavljamo, da nam tako oblikovan nabor spremenljivk z relativno visoko 

zanesljivostjo omogoča merjenje koncepta zadovoljstvo uporabnikov. 

Preglednica 28: Cronbachov koeficient α – okoljevarstvo 

Statistika zanesljivosti 

Cronbachova alfa N postavk 

0,881 5 

 

Iz preglednice 29 je razvidno, da gre pri štirih ocenah okoljevarstva za močno korelacijo 

(vrednosti med 0,7 in 1) z ostalimi trditvami oziroma ocenami v vprašalniku. Iz zadnjega 

stolpca, ki ocenjuje, kakšna bi bila vrednost Cronbachovega koeficienta, če bi brisali določeno 

spremenljivko, je razvidno, da je pri trditvi odpadke znam ločevati in jih ustrezno ločujem 

vrednost višja od Cronbachovega α testa, ki meri 0,881. Iz tega sklepamo, da je treba ponoviti 

test ob tem, da se to spremenljivko izloči iz modela za nadaljnje izvajanje analiz.  

Preglednica 29: Korelacijski koeficient – okoljevarstvo 

 

Popravljena 

skupna postavka 

korelacije 

Cronbachova 

alfa, če brišemo 
postavko 

Odpadke znam ločevati in jih ustrezno odlagam. 0,372 0,919 

Podjetje skrbi za čisto in zdravo okolje. 0,817 0,831 

Podjetje pozitivno vpliva na urejeno okolje. 0,845 0,824 

Delovanje podjetja je skladno z okoljevarstveno zakonodajo. 0,805 0,834 

Delo podjetja pozitivno vpliva na turizem. 0,754 0,848 

 

Iz preglednice 30 je razvidno, da ponovljen Cronbachov koeficient α za zmanjšan nabor 

trditev, ki se nanašajo na oceno okoljevarstva, znaša 0,919. Na osnovi tega lahko sklepamo, 

da je test zanesljiv, saj presega kritično mejo 0,6. Ugotavljamo, da nam tako oblikovan nabor 

spremenljivk z relativno visoko zanesljivostjo omogoča merjenje koncepta zadovoljstvo 

uporabnikov. 

Preglednica 30: Cronbachov koeficient α – okoljevarstvo (popravljen) 

Statistika zanesljivosti 

Cronbachova alfa N postavk 

0,919 4 

 

Iz preglednice 31, ki smo jo testirali ponovno, je razvidno, da gre sedaj pri vseh ocenah 

okoljevarstva za močno korelacijo (vrednosti med 0,7 in 1) z ostalimi trditvami oziroma 
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ocenami v vprašalniku. Iz zadnjega stolpca, ki ocenjuje, kakšna bi bila vrednost 

Cronbachovega koeficienta, če bi brisali določeno spremenljivko, je sedaj razvidno, da bi 

katera koli izključenost spremenljivke pomenila zmanjšanje Cronbachovega α testa, ker so 

vse vrednosti nižje od 0,919. Iz navedenega lahko sklepamo, da so sedaj vse spremenljivke 

povezane in da nobene ni treba več izločiti. 

Preglednica 31: Korelacijski koeficient – okoljevarstvo (popravljen) 

 

Popravljena 

skupna postavka 

korelacije 

Cronbachova 

alfa, če brišemo 
postavko 

Podjetje skrbi za čisto in zdravo okolje. 0,821 0,894 

Podjetje pozitivno vpliva na urejeno okolje. 0,858 0,880 

Delovanje podjetja je skladno z okoljevarstveno zakonodajo. 0,815 0,895 

Delo podjetja pozitivno vpliva na turizem. 0,773 0,912 

 

Na osnovi izvedenega grafičnega prikaza, Cronbachovega testa in seštevka po vrsticah je bilo 

treba pri dveh sklopih vprašanj odstraniti trditve, ki so zmanjševale Cronbachov koeficient α. 

Z izvedbo zanesljivosti in veljavnosti vprašalnika je bilo ugotovljeno, da so sedaj posamezne 

trditve v sklopu trditev konsistentne in izražajo stabilnost. Iz Cronbachovega koeficienta, 

izračunanega v primeru, če bi brisali določeno spremenljivko, je razvidno, da so sedaj vse 

vrednosti nižje od Cronbachovega α testa. 

Test zanesljivosti in veljavnosti je potrdil, da je bil anketni vprašalnik dobro sestavljen, 

zanesljivost konstrukta je dobra in omogoča zanesljivo izvajanje analiz.  

5.5 Testiranje hipoteze 3 

V uspešnih organizacijah bistveno vlogo odigrajo zaposleni in njihove zmožnosti. Za 

preverjanje povezanosti zadovoljstva uporabnikov pitne vode z odnosom zaposlenih v 

podjetju, ki izvaja dejavnost GJS oskrbe s pitno vodo, smo izvedli faktorsko analizo in nato še 

regresijsko analizo. 

Za preverjanje faktorjev, ki vplivajo na zadovoljstvo uporabnikov, smo v nadaljevanju izvedli 

z izbranimi spremenljivkami faktorsko analizo, z uporabo programa SPSS, v treh korakih: 

1. analiza odvisnosti med izbranimi spremenljivkami, 

2. določitev faktorja z največjo pojasnjevalno močjo in 

3. vsebinska opredelitev faktorjev. 
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5.5.1 Analiza odvisnosti med spremenljivkami 

Jakost povezanosti med spremenljivkami lahko ugotavljamo na osnovi Pearsonovega 

korelacijskega koeficienta. Za spremenljivke, ki pripadajo razmernostni merski lestvici, lahko 

za posamezen par določimo, kako in koliko sta povezani. Meri, ki poda tovrstne informacije, 

pravimo korelacijski koeficient (Nastav 2011, 104). Pogoj za računanje tega koeficienta je 

linearna odvisnost spremenljivk, ki smo jo predhodno za naše spremenljivke že izvedli. 

Korelacijski koeficient lahko zavzame vrednosti na intervalu od ‒1 do 1. Vrednost nam 

pokaže stopnjo povezanosti med pari spremenljivk. Bolj kot je vrednost proti 0, bolj je šibka 

povezava in bolj kot je vrednost proti 1, bolj močna je povezava med spremenljivkama. 

Iz preglednice, ki je zaradi obsežnosti v prilogi 3, so razvidne linearne povezanosti med 

dvema spremenljivkama. Zavzete so vrednosti med najnižjo 0,288 in najvišjo 0,845, ob tem, 

da veljajo vrednosti do 0,3 za šibko povezavo, od 0,3 do 0,6 za srednje močno povezavo in od 

0,6 do 1 za zelo močno povezavo (Šuster Erjavec in Južnik Rotar 2013, 83).  

Pri pripravi korelacijske preglednice smo v programu SPSS obkljukali v ukazu označbo 

pomembnih korelacij (Flag significant correlations) za lažji pregled. Program označi z eno 

zvezdico povezave, kjer je tveganje za napako manjše od 5 odstotkov, in z dvema 

zvezdicama, kjer je tveganje manjše od enega odstotka. V našem primeru nam je program 

označil vse signifikantne povezave z dvema zvezdicama, kar pomeni, da je tveganje za 

napako manjše od 1 odstotka.  

5.5.2 Določitev in opredelitev faktorjev z največjo pojasnjevalno močjo 

V tem delu smo želeli določiti faktorje, ki pojasnijo čim večji delež celotne variance. V 

nadaljevanju smo ocenili faktorski model v dveh korakih: 

‒ ocena deleža variance izbranih spremenljivk pojasnjenega s skupnimi faktorji 

(komunalitete) z metodo glavnih osi in  

‒ oceno faktorskih uteži s pravokotno rotacijo. 

S pomočjo Kaiser-Meyer-Olkinovega (KMO) testa in Bartlettovega testa smo preverili 

ustreznost podatkov za faktorsko analizo (preglednica 32).  

Preglednica 32: Test podatkov za faktorsko analizo 

KMO in Bartlettov test 

Kaiser-Meyer-Olkinova mera ustreznosti vzorca. 0,945 

Bartlettov test specifičnosti pribl. Hi-kvadrat 4755,521 

Stopinje prostosti 300 

Stopnja značilnosti 0,000 
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KMO meri moč povezave v celotnem vzorcu. Njene vrednosti so med 0 in 1. Čim večja je 

mera KMO-testa, bolj so podatki primerni za analizo. Če je mera KMO večja od 0,8, velja za 

optimalno primernost podatkov. Spodnja meja je 0,5. V našem primeru je mera 0,945, na 

osnovi katere lahko potrdimo ustreznost podatkov za faktorsko analizo. Bartlettov test 

preverja, ali je korelacijska matrika enotska. Če je stopnja značilnosti manjša od 0,05, lahko 

rečemo, da matrika ni enotska, kar pomeni, da so podatki ustrezni. Iz navedenega lahko 

potrdimo, da so naši podatki ustrezni. 

Na osnovi ocenjenih komunalitet (preglednica 33) je razvidno, da je pri večini spremenljivk 

vpliv skupnih faktorjev večji od vpliva posameznih dejavnikov. 

Preglednica 33: Komunalitete 

 

Začetna ocena Končna rešitev 

Pitna voda 0,492 0,456 

Mešani odpadki 0,653 0,674 

Ločeni odpadki 0,712 0,756 

Ekološki otoki 0,532 0,515 

Zbirni center 0,512 0,484 

Odpadne vode 0,544 0,533 

Zemeljski plin 0,503 0,465 

Javne službe 0,486 0,435 

Zimska služba 0,429 0,373 

Pokopališče 0,487 0,470 

Pogrebne storitve 0,554 0,515 

Komunikacija 0,757 0,707 

Reklamacija 0,776 0,806 

Intervencija 0,750 0,721 

Sodelovanje 0,815 0,867 

Prekinitve oskrbe 0,581 0,488 

Komunalne novosti 0,666 0,594 

Ločevanje odpadkov 0,682 0,596 

Kakovost vode 0,575 0,518 

Cena in kakovost 0,708 0,548 

Cena 0,696 0,524 

Zdravo okolje 0,836 0,772 

Urejeno okolje 0,861 0,874 

Zakonodaja 0,774 0,757 

Turizem 0,767 0,766 

Metoda: Metoda glavnih osi. 

Največji delež, 0,874, je pri trditvi, ki se nanaša na pozitiven vpliv podjetja na urejeno okolje. 

Zato ocenjujemo, da lahko približno 87 odstotkov variabilnosti te spremenljivke pojasnimo z 
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vplivom skupnih faktorjev, preostalih 13 odstotkov povzročajo specifični dejavniki, ki smo 

jih ugotovili v nadaljevanju. 

Tabela celotne pojasnjene variance (preglednica 34) nam kaže, da je mogoče pojasniti 60,9 

odstotka celotne variance na osnovi štirih skupnih faktorjev, kar je zadovoljivo. 

Preglednica 34: Celotna pojasnjena varianca  

Faktor 

Začetne lastne vrednosti Vsota kvadratov uteži po ekstrakciji 

Skupaj 
Delež pojasnjene 

variance 

Kumulativa 

% 
Skupaj 

Delež pojasnjene 

variance 

Kumulativa 

% 

1 13,111 52,446 52,446 12,744 50,975 50,975 

2 1,368 5,470 57,916 1,106 4,422 55,397 

3 1,136 4,544 62,461 0,768 3,073 58,470 

4 1,023 4,094 66,554 0,599 2,396 60,865 

5 0,949 3,798 70,352    

6 0,857 3,426 73,778    

7 0,721 2,884 76,662    

8 0,612 2,448 79,110    

9 0,575 2,298 81,408    

10 0,525 2,101 83,509    

11 0,496 1,986 85,494    

12 0,451 1,803 87,298    

13 0,409 1,635 88,933    

14 0,391 1,564 90,497    

15 0,356 1,423 91,920    

16 0,331 1,324 93,244    

17 0,309 1,236 94,480    

18 0,241 0,965 95,445    

19 0,231 0,922 96,367    

20 0,214 0,856 97,224    

21 0,196 0,786 98,010    

22 0,159 0,635 98,644    

23 0,141 0,564 99,208    

24 0,114 0,456 99,665    

25 0,084 0,335 100,000    

 

Pri tem ima največjo pojasnjevalno moč prvi faktor, s katerim je mogoče pojasniti 51 

odstotkov celotne variance, kar je razvidno tudi z diagrama na sliki 20. 
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Slika 20: Diagram celotne pojasnjene variance 

Iz matrike faktorskih uteži (preglednica 35) ni mogoče podati najbolj smiselne interpretacije 

skupnih faktorjev, drugi, tretji in četrti faktor kažejo bipolarnost, ker vključujejo pozitivno in 

negativno vrednost. Zato smo se odločili, da nadaljujemo izvedbo faktorske analize s 

pravokotno rotacijo faktorjev. Rotacijo smo izvedli z metodo Varimax, ki zmanjšuje število 

spremenljivk, ki imajo visoke obremenitve za vsak dejavnik. Ta metoda omogoča 

poenostavljeno razlago dejavnikov. 

Preglednica 35: Matrika faktorskih uteži 

 

Faktor 

1 2 3 4 

Pitna voda 0,645 0,011 0,136 0,147 

Mešani odpadki 0,719 -0,034 0,181 -0,351 

Ločeni odpadki 0,764 -0,016 0,246 -0,332 

Ekološki otoki 0,675 -0,012 0,159 -0,185 

Zbirni center 0,664 -0,030 0,167 -0,120 

Odpadne vode 0,715 0,045 0,106 -0,091 

Zemeljski plin 0,602 0,134 0,288 0,040 

Javne površine 0,599 -0,226 -0,066 0,147 

Zimska služba 0,595 0,104 -0,053 0,071 

Pokopališče 0,595 0,016 0,189 0,282 

Pogrebne storitve 0,638 0,051 0,210 0,250 

Komunikacija 0,744 0,324 -0,219 -0,018 

Reklamacija 0,771 0,416 -0,193 -0,033 

Intervencija 0,746 0,374 -0,152 -0,024 

Sodelovanje 0,791 0,425 -0,246 -0,019 

Prekinitev oskrbe 0,675 -0,046 0,069 ,160 

Komunalne novosti 0,747 0,025 0,058 0,180 

Se nadaljuje 
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Preglednica 35 – nadaljevanje 

 

Faktor 

1 2 3 4 

Ločevanje odpadkov 0,762 -0,005 0,090 0,089 

Kakovost vode 0,677 -0,054 0,161 0,174 

Cena in kakovost 0,732 -0,054 -0,005 -0,097 

Cena 0,695 -0,183 0,037 -0,073 

Zdravo okolje 0,815 -0,268 -0,190 -0,003 

Urejeno okolje 0,810 -0,352 -0,306 0,022 

Zakonodaja 0,804 -0,278 -0,183 -0,020 

Turizem 0,783 -0,323 -0,215 -0,044 

Ekstrakcijska metoda: Metoda glavnih osi. 

a. 4 pridobljeni faktorji. 9 zahtevanih ponovitev. 

Rezultat KMO in Bartlettovega testa se zaradi izvedene pravokotne rotacije faktorjev ne 

spremeni. Enake ostajajo tudi ocenjene vrednosti komunalitet ter delež celotne pojasnjene 

variance, zato jih ne navajamo ponovno. V preglednici 36 je prikazana pravokotna rotacija 

faktorjev, ki smo jo razvrstili po vrednosti. Najprej smo razvrstili prvo skupino faktorjev, 

označili vrednosti nad 0,5 in nato nadaljevali z ostalimi tremi skupinami faktorjev. Dobili smo 

rezultate, ki nam sedaj omogočajo podajanje interpretacije skupnih faktorjev.  

Preglednica 36: Rotirana faktorska rešitev 

 

Faktor 

1 2 3 4 

Urejeno okolje 0,831 0,278 0,241 0,220 

Turizem 0,749 0,249 0,232 0,300 

Zdravo okolje 0,718 0,291 0,292 0,295 

Zakonodaja 0,714 0,275 0,278 0,307 

Javne površine 0,516 0,151 0,354 0,146 

Sodelovanje 0,266 0,817 0,270 0,238 

Reklamacija 0,235 0,776 0,278 0,266 

Intervencija 0,228 0,714 0,292 0,270 

Komunikacija 0,295 0,706 0,257 0,234 

Pogrebna služba 0,216 0,243 0,603 0,216 

Pokopališče 0,228 0,204 0,591 0,164 

Kakovost vode 0,330 0,210 0,540 0,270 

Komunalne novosti 0,367 0,350 0,528 0,243 

Pitna voda 0,280 0,256 0,495 0,259 

Ločeni odpadki 0,289 0,267 0,286 0,721 

Mešani odpadki 0,309 0,262 0,215 0,681 

Ekološki otoki 0,288 0,258 0,295 0,528 

Zbirni center 0,293 0,233 0,337 0,480 

Se nadaljuje 
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Preglednica 36 – nadaljevanje 

 

Faktor 

1 2 3 4 

Odpadne vode 0,301 0,340 0,354 0,449 

Cena in kakovost 0,432 0,327 0,295 0,409 

Cena   0,479 0,193 0,310 0,401 

Zemeljski plin 0,094 0,261 0,487 0,388 

Ločevanje odpadkov 0,375 0,325 0,489 0,333 

Prekinitev oskrbe 0,369 0,259 0,481 0,232 

Zimska služba 0,282 0,391 0,322 0,193 

Ekstrakcijska metoda: Metoda glavnih osi. 

Metoda vrtenja: Varimax s Kaiser normalizacijo 

a. Približanje rotacije na 6 ponovitev. 

Na osnovi izvedene pravokotne rotacije faktorjev je razviden vpliv štirih skupnih faktorjev ‒ 

funkcij, ki jih glede na vsebino lahko poimenujemo: 

1. funkcija okolja,  

2. funkcija zaposlenih, 

3. funkcija življenjskih storitev in 

4. funkcija odpadkov. 

Na zadovoljstvo uporabnikov storitev komunalnega podjetja na območju OJES in OŽIR v 

največji meri, 51 odstotkov, vpliva skupni faktor okolje. Uporabnikom je torej najbolj 

pomembno čisto, zdravo in urejeno okolje, v katerem bivajo, ki omogoča tudi razvoj turizma. 

Kot navaja Bratina Jurkovič (2014, 39), je zelo pomemben obstoj zelenih in drugih površin, 

saj te opravljajo več funkcij. So pomembna območja vsakdanje sprostitve prebivalcev in 

doživetja narave v mestu ter ohranjanja zdravja. Prebivalci iščejo možnosti za neposreden stik 

z naravo in zelenim okoljem v svojem bivalnem okolju. 

Skupni faktorji, ki v višini 10 odstotkov vplivajo na zadovoljstvo uporabnikov, so še: 

zaposleni, kar potrjuje teorijo, ki smo jo podali v teoretičnem delu; življenjske storitve, ki se 

nanašajo na vodo, ki omogoča življenje; ter pokopališko-pogrebne storitve, ki ga zaključujejo. 

Četrta skupina faktorjev je funkcija odpadkov, za katero bi lahko rekli, da je pomembna in 

povezana z najmočnejšo funkcijo okolja.  

Rezultati faktorske analize so pokazali, da cena storitev nima pomembnega vpliva na 

zadovoljstvo uporabnikov opazovanega podjetja. Rezultati ankete na opazovanem območju so 

presenetljivi, glede na teoretični del, kjer smo ugotovili, da sta cena in kakovost pomembna 

dejavnika za zadovoljstvo uporabnikov. 

Na osnovi rezultatov faktorske analize lahko sklepamo, da na zadovoljstvo uporabnikov 

najbolj vpliva prvi skupni faktor okolje, ki pojasni več kot polovico celotne variabilnosti. 

Poleg funkcije urejenega okolja, ki odraža pomembnost okolja, v katerem prebivalci bivajo, 
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pojasnjujejo skupaj 10 odstotkov celotne variabilnosti zadovoljstva uporabnikov še funkcija 

zaposlenih, funkcija življenjskih storitev in funkcija odpadkov. 

Trditve (H3) Zadovoljstvo uporabnikov pitne vode je odvisno od odnosa zaposlenih do kupcev 

ne moremo zavrniti. V nadaljevanju smo hipotezo H3 preverili še s pomočjo regresijske 

analize. 

5.5.3 Analiza vpliva na zadovoljstvo uporabnikov  

Za preverjanje vpliva zaposlenih v podjetju, ki izvaja dejavnost GJS oskrbe s pitno vodo, na 

zadovoljstvo uporabnikov pitne vode smo že izvedli faktorsko analizo in hipotezo potrdili. 

Trditev smo preverili še s pomočjo linearne multiple regresije, z uporabo postopne metode 

(Stepwise method). 

Pri uporabi postopne metode se izbira spremenljivk izvede avtomatično. Metoda začne z 

vsemi spremenljivkami hkrati in nato postopoma izključuje statistično neznačilne 

spremenljivke. Pri tem modelu bo odvisna spremenljivka zadovoljstvo uporabnikov pri oskrbi 

s pitno vodo (pitna voda) in naslednje neodvisne spremenljivke: 

‒ Način komuniciranja zaposlenih je ustrezen (komunikacija). 

‒ Zadovoljen sem z načinom in hitrostjo reševanja reklamacij (reklamacija). 

‒ Zadovoljen sem z odzivom in reševanjem morebitne interventne situacije (intervencija). 

‒ Splošno poslovno sodelovanje je zadovoljivo (sodelovanje). 

‒ Z informiranostjo o predvidenih prekinitvah oskrbe z vodo sem zadovoljen (prekinitve 

oskrbe). 

‒ Obveščenost o kakovosti pitne vode je zadostna (kakovost vode). 

‒ Menim, da je razmerje med ceno in kakovostjo komunalnih storitev zadovoljivo (cena in 

kakovost). 

‒ Delo podjetja pozitivno vpliva na turizem (turizem). 

Preglednica 37 nam prikaže, katere spremenljivke so bile vključene na vsakem koraku. V 

prvem koraku je bila vključena ocena splošnega poslovnega sodelovanja, v drugem koraku 

trditev, da so uporabniki dovolj informirani o predvidenih prekinitvah vode, v tretjem koraku 

trditev, da delo podjetja pozitivno vpliva na turizem, in nato v četrtem koraku mnenje, da je 

razmerje med ceno in kakovostjo komunalnih storitev zadovoljivo. 
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Preglednica 37: Vpisane in odstranjene spremenljivke 

Model Vpisane spremenljivke 
Odstranjene 

spremenljivke 
Metoda 

1 Sodelovanje 
. 

Stepwise  

(Criteria: Probability–of–F–to–enter <= 0,050, 

Probability–of–F–to–remove >= 0,100). 

2 Prekinitve oskrbe 
. 

Stepwise  

(Criteria: Probability–of–F–to–enter <= 0,050, 

Probability–of–F–to–remove >= 0,100). 

3 Turizem 
. 

Stepwise  

(Criteria: Probability–of–F–to–enter <= 0,050, 

Probability–of–F–to–remove >= 0,100). 

4 Cena in kakovost 
. 

Stepwise  

(Criteria: Probability–of–F–to–enter <= 0,050, 

Probability–of–F–to–remove >= 0,100). 

a. Odvisna spremenljivka: pitna voda. 

Iz preglednice 38 je razvidno postopno večanje popravljenega determinacijskega koeficienta. 

Na osnovi njegove ocene je trditev v prvem koraku moč oceniti, da je lahko približno 25 

odstotkov ocene zadovoljstva z oskrbo s pitno vodo mogoče pojasniti z linearnim vplivom 

trditve, da je splošno poslovno sodelovanje zadovoljivo.  

Preglednica 38: Povzetek modela vpliva na zadovoljstvo uporabnikov 

Model 
Korelacijski 

koeficient 

Determinacijski 

koeficient 

Popravljeni 

determinacijski 

koeficient 

Standardna 

napaka 

Durbin-Watson 

test 

1 0,501
a
 0,251 0,250 0,813  

2 0,559
b
 0,312 0,310 0,780  

3 0,579
c
 0,335 0,331 0,768  

4 0,584
d
 0,341 0,336 0,765 1,998 

a. Napoved: (konstanta), sodelovanje. 

b. Napoved: (konstanta), sodelovanje, prekinitve oskrbe. 

c. Napoved: (konstanta), sodelovanje, prekinitve oskrbe, turizem. 

d. Napoved: (konstanta), sodelovanje, prekinitve oskrbe, turizem, cena in kakovost. 

e. Odvisna spremenljivka: pitna voda. 

V četrtem koraku se vrednost povečuje in je moč oceniti, da je približno 34 odstotkov ocene 

zadovoljstva z oskrbo s pitno vodo mogoče pojasniti z linearnim vplivom trditev, da je 

splošno poslovno sodelovanje zadovoljivo, z zadovoljivo informiranostjo o predvidenih 

prekinitvah oskrbe z vodo, da delo podjetja pozitivno vpliva na turizem in mnenjem, da je 

razmerje med ceno in kakovostjo komunalnih storitev zadovoljivo.  

Metodo analize varianc (preglednica 39) uporabimo za preizkus domneve regresijskega 

modela, pri katerem je potrebno, da so koeficienti enaki 0. Preizkušnjo opravimo na osnovi F-
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testa. Pri računalniškem izpisu zadostuje za preverjanje stopnja značilnosti, ki mora biti 

manjša od 0,05. V našem primeru so stopnje značilnosti nižje, saj na treh decimalnih mestih 

ni vrednosti.  

Preglednica 39: Analiza varianc vpliva na zadovoljstvo uporabnikov 

Model 
Vsota 

kvadratov 

Stopinje 

prostosti 

Povprečje 

kvadratov 
F-test 

Stopnja 

značilnosti 

1 Regresija 126,776 1 126,776 191,744 0,000
b
 

Preostalo 377,531 571 0,661   

Skupaj 504,307 572    

2 Regresija 157,322 2 78,661 129,218 0,000
c
 

Preostalo 346,985 570 0,609   

Skupaj 504,307 572    

3 Regresija 168,833 3 56,278 95,453 0,000
d
 

Preostalo 335,474 569 0,590   

Skupaj 504,307 572    

4 Regresija 171,892 4 42,973 73,428 0,000
e
 

Preostalo 332,415 568 0,585   

Skupaj 504,307 572    

a. Odvisna spremenljivka: pitna voda. 

b. Napoved: (konstanta), sodelovanje. 

c. Napoved: (konstanta), sodelovanje, prekinitve oskrbe. 

d. Napoved: (konstanta), sodelovanje, prekinitve oskrbe, turizem. 

e. Napoved: (konstanta), sodelovanje, prekinitve oskrbe, turizem, cena in kakovost. 

Na osnovi testa lahko sprejmemo sklep, da je vsaj en parcialni regresijski koeficient različen 

od 0 in ima vsaj en izmed testiranih dejavnikov vpliv na oceno zadovoljstva pri oskrbi s pitno 

vodo. 

Preglednica 40 ima strukturo kot pretekle preglednice, zato smo se za interpretacijo rezultatov 

osredotočili na četrti korak oziroma model. Kaže nam vpliv posamezne spremenljivke in na 

osnovi ocene vzorčnih podatkov je razvidno, da imajo največji vpliv na oceno zadovoljstva 

uporabnikov pri oskrbi s pitno vodo ocena splošnega poslovnega sodelovanja (0,255), zatem 

informiranost o predvidenih prekinitvah oskrbe s pitno vodo (0,165), sledi strinjanje, da delo 

podjetja pozitivno vpliva na turizem, in zadnje mnenje, da je razmerje med ceno in kakovostjo 

komunalnih storitev zadovoljivo (0,084). 
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Preglednica 40: Koeficienti vpliva na zadovoljstvo uporabnikov 

Model 

Nestandardizirani 

koeficienti 

Standar. 

koeficienti 
t 

St. 

značil-
nosti 

Korelacije 
Kolinearna 

statistika 

B 
Stand. 

napaka 
Beta 

Ničelno 
pravilo 

Delna Del 
Tole-

ranca 
VIF 

1 (konstanta) 2,518 0,130  19,390 0,000      

aa 0,469 0,034 0,501 13,847 0,000 0,501 0,501 0,501 1,000 1,000 

2 (konstanta) 2,148 0,135  15,905 0,000      

aa 0,354 0,036 0,378 9,708 0,000 0,501 0,377 0,337 0,798 1,253 

bb 0,219 0,031 0,276 7,084 0,000 0,445 0,284 0,246 0,798 1,253 

3 (konstanta) 1,935 0,141  13,686 0,000      

aa 0,283 0,039 0,302 7,202 0,000 0,501 0,289 0,246 0,665 1,504 

bb 0,179 0,032 0,226 5,652 0,000 0,445 0,231 0,193 0,734 1,362 

cc 0,162 0,037 0,186 4,419 0,000 0,447 0,182 0,151 0,663 1,508 

4 (konstanta) 1,936 0,141  13,744 0,000      

aa 0,255 0,041 0,272 6,225 0,000 0,501 0,253 0,212 0,607 1,649 

bb 0,165 0,032 0,208 5,120 0,000 0,445 0,210 0,174 0,706 1,416 

cc 0,131 0,039 0,150 3,347 0,001 0,447 0,139 0,114 0,581 1,721 

dd 0,084 0,037 0,104 2,286 0,023 0,434 0,095 0,078 0,564 1,773 

a. Odvisna spremenljivka: pitna voda. 

aa sodelovanje. 

bb prekinitve oskrbe.  

cc turizem. 

dd cena in kakovost. 

Na osnovi tabele lahko sestavimo enačbo za regresijsko premico: 

Ocena zadovoljstva pri oskrbi s pitno vodo = 

= 1,936 + 0,255 aa + 0,165 bb + 0,131 cc + 0,084 dd 

Veljavnost regresijskega modela je potrjena na osnovi t-testa, kjer so pri vseh spremenljivkah 

ugotovljene statistične značilnosti (t-test > 2, stopnja značilnosti < 0,05). To pomeni, da imajo 

odvisne spremenljivke vpliv na oceno zadovoljstva uporabnikov pri oskrbi s pitno vodo. 

Ravno tako ni multikolinearnosti, ker je faktor VIF za vse spremenljivke pod 2 oziroma v 

njegovi neposredni bližini (neustrezne so vrednosti nad 5).  

Test predpostavke normalne porazdelitve slučajnostih odklonov smo naredili s histogramom 

in z grafikonom normalne verjetnosti odklonov. Prikazana sta na sliki 21. S histograma je 

razvidno, da se večina odklonov nahaja simetrično od povprečne vrednosti. Grafikon 

normalne verjetnosti odklonov, ki prikazuje kumulativno porazdelitev, pa kaže, da so 

vrednosti zelo blizu diagonale, zato lahko sklepamo, da je predpostavka izpolnjena. 
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Slika 21: Histogram in grafikon normalne verjetnosti odklonov 

Analiza ostankov ocenjene regresijske funkcije je na sliki 22, kjer je iz grafikona razvidno, da 

ni ostankov. 

 

Slika 22: Analiza ostankov ocenjene regresijske funkcije 

Trditev smo testirali še z regresijsko analizo z uporabo postopne metode in na osnovi tega 

ugotovili, da je zadovoljstvo uporabnikov pri oskrbi s pitno vodo statistično značilno odvisno 

od hipotetičnih spremenljivk: 

‒ Splošno poslovno sodelovanje je zadovoljivo. 

‒ Z informiranostjo o predvidenih prekinitvah oskrbe z vodo sem zadovoljen. 

‒ Delo podjetja pozitivno vpliva na turizem. 

‒ Menim, da je razmerje med ceno in kakovostjo komunalnih storitev zadovoljivo. 

Trditve (H3) Zadovoljstvo uporabnikov pitne vode je odvisno od odnosa zaposlenih do kupcev 

(izvedeno še z regresijsko analizo) ne moremo zavrniti. 

Trditev o odvisnosti zadovoljstva uporabnikov pitne vode od zaposlenih v podjetju, ki izvaja 

to dejavnost, smo potrdili s pomočjo faktorske analize. Ugotovljeno je bilo, da obstaja 
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odvisnost, čeprav ima največji vpliv urejeno okolje, v katerem uporabniki bivajo. Trditev smo 

potrdili tudi z regresijsko analizo, kjer je bil določen nabor neodvisnih spremenljivk. Med 

njimi je imela največji vpliv spremenljivka, ki se nanaša na splošno poslovno sodelovanje 

zaposlenih. 

5.6 Testiranje hipoteze 4 

Za preverjanje trditve, da se zadovoljstvo uporabnikov z okoljevarstvom na lokalnem trgu ne 

razlikuje glede na občino bivanja, smo uporabili metodo t-testa za neodvisne vzorce. Na 

vzorcu zadovoljstva uporabnikov glede okoljevarstva, ki je razdeljen na dve podskupini – 

OJES in OŽIR – smo primerjali aritmetični sredini, če se ti statistično pomembno razlikujeta 

ali ne.  

Postopek preverjanja hipoteze smo izvedli v štirih korakih: 

1. postavitev domnev, 

2. preverjanje domnev o enakosti varianc med vzorcema, 

3. izbira in izračun testa in  

4. vsebinski sklep za sprejetje ali zavrnitev hipoteze. 

Postavitev domnev 

H0: µ1 = µ2  

H1: µ1 ≠ µ2  

Pri tem µ1 predstavlja aritmetično sredino neodvisnega vzorca OJES in µ2 aritmetično sredino 

neodvisnega vzorca OŽIR. 

Preverjanje domnev o enakosti varianc med vzorcema 

Na osnovi oblikovane domneve, kjer sta varianci v ničelni domnevi medsebojno enaki, se 

moramo odločiti, katera od obeh možnosti je pravilna. 

 
‒ H0: Varianci odvisne spremenljivke sta enaki.  

‒ H1: Varianci odvisne spremenljivke sta različni. 

Za preverjanje te hipoteze uporabimo Levenov test, ki je podoben t-testu, saj‒ testira 

hipotezo, da so variance v obeh skupinah enake. Če je Levenov test statistično značilen (p < 

0,05), sprejmemo sklep, da so variance v obeh skupinah statistično značilno različne in ne 

moremo potrditi ničelne domneve, zato v preglednici z rezultati upoštevamo vrstico 

predpostavka neenakih varianc ('Equal variances not assumed'). Če pa Levenov test ni 

statistično značilen (p > 0,05), potem ne moremo zavrniti ničelne domneve, da je razlika med 

2 2

0 1 2

2 2

1 1 2

        :

        :

H

H

s s

s s

=

¹



 

70 

variancami enaka nič, zato v preglednici z rezultati upoštevamo vrstico predpostavka enakih 

varianc ('Equal variances assumed'). 

Izbira in izračun testa 

Iz preglednice 41, ki prikazuje nekatere opisne statistike, je razvidno, da so povprečja po 

vprašanjih različna. Pri vseh vprašanjih je višje povprečje strinjanja v OŽIR.  

Preglednica 41: Osnovna statistika po skupinah 

 
V kateri 

občini bivate? 
Št. enot Povprečje 

Standardni 

odklon 

Stand. napaka 

povprečja 

Zdravo okolje OJES 810 4,04 0,927 0,033 

OŽIR 180 4,27 0,797 0,059 

Urejeno okolje OJES 810 4,02 0,943 0,033 

OŽIR 180 4,22 0,823 0,061 

Zakonodaja OJES 810 3,88 0,930 0,033 

OŽIR 180 4,06 0,850 0,063 

Turizem OJES 810 3,86 1,057 0,037 

OŽIR 180 4,12 0,873 0,065 

Nato smo v tem delu preverili, ali je test pokazal statistično značilne razlike, ki so prikazane v 

spodnji preglednici 42.  

Preglednica 42: Testiranje dveh neodvisnih vzorcev 

 

Levenov test za 

homogenost 

variance 

T-test za enakost srednjih vrednosti 

F 

Stopnja 

značil-
nosti. 

t 
Stopinje 

prostosti 

St. 

značilnosti 
(2-str.) 

Povp. 

razlika 

St. 

napaka 

ostanka 

95% interval 

zaupanja 

Sp. 

meja 

Zg. 

meja 

Zdravo okolje 
= 

0,912 0,340 -3,137 988 0,002 -0,234 0,075 -0,380 -0,088 

≠   -3,453 297,023 0,001 -0,234 0,068 -0,367 -0,101 

Urejeno okolje 
= 

1,686 0,194 -2,631 988 0,009 -0,200 0,076 -0,349 -0,051 

≠   -2,870 293,326 0,004 -0,200 0,070 -0,337 -0,063 

Zakonodaja 
= 

3,295 0,070 -2,338 988 0,020 -0,177 0,076 -0,325 -0,028 

≠   -2,476 282,449 0,014 -0,177 0,071 -0,317 -0,036 

Turizem 
= 

7,785 0,005 -3,074 988 0,002 -0,260 0,085 -0,426 -0,094 

≠   -3,468 307,203 0,001 -0,260 0,075 -0,407 -0,112 

= – enakost domnev 

≠ – neenakost domnev 
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Vsebinski sklep za sprejetje ali zavrnitev hipoteze 

Pri vseh vprašanjih, ki so zajeta v preglednici 42 testiranja dveh neodvisnih vzorcev, je 

značilnost (sig) manjša od 0,05. Ničelno hipotezo o enakosti skupin tako zavrnemo, saj smo 

dokazali, da sta skupini različni. Na osnovi tega lahko zavrnemo ničelno domnevo in 

sprejmemo alternativno, da se ocene strinjanja uporabnikov na vprašanja, ki se nanašajo na 

okoljevarstvo v opazovanih občinah, statistično značilno razlikujejo. 

Trditev (H4), da se zadovoljstvo uporabnikov pitne vode glede okoljevarstva ne razlikuje med 

občinama, smo s tem v celoti zavrnili. 
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6 UGOTOVITVE IN RAZLAGA REZULTATOV  

V nalogi smo testirali štiri hipoteze ter povezali področji oskrbe in prodaje pitne vode in 

zadovoljstvo uporabnikov. 

6.1 Splošne ugotovitve 

V prvem teoretičnem delu naloge smo se osredotočili na oskrbo s pitno vodo. Povzeli smo 

splošne podatke o vodi, da jo je za življenje ljudi, živali in rastlin uporabne le 0,26 odstotka. 

Od vode je odvisno naše življenje, zato je voda tudi obširno zakonsko regulirana. Predstavili 

smo pregled zakonodajnega okvirja, ki se nanaša na varstvo kakovosti pitne vode na ravni 

Evropske unije, in nato pregled ožje zakonodaje, ki se nanaša na pitno vodo v Sloveniji.  

Voda je naravna dobrina, zato je podan pregled, kaj so javne dobrine in potrebe in kakšno 

vlogo imajo javne službe pri tem. Ugotovili smo, da vzroke za izvajanje javne službe najdemo 

na področju politike, gospodarstva in zgodovine. Dobava pitne vode je ena izmed dejavnosti, 

ki jo izvajajo javne službe in je običajno prezrta, oziroma je ne poznamo, zato smo opisali pot 

vode od izvira do uporabnika. Javnim službam, ki izvajajo storitve GJS, pravimo komunalne 

službe, zato smo proučili še njihove značilnosti. 

V drugem teoretičnem delu naloge smo se osredotočili na uporabnike pitne vode in njihovo 

zadovoljstvo pri tem. Javna podjetja, ki izvajajo GJS, morajo delovati družbeno odgovorno. V 

očeh uporabnikov je družbena odgovornost sestavljena iz dobrodelne dejavnosti, zaščite 

narave, odnosa do porabnikov in zakonitega poslovanja ter podpore zaposlenim. Uspešna 

podjetja so usmerjena k strankam in skrbijo za ustrezno kakovost blaga in storitev. Eden 

izmed načinov merjenja kakovosti je izražanje mnenj uporabnikov.  

Zadovoljstvo in zvestoba uporabnikov sta pojava, na katera lahko podjetja močno vplivajo. Za 

merjenje zadovoljstva uporabnikov obstajajo številne metode, mi smo v nalogi izvajali 

merjenje s pomočjo anketiranja kupcev. V raziskavi smo analizirali mnenja uporabnikov na 

lokalnem trgu. Iz izvedene analize so razvidni tudi izzivi, ki so lahko vodilo in pomoč 

organizaciji na njeni poslovni poti k odličnosti.  

6.2 Povzetek rezultatov hipotez 

V raziskovalnem delu smo testirali hipoteze in dobili rezultate, ki so prikazani v preglednici 

43. 
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Preglednica 43: Rezultati testiranih hipotez 

Hipoteza Ugotovitev Pojasnilo 

H1:  

Količina prodane vode v 
gospodinjstvih na prebivalca se na 

lokalnem trgu ne razlikuje od 

slovenskega povprečja. 

Hipotezo 

zavrnemo. 

Na lokalnem trgu je poraba vode v 

gospodinjstvu na prebivalca večja, kot je 

slovensko povprečje. V letu 2012 je bila 
povprečna letna količina prodane vode v 
Sloveniji 41,23 m

3
/preb., v OJES 45,10 

m
3/preb. in v OŽIR 45,48 m3

/preb.  

H2:  

Temperatura zraka (°C), merjena na 

vodovodu Planina pod Golico, ima 

statistično značilen vpliv na 
prihodke od prodaje pitne vode 

lokalnega trga. 

Hipotezo 

zavrnemo. 

Ugotovljena je statistična značilnost (t-test < 

2, stopnja značilnosti > 0,05), kar pomeni, da 

spremenljivka nima vpliva na prihodke 

podjetja na lokalnem trgu. 

H3:  

Zadovoljstvo uporabnikov pitne 

vode je odvisno od odnosa 

zaposlenih do kupcev. 

Hipoteze ne 

moremo 

zavrniti. 

Na zadovoljstvo uporabnikov vplivajo štirje 
dejavniki, med njimi so tudi zaposleni. 

H4:  

Zadovoljstvo uporabnikov pitne 

vode se glede okoljevarstva ne 

razlikuje med občinama. 

Hipotezo 

zavrnemo. 

Zadovoljstvo uporabnikov z okoljevarstvom 

se razlikuje med občinama lokalnega trga. 

 

6.3 Prispevek k stroki  

Namen raziskave ni bil vpeljevanje novih modelov za merjenje zadovoljstva in kakovosti, 

temveč poglobljen vpogled v zadovoljstvo uporabnikov in s tem pomoč vodstvu podjetja pri 

poslovnih odločitvah, ki vodijo k odličnosti. Raziskava je bila v izbranem podjetju izvedena 

prvič. V preteklosti so bile težnje, da bi se izvedla raziskava v takem obsegu, vendar ni bilo 

dokončno izvedene organizacije in izdanega navodila za izvedbo. Raziskava je zato 

pomembna, ker so postavljeni mejniki za nadaljnje delo in bodoče raziskave. Magistrska 

naloga prispeva k razvoju teorije in stroke, saj vsebuje: 

‒ teoretični prispevek o delovanju javnega podjetja, ki izvaja močno zakonsko regulirano 

oskrbo s pitno vodo, 

‒ prvo raziskavo v Sloveniji, ki povezuje prodajo pitne vode in zadovoljstvo uporabnikov 

pri uporabi teh storitev, 

‒ merjenje zadovoljstva uporabnikov, ki je ena bistvenih kategorij kakovosti, 

‒ prispevek k razumevanju spremenljivk obravnavanega modela, kot so poraba pitne vode 

na lokalnem trgu, povprečna poraba vode v Sloveniji in na lokalnem trgu, spremenljivke, 

ki so povezane z uporabniki pitne vode in njihovim zadovoljstvom in  

‒ priporočila za prakso. 

Prav zaradi priporočil je naloga pridobila tudi uporabnost oziroma aplikativnost. 
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6.4 Priporočila izvajalcu javne službe 

V nadaljevanju podajamo priporočila in predloge za uspešnejše delo organizacije. Analiza je 

pokazala ugotovitve, ki jih menedžment lahko sprejme kot izziv: 

‒ Poraba pitne vode se zmanjšuje, glavni razlog je zmanjšanje porabe v industriji, vendar je 

treba poiskati vzroke za zmanjšanje prodaje pitne vode gospodinjstvom. Treba bo določiti 

mikro enote vodovodnega omrežja in nato za to enoto izvesti primerjavo prodane vode v 

obdobju desetih let. Ob večjem odstopanju pri prodaji na ravni mikro enote bo treba 

izvesti ogled stanja na terenu in preveriti količine prodane in odvzete vode.  

‒ Na količino prodane vode in na prihodke podjetja vpliva več dejavnikov. Med njimi je 

tudi temperatura zraka. Za večjo pojasnjevalno moč vpliva na prodajo in prihodke bi 

morali analizo nadaljevati z vpeljavo novih spremenljivk, kot so količina padavin, sončni 

dnevi, število nočitev turistov, cena vode, stroški itd. 

‒ Večja pozornost zimski službi. Pri tem je pomembna predvsem obveščenost prebivalcev, 

kako bo potekalo izvajanje službe, kakšne so prioritete pluženja in posipanja in najbolj 

pomembno, katere površine se plužijo in čistijo in katere površine morajo občani očistiti 

sami. 

‒ Treba je organizirati hitrejše reševanje reklamacij in preveriti način reševanja. 

‒ Obveščenost uporabnikov je pomembna. Nekateri sedanji informacijski kanali niso za 

uporabnike najbolj sprejemljivi, zato je treba razmišljati o povečanju števila ali o 

zamenjavi radijske postaje; obveščati predstavnike večstanovanjskih stavb, da ti preko 

oglasnih tabel dalje informirajo stanovalce; oblikovati različne priloge k računom, da 

pritegnejo pozornost itd. 

‒ Uporabnikom še vedno bolj ustreza akontativno zaračunavanje porabe vode in plina, kot 

pa da bi sami mesečno sporočali stanje porabe in s tem imeli zaračunano dejansko 

porabo, zato mora podjetje usmeriti pozornost na prednosti sporočanja porabljene 

količine. 

‒ Uporabniki imajo zaupanje nad mejno vrednostjo, da je razmerje med ceno in kakovostjo 

komunalnih storitev zadovoljivo. Izkazano zaupanje je izziv, ki ga je treba obravnavati 

dolgoročno. Predvsem pomembna je informiranost o delu in osveščanje uporabnikov na 

eni strani in na drugi strani ocenjevanje dela in vpeljevanje novosti pri delu. 

6.5 Možnosti za nadaljnje raziskovanje 

V nadaljnjem raziskovanju zadovoljstva uporabnikov s storitvami GJS bi bilo smiselno, da se 

raziskava opravi enkrat letno in primerja rezultate s preteklimi. Smiselna bi bila tudi 

primerjava ključnih vprašanj med različnimi komunalnimi podjetji. 

Naredili smo velik korak k spoznavanju mnenj uporabnikov. Pridobili smo splošno spoznanje, 

da ima podjetje »dobro ime«, vendar je treba sprejeti izzive za ohranitev in povečanje 

zaupanja. 
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7 SKLEP  

Namen naloge je bil raziskati trend porabljene pitne vode in zadovoljstvo uporabnikov z 

oskrbo s pitno vodo in z izvajanjem storitev GJS. Splošna ugotovitev je, da zadovoljstvo 

uporabnikov ne vpliva na prodano količino pitne vode. Uporabniki so izrazili zadovoljstvo, 

kljub temu pa se količina prodane vode manjša.  

S prvič izvedeno anketo smo pridobili pomembne podatke, ki predstavljajo osnovo za 

izvajanje analiz. S faktorsko analizo smo ugotovili, da na lokalnem trgu na zadovoljstvo 

uporabnikov pri oskrbi s pitno vodo v največji meri vpliva skupni dejavnik obveščenost. Za 

uporabnike je najbolj pomembno, da so seznanjeni z vsemi spremembami, predvsem s 

spremembo cene. Skupni dejavniki, ki še vplivajo na zadovoljstvo uporabnikov, so: čisto, 

zdravo in urejeno okolje, v katerem bivajo in ki omogoča razvoj turizma, ter zaposleni. 

Presenetljivo je, da po mnenju uporabnikov niso najbolj pomembni odnos in sodelovanje 

zaposlenih ali cena storitev oskrbe, temveč podajanje informacij. Rezultati faktorske analize 

so pokazali še, da cena storitev nima pomembnega vpliva na zadovoljstvo uporabnikov na 

tem območju. 

Javno komunalno podjetje pri oskrbi s pitno vodo deluje na trgu naravnega monopola, kjer je 

ravno tako pomembno, da so prebivalci oskrbovani s kakovostno pitno vodo in zadovoljni z 

opravljeno storitvijo. Uporabnik je pri izbiri ponudnika gospodarskih javnih storitev nemočen, 

ker je na območju lokalne skupnosti določen s podelitvijo koncesije. Kljub temu je mnenje 

uporabnika zelo pomembno, saj javno komunalno podjetje ali kateri koli drugi izvajalec GJS 

odseva angažiranost lokalne oblasti do občanov, ti pa so lokalni volivci.  
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VPRAŠALNIK O ZADOVOLJSTVU UPORABNIKOV STORITEV PODJETJA JEKO-IN, d.o.o., JESENICE 

 

V podjetju se zavedamo, da je kakovost izvedbe storitev zelo pomembna. Naš cilj je povečati kakovost dela v vseh fazah poslovanja. Pred 

vami je ANONIMNI VPRAŠALNIK, ki je namenjen za izdelavo magistrske naloge, kjer se bo analiziralo zadovoljstvo uporabnikov pri oskrbi s 

pitno vodo in za spremljanje našega dela. Prosimo vas, da ga izpolnite iskreno in odgovorno. S tem boste pripomogli, da se bo sprejelo primerne 

in pravočasne ukrepe za izboljšanje kakovosti dela. 

NAVODILO ZA IZPONJEVANJE VPRAŠALNIKA:  

Ocenjevalna lestvica je petstopenjska (od 1 do 5), pri čemer ocena 5 pomeni »odlično« oz. »se popolnoma strinjam«, ocena 1 pa »zelo slabo« 

oz. »se ne strinjam«. Pri vsaki trditvi obkrožite oceno, ki najbolj ustreza vašemu mnenju. Prosimo vas, da odgovorite na vsa vprašanja, razen 

vprašanj F. in G., kjer imate možnost (neobvezno) podati pisne pohvale, pripombe in predloge.   

Možnost izpolnitve vprašalnika je preko spletne strani www.jeko-in.si ali izpolnjeni obrazec vrnete v priloženi kuverti, pri čemer je poštnina že 

plačana, ali skeniranega preko e-pošte, najkasneje do 31. avgusta 2014. 

A. Kako bi ocenili vaše zadovoljstvo z našimi storitvami? nizko    ….. srednje …..    visoko 

Ne 

uporabljam, 

ne poznam 

1. Oskrba s pitno vodo 1 2 3 4 5   

2. Odvoz mešanih komunalnih odpadkov (organizacija, termin) 1 2 3 4 5   

3. Odvoz ločeno zbranih odpadkov  (organizacija, termin) 1 2 3 4 5   

4. Ekološki otoki (število, dostopnost, praznjenje) 1 2 3 4 5   

5. Zbirni cente 1 2 3 4 5   

6. Odvajanje in čiščenje odpadnih voda 1 2 3 4 5   

7. Oskrba z zemeljskim plinom 1 2 3 4 5   

8. Urejenost javnih površin in zelenic 1 2 3 4 5   

9. Zimska služba (pluženje in posipanje cest) 1 2 3 4 5   

10. Urejenost pokopališč 1 2 3 4 5   

11. Pogrebne storitve 1 2 3 4 5   

 

B. Kako bi ocenili odnos in sodelovanje z uporabniki? nizko    ….. srednje …..    visoko 

Ne 

uporabljam, 

ne poznam 

1. Način komuniciranja zaposlenih je ustrezen. 1 2 3 4 5   

2. Zadovoljen sem z načinom in hitrostjo reševanja reklamacij. 1 2 3 4 5   

3. Zadovoljen sem z odzivom in reševanjem morebitne interventne 
situacije. 

1 2 3 4 5 
  

4. Splošno poslovno sodelovanje je zadovoljivo. 1 2 3 4 5   

 

C. Prosimo, da izrazite strinjanje, ki se nanaša na obveščenost. nizko    ….. srednje …..    visoko 

1. Z informiranostjo o predvidenih prekinitvah oskrbe z vodo sem 

zadovoljen. 
1 2 3 4 5 

2. Dovolj sem seznanjen v primeru spremembe cene. 1 2 3 4 5 

3. Dovolj sem seznanjen v primeru spremembe obračuna. 1 2 3 4 5 

4. Dovolj sem seznanjen z novostmi na komunalnem področju. 1 2 3 4 5 

5. Obveščenost o ločevanju odpadkov je zadostna. 1 2 3 4 5 

6. Obveščenost o kakovosti pitne vode je zadostna. 1 2 3 4 5 

7. Dovolj sem seznanjen z novostmi na energetskem področju. 1 2 3 4 5 

8. Zadovoljen sem s preglednostjo računa po veljavnem predpisu. 1 2 3 4 5 

9. Najbolj učinkovit način obveščanja je internet. 1 2 3 4 5 

10. Zadovoljen sem s spletno stranjo podjetja www.jeko-in.si 1 2 3 4 5 

11. Z obiskom spletne strani www.jeko-in.si dobim dovolj informacij 

o storitvah in podjetju. 
1 2 3 4 5 
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12. Najbolj učinkovit način obveščanja je priloga pri računu. 1 2 3 4 5 

13. Najbolj učinkovit način obveščanja je objava na Radiu Triglav. 1 2 3 4 5 

14. Najbolj učinkovit način obveščanja je zloženka. 1 2 3 4 5 

15. Seznanjen sem o brezplačni možnosti SMS obveščanja o moteni 
oskrbi s pitno vodo in z zemeljskim plinom. 

1 2 3 4 5 

 

D. Prosimo, da izrazite mnenje, ki se nanaša na uporabo storitev. nizko    ….. srednje …..    visoko 

1. Spremljam lastne merilne naprave (števce). 1 2 3 4 5 

2. Sporočam stanje števca porabe vode preko interneta. 1 2 3 4 5 

3. Sporočam stanje števca porabe vode preko telefona. 1 2 3 4 5 

4. Preverjam izdan račun z dejansko porabo. 1 2 3 4 5 

5. Za obračun porabe vode mi ustreza obračun na podlagi pretekle 
porabe. 

1 2 3 4 5 

6. Menim, da je razmerje med ceno in kakovostjo komunalnih storitev 

zadovoljivo. 
1 2 3 4 5 

7. Menim, da je cena komunalnih storitev v primerjavi z ostalimi 

občinami nižja. 
1 2 3 4 5 

8. Položnice brez provizije plačujem na blagajni podjetja. 1 2 3 4 5 

 

E. Okoljevarstvo nizko    ….. srednje …..    visoko 

1. Odpadke znam ločevati in jih ustrezno odlagam. 1 2 3 4 5 

2. Podjetje skrbi za čisto in zdravo okolje. 1 2 3 4 5 

3. Podjetje pozitivno vpliva na urejeno okolje. 1 2 3 4 5 

4. Delovanje podjetja je skladno z okoljevarstveno zakonodajo. 1 2 3 4 5 

5. Delo podjetja pozitivno vpliva na turizem. 1 2 3 4 5 

 

F. Kaj  se vam zdi pozitivno in kaj vas moti pri izvajanju storitev JEKO-IN, d.o.o., JESENICE? 

                

        

                

 

G. Morebitni predlogi, izboljšave:             

                

        

                

 

H. Podatki o anketirancu             

1. Spol a) moški b) ženska     

2. Starost 
a) do 20 let c) 31–40 let e) 51–60 let 

b) 21–30 let d) 41–50 let f) nad 60 let 

3. Vrsta stanovanjskega objekta, 

v katerem bivate 

a) hiša c) stanovanje v bloku e) vikend 

b) stanovanje v hiši d) kmetija      

4. Lastništvo stanovanja a) lastno b) v najemu     

5. Dosežena izobrazba 
a) osnovna šola c) srednja šola e) visoka šola 

b) poklicna šola d) višja šola f) mag.         g)      dr. 

6. Občina bivanja a) Jesenice b) Žirovnica     

 

Hvala za sodelovanje! 
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MESEČNI INDEKS INFLACIJE 

Leto/  

mesec 

Mesečni 
indeks 

Leto/  

mesec 

Mesečni 
indeks 

Leto/  

mesec 

Mesečni 
indeks 

Leto/  

mesec 

Mesečni 
indeks 

2013M12 99,1 2010M12 100,1 2007M12 100,4 2004M12 99,7 

2013M11 99,9 2010M11 100,3 2007M11 100,9 2004M11 100,6 

2013M10 100,0 2010M10 100,1 2007M10 100,7 2004M10 100,3 

2013M09 100,3 2010M09 99,5 2007M09 100,4 2004M09 99,9 

2013M08 100,3 2010M08 100,3 2007M08 100,3 2004M08 99,5 

2013M07 99,7 2010M07 99,3 2007M07 100,0 2004M07 100,4 

2013M06 100,0 2010M06 100,3 2007M06 100,4 2004M06 100,3 

2013M05 100,3 2010M05 100,4 2007M05 101,2 2004M05 100,9 

2013M04 100,7 2010M04 101,0 2007M04 101,1 2004M04 100,5 

2013M03 100,3 2010M03 101,1 2007M03 101,0 2004M03 100,6 

2013M02 100,8 2010M02 100,4 2007M02 99,8 2004M02 100,1 

2013M01 99,2 2010M01 99,2 2007M01 99,3 2004M01 100,4 

2012M12 99,7 2009M12 99,5 2006M12 100,4 2003M12 100,1 

2012M11 99,9 2009M11 100,9 2006M11 100,3 2003M11 100,3 

2012M10 100,1 2009M10 100,1 2006M10 99,2 2003M10 100,3 

2012M09 101,1 2009M09 99,8 2006M09 100,4 2003M09 100,3 

2012M08 100,7 2009M08 100,0 2006M08 100,6 2003M08 99,6 

2012M07 99,0 2009M07 99,1 2006M07 99,8 2003M07 100,5 

2012M06 99,4 2009M06 100,5 2006M06 99,7 2003M06 100,3 

2012M05 100,6 2009M05 100,6 2006M05 100,9 2003M05 100,5 

2012M04 101,1 2009M04 100,1 2006M04 100,8 2003M04 100,5 

2012M03 101,0 2009M03 101,0 2006M03 100,8 2003M03 100,7 

2012M02 100,6 2009M02 100,5 2006M02 100,4 2003M02 100,5 

2012M01 99,5 2009M01 99,6 2006M01 99,5 2003M01 101,0 

2011M12 99,4 2008M12 99,4 2005M12 100,0 

  2011M11 100,3 2008M11 99,3 2005M11 99,5 

  2011M10 100,7 2008M10 100,0 2005M10 100,2 

  2011M09 100,6 2008M09 100,0 2005M09 101,0 

  2011M08 100,3 2008M08 99,4 2005M08 99,4 

  2011M07 98,9 2008M07 100,0 2005M07 100,7 

  2011M06 99,5 2008M06 100,9 2005M06 100,1 

  2011M05 100,8 2008M05 101,1 2005M05 100,3 

  2011M04 100,8 2008M04 100,8 2005M04 100,0 

  2011M03 101,6 2008M03 101,3 2005M03 101,1 

  2011M02 100,0 2008M02 100,0 2005M02 100,6 

  2011M01 99,2 2008M01 100,1 2005M01 99,4     

Opomba: Podlaga za izračun inflacije je indeks cen življenjskih potrebščin. Mesečni indeks kaže 
spremembe cen v tekočem mesecu glede na pretekli mesec. 

Vir: SURS 2015. 
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KORELACIJE 

 

 

PITNA VODA

MEŠANI 

ODPADKI

LOČENI 

ODPADKI

EKOLOŠKI 

OTOKI

ZBIRNI 

CENTER

ODPADNE 

VODE

ZEMELJSKI 

PLIN

JAVNE 

POVRŠINE

ZIMSKA 

SLUŽBA

POKOPALIŠ

ČE

POGREBNE 

STOIRTVE

KOMUNIKAC

IJA

REKLAMACIJ

A

Pearson Correlation 1 ,409
**

,401
**

,319
**

,319
**

,433
**

,474
**

,288
**

,320
**

,336
**

,444
**

,444
**

,378
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 993 976 925 928 888 754 422 954 986 869 695 893 719

Pearson Correlation ,409
** 1 ,721

**
,528

**
,458

**
,505

**
,450

**
,389

**
,366

**
,319

**
,413

**
,461

**
,430

**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 976 989 926 924 885 750 415 953 982 871 694 889 713

Pearson Correlation ,401
**

,721
** 1 ,638

**
,453

**
,484

**
,521

**
,389

**
,393

**
,360

**
,442

**
,479

**
,473

**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 925 926 935 885 841 723 399 901 930 828 665 845 687

Pearson Correlation ,319
**

,528
**

,638
** 1 ,449

**
,481

**
,391

**
,334

**
,376

**
,298

**
,408

**
,413

**
,404

**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 928 924 885 937 863 727 402 903 932 829 665 850 688

Pearson Correlation ,319
**

,458
**

,453
**

,449
** 1 ,484

**
,539

**
,375

**
,333

**
,323

**
,412

**
,364

**
,365

**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 888 885 841 863 896 713 394 863 890 799 651 817 668

Pearson Correlation ,433
**

,505
**

,484
**

,481
**

,484
** 1 ,556

**
,398

**
,409

**
,359

**
,451

**
,444

**
,460

**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 754 750 723 727 713 762 374 739 760 685 561 708 584

Pearson Correlation ,474
**

,450
**

,521
**

,391
**

,539
**

,556
** 1 ,391

**
,313

**
,385

**
,500

**
,450

**
,494

**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 422 415 399 402 394 374 426 411 422 399 352 399 343

Pearson Correlation ,288
**

,389
**

,389
**

,334
**

,375
**

,398
**

,391
** 1 ,392

**
,303

**
,355

**
,388

**
,374

**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 954 953 901 903 863 739 411 965 961 849 678 868 697

Pearson Correlation ,320
**

,366
**

,393
**

,376
**

,333
**

,409
**

,313
**

,392
** 1 ,307

**
,362

**
,443

**
,464

**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 986 982 930 932 890 760 422 961 1000 877 700 899 721

Pearson Correlation ,336
**

,319
**

,360
**

,298
**

,323
**

,359
**

,385
**

,303
**

,307
** 1 ,602

**
,356

**
,364

**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 869 871 828 829 799 685 399 849 877 883 696 803 658

Pearson Correlation ,444
**

,413
**

,442
**

,408
**

,412
**

,451
**

,500
**

,355
**

,362
**

,602
** 1 ,495

**
,423

**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 695 694 665 665 651 561 352 678 700 696 706 661 564

Pearson Correlation ,444
**

,461
**

,479
**

,413
**

,364
**

,444
**

,450
**

,388
**

,443
**

,356
**

,495
** 1 ,733

**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 893 889 845 850 817 708 399 868 899 803 661 908 709

Pearson Correlation ,378
**

,430
**

,473
**

,404
**

,365
**

,460
**

,494
**

,374
**

,464
**

,364
**

,423
**

,733
** 1

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 719 713 687 688 668 584 343 697 721 658 564 709 727

Pearson Correlation ,435
**

,514
**

,525
**

,437
**

,448
**

,534
**

,496
**

,396
**

,492
**

,393
**

,474
**

,679
**

,766
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 650 650 624 627 612 541 327 639 656 598 522 642 600

Pearson Correlation ,488
**

,520
**

,523
**

,473
**

,424
**

,503
**

,460
**

,375
**

,456
**

,361
**

,495
**

,769
**

,750
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 898 895 850 854 822 711 399 873 905 810 663 867 707

Pearson Correlation ,441
**

,381
**

,383
**

,337
**

,307
**

,424
**

,361
**

,351
**

,347
**

,335
**

,388
**

,472
**

,418
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 987 983 929 932 890 757 422 959 994 878 702 906 726

Pearson Correlation ,356
**

,423
**

,436
**

,352
**

,381
**

,491
**

,436
**

,356
**

,423
**

,326
**

,403
**

,497
**

,507
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 987 983 929 932 890 757 422 959 994 878 702 906 726

Pearson Correlation ,339
**

,467
**

,518
**

,436
**

,395
**

,442
**

,425
**

,358
**

,383
**

,325
**

,418
**

,483
**

,508
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 987 983 929 932 890 757 422 959 994 878 702 906 726

Pearson Correlation ,373
**

,438
**

,445
**

,381
**

,347
**

,384
**

,395
**

,346
**

,405
**

,335
**

,409
**

,453
**

,471
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 986 982 928 931 889 756 421 958 993 877 701 904 724

Pearson Correlation ,406
**

,472
**

,440
**

,373
**

,409
**

,452
**

,429
**

,345
**

,396
**

,311
**

,400
**

,488
**

,503
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 979 975 921 924 883 750 417 951 986 871 697 896 721

Pearson Correlation ,311
**

,344
**

,352
**

,306
**

,308
**

,316
**

,329
**

,261
**

,270
**

,230
**

,325
**

,340
**

,363
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 978 974 920 923 882 749 417 950 985 870 696 895 720

Pearson Correlation ,376
**

,529
**

,545
**

,467
**

,423
**

,472
**

,326
**

,488
**

,381
**

,373
**

,442
**

,512
**

,502
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 977 973 919 922 881 748 415 949 984 869 695 894 719

Pearson Correlation ,391
**

,518
**

,504
**

,429
**

,446
**

,443
**

,341
**

,561
**

,416
**

,360
**

,408
**

,518
**

,501
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 977 973 919 922 881 748 415 949 984 869 695 894 719

Pearson Correlation ,342
**

,474
**

,495
**

,428
**

,424
**

,451
**

,375
**

,476
**

,370
**

,336
**

,420
**

,459
**

,457
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 977 973 919 922 881 748 415 949 984 869 695 894 719

Pearson Correlation ,363
**

,460
**

,480
**

,429
**

,374
**

,415
**

,367
**

,475
**

,379
**

,358
**

,419
**

,479
**

,481
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 977 973 919 922 881 748 415 949 984 869 695 894 719
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Pearson Correlation ,435
**

,488
**

,441
**

,356
**

,339
**

,373
**

,406
**

,311
**

,376
**

,391
**

,342
**

,363
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 650 898 987 987 987 986 979 978 977 977 977 977

Pearson Correlation ,514
**

,520
**

,381
**

,423
**

,467
**

,438
**

,472
**

,344
**

,529
**

,518
**

,474
**

,460
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 650 895 983 983 983 982 975 974 973 973 973 973

Pearson Correlation ,525
**

,523
**

,383
**

,436
**

,518
**

,445
**

,440
**

,352
**

,545
**

,504
**

,495
**

,480
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 624 850 929 929 929 928 921 920 919 919 919 919

Pearson Correlation ,437
**

,473
**

,337
**

,352
**

,436
**

,381
**

,373
**

,306
**

,467
**

,429
**

,428
**

,429
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 627 854 932 932 932 931 924 923 922 922 922 922

Pearson Correlation ,448
**

,424
**

,307
**

,381
**

,395
**

,347
**

,409
**

,308
**

,423
**

,446
**

,424
**

,374
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 612 822 890 890 890 889 883 882 881 881 881 881

Pearson Correlation ,534
**

,503
**

,424
**

,491
**

,442
**

,384
**

,452
**

,316
**

,472
**

,443
**

,451
**

,415
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 541 711 757 757 757 756 750 749 748 748 748 748

Pearson Correlation ,496
**

,460
**

,361
**

,436
**

,425
**

,395
**

,429
**

,329
**

,326
**

,341
**

,375
**

,367
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 327 399 422 422 422 421 417 417 415 415 415 415

Pearson Correlation ,396
**

,375
**

,351
**

,356
**

,358
**

,346
**

,345
**

,261
**

,488
**

,561
**

,476
**

,475
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 639 873 959 959 959 958 951 950 949 949 949 949

Pearson Correlation ,492
**

,456
**

,347
**

,423
**

,383
**

,405
**

,396
**

,270
**

,381
**

,416
**

,370
**

,379
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 656 905 994 994 994 993 986 985 984 984 984 984

Pearson Correlation ,393
**

,361
**

,335
**

,326
**

,325
**

,335
**

,311
**

,230
**

,373
**

,360
**

,336
**

,358
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 598 810 878 878 878 877 871 870 869 869 869 869

Pearson Correlation ,474
**

,495
**

,388
**

,403
**

,418
**

,409
**

,400
**

,325
**

,442
**

,408
**

,420
**

,419
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 522 663 702 702 702 701 697 696 695 695 695 695

Pearson Correlation ,679
**

,769
**

,472
**

,497
**

,483
**

,453
**

,488
**

,340
**

,512
**

,518
**

,459
**

,479
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 642 867 906 906 906 904 896 895 894 894 894 894

Pearson Correlation ,766
**

,750
**

,418
**

,507
**

,508
**

,471
**

,503
**

,363
**

,502
**

,501
**

,457
**

,481
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 600 707 726 726 726 724 721 720 719 719 719 719

Pearson Correlation 1 ,763
**

,423
**

,530
**

,475
**

,452
**

,511
**

,329
**

,514
**

,532
**

,503
**

,499
**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 659 648 658 658 658 656 652 651 650 650 650 650

Pearson Correlation ,763
** 1 ,466

**
,544

**
,520

**
,485

**
,524

**
,350

**
,548

**
,528

**
,495

**
,512

**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 648 912 910 910 910 908 901 900 899 899 899 899

Pearson Correlation ,423
**

,466
** 1 ,533

**
,446

**
,489

**
,443

**
,357

**
,417

**
,429

**
,411

**
,404

**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 658 910 1004 1004 1004 1002 994 993 992 992 992 992

Pearson Correlation ,530
**

,544
**

,533
** 1 ,614

**
,577

**
,512

**
,377

**
,457

**
,477

**
,472

**
,483

**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 658 910 1004 1004 1004 1002 994 993 992 992 992 992

Pearson Correlation ,475
**

,520
**

,446
**

,614
** 1 ,594

**
,445

**
,341

**
,502

**
,480

**
,500

**
,458

**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 658 910 1004 1004 1004 1002 994 993 992 992 992 992

Pearson Correlation ,452
**

,485
**

,489
**

,577
**

,594
** 1 ,477

**
,370

**
,467

**
,464

**
,440

**
,430

**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 656 908 1002 1002 1002 1002 994 993 992 992 992 992

Pearson Correlation ,511
**

,524
**

,443
**

,512
**

,445
**

,477
** 1 ,607

**
,489

**
,516

**
,536

**
,509

**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 652 901 994 994 994 994 994 993 992 992 992 992

Pearson Correlation ,329
**

,350
**

,357
**

,377
**

,341
**

,370
**

,607
** 1 ,393

**
,399

**
,428

**
,407

**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 651 900 993 993 993 993 993 993 991 991 991 991

Pearson Correlation ,514
**

,548
**

,417
**

,457
**

,502
**

,467
**

,489
**

,393
** 1 ,845

**
,725

**
,676

**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 650 899 992 992 992 992 992 991 992 992 992 992

Pearson Correlation ,532
**

,528
**

,429
**

,477
**

,480
**

,464
**

,516
**

,399
**

,845
** 1 ,758

**
,721

**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 650 899 992 992 992 992 992 991 992 992 992 992

Pearson Correlation ,503
**

,495
**

,411
**

,472
**

,500
**

,440
**

,536
**

,428
**

,725
**

,758
** 1 ,742

**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 650 899 992 992 992 992 992 991 992 992 992 992

Pearson Correlation ,499
**

,512
**

,404
**

,483
**

,458
**

,430
**

,509
**

,407
**

,676
**

,721
**

,742
** 1

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 650 899 992 992 992 992 992 991 992 992 992 992
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**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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