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POVZETEK 

Namen magistrske naloge je bil raziskati in proučiti zadovoljstvo uporabnikov s storitvami 

klinik za male živali in na osnovi rezultatov raziskave podati oceno in predloge za nadaljnji 

razvoj. Z raziskavo smo ugotovili, da klinike za male živali relativno malo uporabljajo 

marketing. Prav tako smo z raziskavo ugotovili, da so uporabniki dokaj zadovoljni s 

storitvami klinik za male živali, a so praviloma zahtevni in za svojo žival želijo najboljšo 

oskrbo. Kliniko izberejo na osnovi priporočil in informacij, ki jih pridobijo pred samo izbiro, 

a v primeru negativne izkušnje odidejo h konkurenci. Na osnovi rezultatov raziskave smo 

podali tudi predloge za izboljševanje kakovosti storitev klinik za male živali. 

Ključne besede: marketing, marketing storitev, kakovost storitev, zadovoljstvo uporabnikov, 

klinike za male živali  

 

ABSTRACT 

The purpose of the master's thesis was to find out and study users' satisfaction with services 

provided by clinics for small animals and based on the research results give an assessement 

and suggestions for further development. The results of the research show that clinics for 

small animals use marketing very rarely. Furthermore, the results also point out that the users 

are quite satisfied with their services, even if they are demanding and want the best care for 

their animals. Clinics are chosen on the basis of recommendations and information whereas 

negative experience make the users go to competition. Suggestions how to improve the 

quality of services clinics for small animals offer were based on the research results. 

Key words: marketing, service marketing, service quality, users' satisfaction, clinics for small 

animals   
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1 UVOD 

V Sloveniji je veliko ponudnikov veterinarskih storitev. Potencialni uporabnik ima na voljo 

veliko izbire. Pri izbiri se vprašamo, kaj je za uporabnika pomembno, kaj vpliva na izbiro 

določene klinike. Ali je to dobro zastavljen marketing, kakovost storitve, lepo urejena klinika, 

prijaznost osebja ali pa priporočila drugih?  

Za uporabnika storitev klinik za male živali je vsekakor bistvenega pomena, kako njegovo 

žival oskrbijo, torej kakovost storitve. Na kliniko pride, ko ima njegova žival zdravstvene 

težave, pričakuje, da se ugotovi vzrok in primerno ukrepa.  

Ponudniki storitev se premalokrat zavedajo, da je zaradi velikega števila klinik za male živali 

vse več konkurence in da se morajo truditi, da zagotavljajo vsaj tako kakovostne storitve kot 

konkurenti. Truditi se morajo za kakovosten kader, to je, da zaposlijo strokovnjake, ki so 

usposobljeni in izkušeni in bodo znali pravilno ukrepati. Skrbeti morajo za njihovo stalno 

izobraževanje in usposabljanje.   

Uporabniki storitev klinik za male živali želijo za svojo žival kakovostno veterinarsko storitev 

ob še sprejemljivi ceni. Nekateri uporabniki na osnovi lastnih izkušenj ugotovijo, ali  

določena klinika ustreza njihovim pričakovanjem in je sposobna njihovo žival kakovostno 

oskrbeti. Lastne izkušnje pa so najdražje, žal večkrat tudi usodne. O pozitivnih izkušnjah se 

bolj izkušeni uporabniki storitev klinik pozanimajo pri prijateljih in znancih, ki te izkušnje že 

imajo. Nekateri informacije poiščejo na internetu, vendar so to le posamezne subjektivne 

izkušnje, ki so jih posamezniki doživeli in bili pripravljeni deliti. Pomembne so tiste izkušnje, 

do katerih pridemo, ko zadovoljstvo z isto kliniko izrazi večje število uporabnikov. Skupno 

zadovoljstvo, ki ga imajo uporabniki storitev vseh klinik za male živali, nam da vpogled v 

raven kakovosti v veterini.  

Lastniki malih živali svoje živali obravnavajo kot člane družine in zanje želijo najboljše in 

najkakovostnejše storitve. Veterinarske storitve so drage, v nekaterih primerih lahko cene 

storitev dosežejo nekaj tisoč evrov. Lastnik plača vsako veterinarsko storitev, ne glede na to, 

ali je potrebna ali ne. Zgodi se, da se zdravstveno stanje živali ne izboljša in se ugotovi, da je 

bila postavljena napačna diagnoza in zato zdravljenje napačno. V takem primeru je lastnik 

živali plačal storitev, ki ni bila potrebna, torej napako ponudnika storitve. Žival je bila 

napačno zdravljena, pri tem je nastal tudi nepotreben strošek, lastnik živali pa ponovno plača 

novo veterinarsko storitev in nova zdravila. S storitvijo bo nezadovoljen in večinoma bo svojo 

negativno izkušnjo delil z drugimi.  Najboljša reklama je reklama »od ust do ust«, enako pa 

velja tudi za »slabo reklamo«, ki jo v tem primeru nezadovoljni uporabnik širi. Pomembno je, 

da je kader res strokoven in usposobljen in vsako težavo resno obravnava in pravilno ukrepa, 

saj je vsaka izgubljena stranka velika izguba za organizacijo.  
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Magistrska naloga je razdeljena na pet delov: 

V uvodu smo opisali raziskovalni problem, opisali smo namen, postavili cilje in hipoteze. 

Opisali smo metodologijo, ki smo jo v nadaljevanju uporabili, in opredelili predvidene 

predpostavke in omejitve.  

V drugem delu smo predstavili teoretična izhodišča, ki se nanašajo na marketing, marketing 

storitev in kakovost storitev.  

V tretjem delu smo predstavili teoretična izhodišča, ki se nanašajo na zadovoljstvo. 

V četrtem delu magistrske naloge smo predstavili organiziranost področja veterinarske službe 

v RS. Predstavili smo storitve, ki jih izvajajo klinike za male živali. V nadaljevanju smo 

predstavili Kliniko za kirurgijo in male živali, ki deluje v okviru Veterinarske fakultete, in 

klinike, ki so v zasebni ali delno zasebni, delno občinski lasti.   

V petem, empiričnem, delu smo povzeli celotno raziskavo, opisali smo vzorec, evalvirali 

rezultate izidov raziskave o zadovoljstvu uporabnikov storitev s storitvami klinik za male 

živali. V nadaljevanju smo preverjali veljavnost zastavljenih hipotez, podali splošne 

ugotovitve raziskave  zadovoljstva  uporabnikov  storitev  s  storitvami  klinik  za  male živali, 

podali prispevek k stroki in priporočila za nadaljnji razvoj. 

V šestem delu magistrske naloge smo podali sklep.  

1.1 Opis raziskovalnega problema 

Dober marketing je osnovno vodilo, ki ga mora podjetje dobro načrtovati in pripraviti, da 

pridobi novo stranko. Vendar to ni dovolj. Za dober marketing je potrebno razumeti ljudi in 

njihove potrebe. Podjetje je s pridobitvijo nove stranke šele na začetku poti. V kolikor 

njegova storitev ali izdelek s svojo kakovostjo stranke ne bo zadovoljila, je ves trud zaman. 

Stranka bo šla h konkurenci, ki bo bolj vešča  prepoznavanja njenih potreb. Zato bo 

posledično bolj zadovoljila pričakovanja stranke, raven zadovoljstva stranke bo višja, podjetje 

pa bo pridobilo zvesto stranko. 

Marketing  je  poslovna  funkcija,  ki  postavlja stranke v središče  pozornosti in se ukvarja  z 

oblikovanjem izdelkov in storitev, ki bodo potrošniku predstavljali resnično vrednost in ga  

motivirali za nakup in izpolnitev njegove stvarne potrebe. Marketing je dinamična disciplina, 

ki se stalno prilagaja tržišču (Cukor b. l.).  

V preteklosti je marketing pomenil večinoma prodajo proizvodov, z razvojem storitev pa ta  

predstavlja že večinski del. V zadnjih štiridesetih letih je storitveni sektor postal prevladujoč 

gospodarski sektor v večini razvitih držav, zaposluje kar dve tretjini vseh zaposlenih in 

ustvarja že več kot 70 odstotkov BDP (Potočnik 2004b, 20).  



 

3 

Potočnik (2004a, 96)  trdi, da sta pri storitvah v ospredju izkustvena kakovost, ki jo občutimo 

šele po nakupu, in kakovost zaupanja, ki jo uporabnik težko oceni tudi po porabi storitve, saj 

ima premalo znanja za oceno uspešnosti in učinkovitosti opravljene storitve. 

Zadovoljstvo je eden od kriterijev, po katerem ocenjujemo kakovost storitev in blaga. Ker v 

magistrski nalogi ocenjujemo storitve klinik za male živali, smo anketirance povprašali po 

oceni različnih dejavnikov, ki vplivajo oziroma prispevajo h končnemu zadovoljstvu z nudeno 

storitvijo. 

Zadovoljstvo občutimo takrat, ko izpolnimo svojo željo. Pomembnejša kot je želja, 

intenzivnejše je zadovoljstvo ob njeni izpolnitvi. Zadovoljstvo in sreča sta nagrada za uspeh 

(Milivojević 2010).  

Zadovoljstvo je eden od najbolj želenih izidov odnosa med podjetjem in potrošnikom. V 

kolikor so potrošniki zadovoljni, so kandidati za ponovne nakupe pri podjetju, hkrati pa bodo 

širili svoje pozitivne izkušnje. Ker so bili deležni pozitivne izkušnje, jim podjetje ustreza in se 

bodo radi vračali (Musek Lešnik 2006).  

Uspešna je lahko tista organizacija, ki uspe zadovoljiti svoje odjemalce in njihova 

pričakovanja. De Wall (2008, 3–5)  navaja pet dejavnikov za uspešnost organizacije:  

1. Kakovost managementa. 

2. Odprtost in usmerjenost k aktivnostim. 

3. Dolgoročna usmerjenost. 

4. Nenehne izboljšave. 

5. Kakovost delovne sile. 

Kupci si ustvarjajo pričakovanje o vrednosti, ki ga upoštevajo pri svojem vedenju. Dejstvo, ali 

se ponudba zares približa vrednosti, ki jo kupec pričakuje, vpliva tako na zadovoljstvo kot na 

verjetnost ponovnega nakupa (Kotler 2004, 60). 

Zadovoljstvo je eden izmed temeljnih konceptov v managementu in marketingu sleherne  

organizacije.  Pričakovanja odjemalcev nenehno  rastejo. Njihovo današnje zadovoljstvo ni 

zagotovilo za njihovo jutrišnje zadovoljstvo.  Zadovoljstvo je potrebno razumeti kot koncept 

lestvice vrednosti – od izrazitega nezadovoljstva do izrazitega zadovoljstva (Snoj 2007, 117–

120). 

Kljub temu da se 96 odstotkov nezadovoljnih kupcev ne pritoži, ampak preprosto odide, 

nekatera podjetja še vedno menijo, da lahko zadovoljstvo zaznajo s spremljanjem pritožb 

kupcev (Kotler 2004, 73).  
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Kline  razlikuje   pet   načinov  odziva  nezadovoljnih  uporabnikov  (Ule  in  Kline  1996,  

250): 

- Uporabnik ne stori ničesar. 

- V prihodnje se izogiba prodajalcu, blagovni znamki in proizvajalcu. 

- Širi svoje negativne izkušnje od ust do ust v svoji socialni mreži. 

- Skuša dobiti odškodnino ali nadomestilo oziroma se pritoži. 

- Pritoži se na zunanjo agencijo (Urad za varstvo potrošnikov).  

Predmet magistrske naloge je bil proučevanje storitev klinik za male živali. V raziskavo so 

bile vključene veterinarske organizacije, ki se ukvarjajo z zdravljenjem živali  in s katerimi 

imajo lastniki živali neposredni stik (veterinarske ambulante tipa B, veterinarske ambulante 

tipa C, veterinarske bolnice in veterinarske klinike) ter vključujejo storitve na področju 

zdravljenja poškodovanih oziroma obolelih živali na različnih terapevtskih področjih (interna 

veterina, diagnostika, rentgen, ultrazvok, stomatološki posegi, fizioterapija, kirurški posegi, 

ortopedija, oftalmologija, dermatologija, onkologija idr.). V raziskavo niso bile vključene 

veterinarske službe, ki se ukvarjajo z nekaterimi drugimi dejavnostmi in ne zajemajo 

zdravljenja živali, npr. cepljenje malih živali, pa tudi ne dejavnosti javne veterinarske službe, 

npr. veterinarska higienska služba. 

Konkurenca na področju veterinarskih storitev je dokaj številna, prav tako konkurenčnost. 

Lastniki malih živali imajo veliko izbire, ko se odločajo, katero kliniko za male živali izbrati. 

Njihova dobro premišljena odločitev bo pripomogla, da bo njihova žival deležna najboljše 

oskrbe in bo v urgentnih primerih tudi preživela. V določenih primerih jo lahko pozdravi le 

dober strokovnjak. Zato so ljudje pri izbiri klinike za male živali še posebej previdni in se 

vnaprej pozanimajo, na kateri kliniki so za določeno področje zaposleni najboljši 

strokovnjaki, kakšne izkušnje so imeli z določeno kliniko in tam zaposlenimi strokovnjaki 

njihovi znanci in prijatelji, kakšna je cena veterinarskih storitev, pa tudi na kateri lokaciji se 

klinika za male živali nahaja. Dandanes lastniki malih živali le-te smatrajo za družinske člane. 

Zanje želijo najboljšo oskrbo in so za kakovostnejšo storitev pripravljeni tudi več plačati.  V 

storitev ni zajeta zgolj veterinarska oskrba, ampak celoten asortiment, ki zajema tudi odnos 

osebja, urejenost in čistost prostorov, svetovanje, kadar je to potrebno, pa tudi razlago 

dejanskega zdravstvenega stanja oziroma opis zdravstvene težave živali in napotke za nego. 

Izrednega pomena je tudi dobro organizirana dežurna veterinarska služba, ki deluje izven 

rednega delovnega časa. Ko pride do večje zdravstvene težave ali nesreče, sta od tega odvisna 

preživetje in hitro ukrepanje. Zato je pomembno, da je dober strokovnjak po potrebi na 

razpolago na dežurni veterinarski kliniki ali telefonski številki.  

V magistrski nalogi smo želeli s pomočjo raziskave o zadovoljstvu uporabnikov klinik za 

male živali ugotoviti, kako kakovost storitev vpliva na izbiro  klinike za male živali. V prvem 

delu smo opredelili pojem in vsebino marketinga, kako lahko razumemo zadovoljstvo, kaj je 

to kakovost storitev, nato pa smo se osredotočili na področje klinik za male živali. S tega 
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področja smo opravili tudi tržno raziskavo. Z anketo smo poskušali ugotoviti stopnjo 

zadovoljstva uporabnikov klinik za male živali, zanimalo nas, ali je pomembno, katero 

kliniko stranka izbere, ali se kakovost storitev raziskuje od klinike do klinike, pa tudi, ali 

nekatere klinike nudijo strankam več uslug – storitev v času svojih dežurstev. 

1.2 Namen, cilji in hipoteze  

Namen 

Namen magistrske naloge je bil raziskati in proučiti zadovoljstvo uporabnikov s storitvami 

klinik za male živali in na osnovi rezultatov raziskave podati oceno in predloge za izboljšanje 

stanja.  

Cilji 

1. Proučili smo vlogo in pomen marketinga za delovanje in poslovanje organizacij. 

2. Proučiti smo vlogo in pomen zadovoljstva v izvajanju marketinških aktivnosti. 

3. Proučiti smo pomen in vlogo marketinga  storitev klinik za male živali in v kakšni meri  

marketing vpliva na zadovoljstvo uporabnikov storitev klinik za male živali. 

4. Raziskali in proučili smo, kateri dejavniki v največji meri vplivajo na zadovoljstvo 

uporabnikov storitev klinik za male živali. 

5. Raziskali, proučili in ugotovili smo pomen kakovosti storitev in njen vpliv na 

zadovoljstvo uporabnikov storitev klinik za male živali. 

Na osnovi izsledkov iz teoretičnega dela in izsledkov iz empiričnega dela smo podali 

predloge za izboljšanje kakovosti storitev klinik za male živali in s tem povečevanja 

zadovoljstva uporabnikov.   

Hipoteze 

V empiričnem delu magistrske naloge smo z raziskavo preverili naslednje zastavljene 

hipoteze:  

Hipoteza 1: Uporabniki storitev klinik za male živali so bolj zadovoljni, če njihovo žival 

oskrbi vrhunski strokovnjak ob višji ceni storitve kot pa povprečni veterinar ob nižji ceni 

storitve.  

Hipoteza 2: Kakovostna storitev in usposobljen strokovnjak, ki v času dežurstva zagotavlja  

nujne kirurške posege, ki živali lahko rešijo življenje, sta dva od pomembnejših dejavnikov, 

ki vplivata na raven zadovoljstva uporabnikov storitev klinik za male živali. 
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Hipoteza 3: Na raven zadovoljstva uporabnikov s storitvami klinik za male živali v enaki meri 

vplivajo naslednji dejavniki: splošna urejenost klinike, usposobljenost strokovnjakov in 

organiziranost dežurne veterinarske službe.  

1.3 Metodologija 

Pri izdelavi magistrske naloge smo uporabili naslednje raziskovalne metode: 

1. Metoda opisovanja ali deskripcije. 

2. Metoda povzemanja ali kompilacije. 

3. Metoda analize. 

4. Metoda sinteze ali končne ugotovitve. 

5. Hipoteze smo preverjali s kvantitativno raziskavo s pomočjo anketnega vprašalnika in 

primarno zbranih podatkov. 

V domači in tuji strokovni literaturi smo pridobili podatke za teoretični del magistrske naloge. 

Uporabili smo metodo kompilacije in deskripcije, kot ju opisuje Zelenika (2000, 338−339).  

Vprašalnik zajema osnovne demografske spremenljivke,  s pomočjo 7-stopenjske Likertove 

lestvice smo ocenjevali zadovoljstvo različnih storitev, ki jih nudijo klinike za male živali v 

Sloveniji. Kreirali smo vprašanja predvsem zaprtega tipa, pri čemer smo uporabili Likertovo 

sedemstopenjsko lestvico strinjanja: 1 (sploh se ne strinjam), 2 (ne strinjam se), 3 (rahlo se ne 

strinjam),  4 (niti – niti), 5 (rahlo se strinjam) 6 (strinjam se) in 7 (popolnoma se strinjam). 

Pred izvedbo anketiranja smo vprašalnik testno posredovali v izpolnitev desetim naključno 

izbranim osebam ter na ta način preverili pravilnost razumevanja posameznih vprašanj. Ni 

bilo ugotovljene nobene nerazumljivosti, zato vprašalnika nismo korigirali.  

Ciljna populacija so lastniki malih živali, ki so uporabniki storitev klinik za male živali. 

Vzorec je  bil namenski. Predvideno število anketirancev je bilo 120 oseb, ki so bili v celoti 

seznanjeni z namenom raziskave.  

Statistični podatki so bili analizirani s pomočjo programa Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS). Z njim smo obdelali z anketo zbrane podatke ter jih analizirali z raznimi 

statističnimi metodami. Opravili smo eksploratorno analizo osnovnih podatkov in si  

pomagali z opisnimi statistikami. Pri tem so nas zanimali povprečna vrednost, standardni 

odklon in normalnost porazdelitve posameznih indikatorjev.  Zanesljivost merskega postopka 

smo za vsak posamezni sklop anketnega vprašalnika ugotavljali s pomočjo metode interne 

konsistentnosti, in sicer s pomočjo Cronbach alfa testa. Uporabili smo statistično metodo 

glavnih komponent (PCA), ki analizira medsebojno soodvisnost spremenljivk z namenom, da 

se število spremenljivk zmanjša, pri tem pa osnovni nabor spremenljivk preslikamo v 

množico novih spremenljivk, ki jih imenujemo glavne komponente (Košmelj 2007). S to 

metodo smo veliko število spremenljivk nadomestili z nekaj novimi, ki dovolj dobro 
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povzamejo lastnosti glavnih spremenljivk, torej s čim manjšo izgubo informacij. S 

koeficientom korelacije smo ugotavljali, ali obstaja korelacijska povezanost med dvema 

spremenljivkama in ali je povezanost pozitivna ali negativna. Vpliv neodvisnih spremenljivk 

na odvisno smo preverili z multiplo regresijsko analizo. Na osnovi analize podatkov smo 

preverjali, ali zastavljene hipoteze veljajo.  

V prvem delu smo prikazali vzorec: spol, regijo, zaposlitveni status in katero žival imajo 

anketiranci. 

V drugem delu smo prikazali vse sklope vprašanj s stališča veljavnosti testov: 

- Konsistentnost in zanesljivost. 

- Morebitna odstopanja od normalne porazdelitve – podatek, ki vpliva na izbiro testov. 

V tretjem  delu smo preverjali postavljene hipoteze.  

Preverjanje hipotez:   

Hipoteza 1: Ker nas je zanimalo, ali so uporabniki storitev klinik za male živali res bolj 

zadovoljni, če njihovo žival oskrbi vrhunski strokovnjak ob višji ceni storitve kot pa 

povprečni veterinar ob nižji ceni storitve, smo, glede na to, da sta obe spremenljivki na 

številčni lestvici, trditev dokazovali s testom za odvisna vzorca. Ker ni šlo za normalno 

porazdelitev, smo uporabili neparametrični Wilcoxon Signed Ranks parni test. Hipotezo smo 

dokazovali tudi s Cluster analizo. 

Hipoteza 2: To, da sta kakovostna storitev in usposobljenost strokovnjaka v času dežurstva  

pomembnejša dejavnika, ki vplivata na raven zadovoljstva uporabnikov, smo dokazovali z 

regresijskim modelom, pri čemer je odvisna spremenljivka tista, ki opisuje zadovoljstvo z 

dežurno službo. Neodvisne pa vse tiste spremenljivke, ki vplivajo na odvisno spremenljivko.  

Hipoteza 3: To, da na raven zadovoljstva v enaki meri vplivajo v hipotezi navedeni dejavniki, 

smo dokazovali z regresijskim modelom, pri čemer je odvisna spremenljivka tista, ki opisuje 

raven zadovoljstva. Neodvisne spremenljivke so vse tiste, ki vplivajo na odvisno 

spremenljivko (urejenost klinike, usposobljenost strokovnjakov in organiziranost dežurne 

veterinarske službe).  

1.4 Predpostavke in omejitve pri obravnavanju primera 

Raziskava je temeljila na naslednjih omejitvah in predpostavkah:  

- Predpostavljali smo, da so lastniki malih živali uporabniki storitev klinik za male živali in 

so bolj ali manj zadovoljni z njihovimi storitvami.  
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- Predpostavljali smo, da bodo lastniki malih živali, ki so uporabniki storitev klinik za male 

živali, razumeli pomen sodelovanja v raziskavi ter korektno odgovarjali na zastavljena 

vprašanja.  

Raziskava je temeljila na naslednjih omejitvah:  

- Omejitev je lahko predstavljala neodzivnost korespondentov in zato nezadostno število 

izpolnjenih anketnih vprašalnikov. 

- Omejitev pri raziskovanju je lahko predstavljala občutljiva in boleča tema, ki je posledica 

negativnih izkušenj. 

- Osebno mnenje anketiranih morda ni odražalo dejanskega stanja. 
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2 MARKETING IN MARKETING STORITEV  

2.1 Marketing 

Marketing je eno od pomembnejših področij poslovanja organizacije, saj je od dobrega 

poznavanja marketinških orodij odvisno, ali bo organizacija na trgu uspela in preživela. Pred 

pričetkom poslovanja in planiranjem marketinških strategij mora organizacija narediti 

obsežno tržno raziskavo, v kateri bo pridobila informacije o konkurentih, tržnih cenah in o 

potrebah, ki jih konkurenti ne pokrivajo. Na osnovi teh podatkov bo lahko zasnovala 

poslovno politiko organizacije, politiko kakovosti, cenovno politiko in marketinške strategije 

za pridobivanje kupcev, na osnovi tega pa dolgoročno uspešnost organizacije. 

Kotler (2004, 9) marketing pojmuje kot družben proces, v katerem posamezniki in skupine 

dobijo tisto, kar potrebujejo in želijo, tako da ustvarjajo, ponudijo in z drugimi svobodno 

izmenjujejo izdelke in storitve, ki imajo vrednost.  

Potočnik (2002, 20), ki navaja, da American Marketing Association opredeljuje marketing kot 

proces načrtovanja in snovanja izdelkov, storitev in idej ter določanja cene in odločanja v 

zvezi s tržnim komuniciranjem in distribucijo z namenom, da se ustvari takšna izmenjava, ki 

zadovoljuje pričakovanja posameznikov in podjetja, loči sedem področij marketinga: 

- Raziskovanje trga. 

- Tržno načrtovanje. 

- Priprava trženjskih akcij. 

- Izvajanje trženjskih akcij. 

- Spremljanje učinkovitosti izvajanja trženjskih akcij. 

- Neposredno prodajanje. 

- Nadzor nad vsemi navedenimi področji trženja. 

Marketing lahko razumemo kot poslovno filozofijo, ki v središče postavlja potrošnike in 

njihovo zadovoljstvo in v kateri so vse naše aktivnosti osredotočene k doseganju zadovoljnih 

potrošnikov. Podjetje ima še vedno iste cilje – dobiček, tržni delež itd., vendar jih poskuša 

doseči v času procesa zadovoljevanja potreb potrošnikov. Podjetje se zaveda, da je potrošnik 

tisti, ki se odloča, ali bo naš izdelek kupil oziroma ali bo »koristil« našo storitev (Hvala 

2014). 

Marketinško načrtovanje zajema strategijo za prihodnjih dvanajst mesecev in zamisli za 

obdobje vsaj treh do petih let. Ne ukvarja se le z bodočimi odjemalci, temveč tudi z 

obstoječimi in minulimi odjemalci. V poslovno razvitem okolju podjetja najamejo 

marketinške specialiste za pripravo in izvedbo marketinga. Za pripravo marketinškega načrta 

je potrebno predhodno zbrati različne podatke, identificirati uporabnike, ki bi najverjetneje 
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takšen izdelek kupili, določiti značilnosti takšnih uporabnikov in način, kako bo izdelek 

zadovoljil njihove potrebe, želje in pričakovanja (Irgo 2013). 

 

Slika 1: Proces nastanka potrošnikove – uporabnikove odločitve o nakupu 

Vir: Devetak 2000b, 9.  

Marketing je celovit proces, ki zahteva obvladovanje  procesov na vseh ravneh, zato lahko 

govorimo o managementu marketinga. Kotler (2004, 9) management marketinga pojmuje kot 

umetnost in znanost izbire ciljnih trgov, pridobivanje, ohranitev in rast števila kupcev z 

ustvarjanjem, posredovanjem in komuniciranjem večje vrednosti za kupca.  

Podoba organizacije v javnosti igra pomembno vlogo pri pridobitvi nove stranke. Ustvarjamo 

jo z dobro zasnovanim marketingom, kakovostno storitvijo, zadovoljitvijo stranke in tudi z 

zadovoljnimi strankami, ki s svojimi pozitivnimi izkušnjami prispevajo k pozitivni podobi v 

javnosti. Brankovič (2010, 10)  trdi, da je podoba organizacije v javnosti nestalen in 

spreminjajoč se fenomen, ki temelji na osnovi prejetih signalov, na posameznikovem 

zaznavanju organizacije v različnih okoliščinah, na njegovih predsodkih in stereotipih, na 

osnovi marketinga se podoba organizacije v javnosti oblikuje, utrjuje ali spreminja.  

Marketing od ust do ust je naravno ponavljajoč se fenomen, saj si potrošniki izmenjujejo 

informacije o blagovnih znamkah ali izdelkih zaradi lastne potrebe po deljenju izkušenj. 

Tržniki na to lahko vplivajo ali pa tudi ne (Nyilasy 2006, po Batistuta 2010, 23). Marketing 

od ust do ust je posledica dobro opravljene storitve in zadovoljnih kupcev. To je najcenejši in 

najučinkovitejši način marketinga, saj  kupci v večini primerov ponudnika izberejo na osnovi 

pozitivnih izkušenj. Organizacija, ki skrbi za zadovoljstvo zaposlenih, posredno vpliva tudi na 

zadovoljstvo strank, saj so pri zadovoljstvu strank prav zaposleni ključnega pomena, kajti s 

stranko imajo neposreden stik.  
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2.1.1 Vloga in pomen marketinga 

Marketing je pomembna poslovna funkcija. Tega se danes zavedajo številna podjetja, ki 

poskrbijo za strokovni kader na področju marketinga in njegovo stalno izobraževanje. Ker se 

marketing stalno razvija, mora biti tudi marketinški kader seznanjen z vsemi novostmi, sicer 

bo organizacijo prehitela konkurenca. Žal se mnoge organizacije ne zavedajo pomembnosti 

marketinške funkcije. 

Pri izboru orodja marketinškega komuniciranja moramo dobro poznati ciljno skupino, ki jo 

želimo doseči. V kolikor je ciljna skupina vešča uporabe sodobne tehnologije, je vsekakor 

potrebno uporabiti orodja sodobnega spletnega marketinga. Pri ciljni skupini, ki tega ni vešča,  

pa bodo ostala klasična marketinška orodja bolj učinkovita. 

Pri načrtovanju marketinških aktivnosti moramo poznati navade uporabnikov. Postman (2001, 

52) trdi, da je iz raziskav razvidno, da navade uporabnikov zelo slabo poznamo.  Pri 

načrtovanju marketinških aktivnosti za posamezno stranko se mora organizacija najprej 

vprašati, koliko je stranka zanjo vredna, koliko se ji izplača vložiti v njeno pridobitev in tudi 

kaj bo pridobila, če to stranko obdrži. Bolj pazljivo bo organizacija stranke obravnavala in 

skrbela za njihove potrebe, bolj bodo zanjo dragocene in več sredstev si bo lahko privoščila za 

pridobivanje novih strank (Bird 2008, 41–42). 

 

Slika 2: Spirala uspeha 

Vir: Bird 2008, 42. 

 

Podjetja, ki želijo doseči več različnih segmentov odjemalcev, uporabijo večkanalno trženje 

oziroma več tržnih poti. Pri tem je pomembno, da klasične pristope marketinga dopolnijo z 

novimi pristopi, ki jih imenujemo sodobni marketing. Uporaba spletne strani je le eden od 
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načinov sodobnega trženja. Pomembno je, da se zavedamo, da z oglaševanjem pritegnemo 

pozornost, vendar s tem še ne pridobimo strank. Stranko dolgoročno obdržimo le, če z njo 

gradimo dolgoročni odnos, ki temelji na zaupanju in na kakovostnih proizvodih in storitvah, 

ki jih zagotavljamo. 

Eden najbolj klasičnih pristopov v marketingu, ki se je ohranil do danes in ga podjetja 

vsakodnevno uporabljajo, je direktni marketing. 

Direktni marketing je način komunikacije s potencialno stranko, pri čemer je promocijski 

material dostavljen individualno, obenem pa je zahtevan neposreden in takojšen (direkten) 

odziv. Torej ni posrednika (v večini primerov oziroma je na mediju zahtevan direkten odziv), 

kot so na primer radio, televizija ali plakat, temveč je promocijski material naslovljen 

direktno na obstoječo ali potencialno stranko. V sklop direktnega marketinga sodijo 

specializirana prodajna pisma, telefonski klici, letaki, plakati, brošure in katalogi, če so 

distribuirani direktno do obstoječih in potencialnih strank in zahtevajo takojšnji odziv (Kos 

2014). 

Direktni marketing je vsaka oglaševalska aktivnost, ki ustvarja in izkorišča neposredni odnos 

med podjetjem in njeno potencialno stranko ali že obstoječo stranko kot posameznikom. 

Njegov namen je izolirati potencialne stranke in že obstoječe stranke kot posameznike ter z 

njimi zgraditi trajno razmerje – za njihovo večjo korist in večji zaslužek podjetja (Bird 2008, 

28–33). 

Kotler (2004, 564) navaja najpogostejša orodja marketinškega komuniciranja: oglaševanje 

(TV, radio, tisk, letaki, plakati, panoji, zgibanke, brošure ipd.), pospeševanje prodaje 

(nagradne igre, sejmi, popusti, kuponi ipd.), odnosi z javnostmi (letna poročila, objave, 

seminarji ipd.), osebna prodaja (predstavitve, razstave, vzorci ipd.) in pa neposredno trženje 

(naslovljena pošta, telefonsko trženje, elektronska pošta ipd.). 

Vsem marketinškim orodjem je skupno to, da želijo pridobiti, zadovoljiti in obdržati stranko, 

s tem pa povečati dolgoročen obstoj in razvoj podjetja oziroma organizacije. 

Oglaševanje je najpomembnejša marketinško-komunikacijska dejavnost, s katero želi 

organizacija uporabnike pravočasno obvestiti o svojih izdelkih in jih prikazati, da bi si lahko 

zagotovila prodajo pred drugimi ponudniki, pa tudi povečanje prodaje in s tem ustvarjanje 

večjega dobička (Potočnik 2002, 324). 

Naloga pospeševanja prodaje je v tem, da obvešča, svetuje in stimulira z namenom, da 

pripelje potrošnike do izdelkov ali storitev ter jim pri tem pomaga pri izbiri oziroma odločitvi 

za nakup (Devetak 2000a, 186). 
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Odnosi z javnostjo predstavljajo vez med organizacijo in javnostjo. Organizacija javnost 

seznanja s svojim poslovanjem, izdelki, storitvami, konkurenčno prednostjo, kakovostjo in 

strokovnostjo. 

Če se odločamo za osebno prodajo svojega blaga ali storitev, moramo biti vešči dobrega 

pogajanja in imeti dobro razvite komunikacijske in pogajalske sposobnosti. Znati se moramo 

vživeti v kupca in mu predstaviti prednosti in koristi. Prednosti osebne prodaje so oseben 

pristop, ki omogoča, da damo poudarek  tistemu delu, za katerega stranka pokaže več interesa. 

Osebna prodaja je najbolj učinkovito orodje v procesu izgradnje preferenc kupca, prepričanj 

in akcije. Ker se pri osebni prodaji stopa v stik z obstoječimi in potencialnimi kupci z 

namenom, da bi ustvarili prodajo, mora biti prodajno osebje močno predano podjetju, saj bo 

le tako učinkovito pri posredovanju informacij, predstavitvi izdelkov in storitev in 

zaključevanju prodaje.  Le tako bo prišla do izraza osrednja prednost osebne prodaje, ki je v 

tem, da lahko prodajalec izdelek ali storitev, predvsem pa njune lastnosti, predstavi bolje kot 

kateri koli oglas v množičnih medijih (Ecetera 2014). 

 

Slika 3: Najpogostejša orodja marketinškega komuniciranja 

Vir: Kotler 2004, 564. 
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2.1.2 Sodobni marketing 

V današnjem času so razpoložljivi različni marketinški koncepti. Še pred dobrim desetletjem 

je bil poznan samo klasični marketing. Z razvojem novih tehnologij in posledično spleta se je 

razvil sodobni marketing, ki se od prvotnega  močno razlikuje. Svet postaja vse bolj digitalen. 

Skladno s tem so se pojavili različni novi pristopi v marketinškem komuniciranju, kot so 

elektronski marketing, spletno oglaševane, mobilno oglaševanje, pa tudi marketing preko 

socialnih omrežij. Vse to pa zahteva nove marketinške pristope. Vsak izmed načinov 

marketinga ima svoje prednosti in slabosti. Kateri način bomo izbrali, je odvisno od več 

dejavnikov, predvsem od razpoložljivih finančnih sredstev in ciljne skupine, ki jo želimo 

doseči. Starejše populacije sodobni marketing praviloma ne doseže, saj ti ne uporabljajo 

sodobnih spletnih medijev. V kolikor ponudniki blaga in storitev ne bodo uporabljali orodij 

sodobnega marketinga, jih bo konkurenca prehitela in jim prevzela potencialne stranke. 

Informacije se s pomočjo orodij sodobnega marketinga širijo z neverjetno hitrostjo, zato se je 

temu potrebno prilagoditi in izkoristiti prednosti, ki nam jih ponuja, sicer lahko izgubimo 

velik tržni delež strank, ki so vešče uporabe spleta in drugih sodobnih komunikacijskih 

kanalov.  

O virtualnem in realnem svetu Krajnc in Senica (2014) navajata: 

- Računalniška komunikacija uporabnikom v virtualnem prostoru omogoča komunikacijo z 

ljudmi, s katerimi si uporabnik deli enake ali podobne interese. 

- Virtualne skupnosti niso omejene na skupno lokacijo, ampak temeljijo na skupnih 

vrednotah, morali in interesih. 

- Ljudje se v njih srečujejo z namenom, da širijo svoje ideje, misli, občutke in mnenja o 

stvareh, ki naj bi bile skupne vsem članom. 

- Rheingold pravi, da se dejavnosti virtualnega in resničnega sveta ne razlikujejo 

poglavitno, kar pomeni, da ljudje v virtualnih skupnostih počnejo enake stvari in delujejo 

po istih principih kot ljudje v resničnem svetu, brez fizičnega stika. 

Vsak marketinški kanal je dober za nekaj, noben izmed njih pa ni dober za vse. Vsak ima z 

marketinškega vidika prednosti in slabosti, ki jih je potrebno poznati. Najbolje je, kadar jih 

uporabljamo celovito in med seboj usklajeno. Facebook, Twitter in Instagram so danes že 

sestavni deli marketinških kampanj. Izjema je morda Instagram, kadar nagovarjamo mlajšo 

populacijo. V zadnjem času najstniki množično zapuščajo Facebook, ker so tam tudi njihovi 

starši. Zdi se, da se mladina raje odloča za Snapchat, ki ga je težje nadzorovati. Kljub temu pa 

Facebook še naprej ostaja pomemben igralec družbenih omrežij in je še vedno v porastu. Če 

se komunikacije na njem lotimo premišljeno, nedvomno prinaša dobre rezultate (Džamić 

2014). 

Socialni mediji niso nič drugačni, kot so druge oblike marketinga in javnega nastopanja. 

Obstaja pa ena bistvena razlika, in ta je v tem, da je to, kar se zgodi na spletu, trajno. Če se 

delajo napake v marketingu na socialnih omrežjih, bodo posledice trajne. Čutile se bodo tudi 
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čez nekaj let. Pri tem je pomembna velikost napake. Čim večja je napaka, toliko več nas bo 

stala, več sredstev in časa bo potrebnega, da se jo popravi (Arh 2011). 

Ker čas, ki ga preživimo na spletu, narašča iz leta v leto, mora tudi podjetje načrtovati svoj 

marketing na način, ki se najlažje približa novodobnemu kupcu. Potencialni kupci se 

poslužujejo strani, kot so YouTube, Pinterest, Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr. Forumi, 

ki so bili še pred nekaj leti močno obiskani, počasi zamirajo. Razlog je v rojstvu Facebooka in 

ostalih socialnih omrežij, ki so izpodrinili svoje predhodnike. 

Digitalno oglaševanje je ena od oblik tržnega komuniciranja. Prisotna je v vsakem sodobnem 

medijskem načrtu. Poglavitni razlogi, ki vplivajo na to, da se vsako leto za internet nameni 

vse več medijskih sredstev, so cenovna učinkovitost, boljša možnost nadzora nad porabo 

sredstev, lažje neposredno nagovarjanje kupcev, natančno ciljanje in učinkovito merjenje 

rezultatov (Iprom 2014). 

Kupci se o določenem proizvodu ali storitvi vnaprej pozanimajo in uporabijo za pridobitev 

informacije on-line in off-line raziskavo. 45 % ljudi svojo poizvedbo v nakupnem procesu 

prične s spletnim raziskovanjem o izdelku ali storitvi. Slovenski uporabnik splet uporablja 

tudi za on-line raziskavo določenih produktov ali storitev, ki ga zanimajo. Kar tri četrtine 

uporabnikov interneta pri nas pred nakupom izdelka le-tega preveri na internetu. Slovenski 

kupci na internetu najpogosteje preverjajo turistične ponudbe in izdelke s področja 

tehnologije. Pred nakupom določenega izdelka ali storitve je o njem z off-line poizvedbo  

izvedlo 40 % ljudi. Slovenski kupec v svojem nakupnem procesu povezuje on-line in off-line 

raziskavo in temu toku mora čim bolj dosledno slediti tudi digitalni marketing. Pomembno je, 

da podjetje gradi prepoznavnost blagovne znamke z uporabo on-line in off-line oglaševanja. 

Marketing, ki to dvoje ločuje, ker ne razume medsebojne prepletenosti, močno zmanjšuje 

možnosti za uspeh določenega podjetja. Od zgoraj omenjenih 45 % ljudi, ki začnejo svoj 

nakupni proces s spletno poizvedbo, se večina te poizvedbe vrši z uporabo spletnih iskalnikov 

(41 %), 30 % poizvedbe poteka z uporabo spletnih strani, 12 % pa na primer z uporabo 

socialnih omrežij. Kupci se radi obrnejo tudi na tako imenovane primerjalne strani, kjer lahko 

primerjajo lastnosti in cene izdelkov, ki so prišli v njihov ožji izbor. Zanimivo je, da je 

končna odločitev v kar 12 % dosežena z uporabo spletnih iskalnikov (Gorenjc 2013). 

Ker vedno več in več ljudi vseh starostnih skupin iz dneva v dan uporablja internet, in se s 

tem povečuje njihova prisotnost na spletu, pa tudi spletna dosegljivost potencialnih kupcev,  

se mora podjetje temu prilagajati in načrtovati spletni marketing, ki mu z drugimi besedami 

rečemo sodobni marketing.  

Iz raziskave, ki jo je opravilo podjetje Red Orbit, je razvidno, da smo Slovenci povezani v 

splet 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Povezani smo tudi v nočnih urah, čeprav je takrat 

zabeležena minimalna, vendar še vedno stabilna uporaba interneta. Večina uporabnikov do 

spleta dostopa čez dan. Število dostopov strmo narašča od 7. ure zjutraj do 11. ure dopoldan, 
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ko uporaba spleta preko računalnikov doseže svoj vrhunec. Okoli 12. ure uporaba malenkost 

upade (malica), potem pa se stabilizira vse do 14. ure. Nato pa uporaba prične upadati. Vzpon 

uporabe ponovno beležimo v večernih urah, med 19. in 21. uro. Iz tega je razvidno, da smo 

Slovenci povezani tako v službi kakor tudi zvečer pred televizijo. Podobno je z dela prostimi 

dnevi (sobota in nedelja). Včasih smo hodili na izlete in obiskovali prijatelje, sedaj pa 

namesto tega precej časa preživimo na spletu tudi čez vikend. Največ obiskovalcev obišče 

spletno stran preko spletnega iskalnika Google. Zato velja, da če podjetja ni na Googlu, ga ni 

nikjer in potencialni obiskovalci bodo posledično odšli h konkurenci, ki je na Googlu (Štalec 

2014). 

2.2 Marketing storitev 

Da bo organizacija sposobna ugotoviti in zadovoljiti potrebe in želje uporabnika, mora 

celostno obravnavati celotno področje marketinga storitev, torej tudi zaposlene v podjetju. Pri 

izbiri zaposlenih se moramo zavedati, da bodo ravno oni bistveno prispevali h kakovostno 

opravljeni storitvi, saj je izvajalec storitve edini otipljivi del izvajanja storitve. Stanke storitev 

dojemajo čustveno in izvajalec storitve, ki je pri izvajanju le-te pasiven in nezainteresiran, ne 

bo zadovoljil pričakovanj. Zato moramo pri izbiri zaposlenih paziti, da bodo poleg 

strokovnega znanja imeli tudi čustveno inteligenco, da bodo stranki znali prisluhniti in 

storitev izvesti profesionalno in s srcem. Stranka bo občutila, da se izvajalec storitve trudi 

storitev izvesti kakovostno in tako, da bo stranki prinesla kar največ koristi. Da pa bodo 

zaposleni čutili motivacijo za tak pristop k izvajanju storitve, je potrebno poskrbeti za 

zadovoljne in motivirane zaposlene. Za to obstaja množica orodij za upravljanje s človeškimi 

viri, s katerimi organizacija razpolaga. Le zadovoljni zaposleni bodo storitev opravili 

kakovostno in posledično bodo zadovoljne tudi stranke organizacije. Procese izvajanja 

storitve je potrebno organizirati tako, da bo stranka v času celotnega izvajanja storitve čutila, 

da izvajalec storitve razume njena pričakovanja, da je zaželena in cenjena in da celotna ekipa 

v organizaciji stremi k časovno hitri, cenovno ugodni in kakovostno opravljeni storitvi, brez 

nepotrebnih elementov, ki storitev podražijo in podaljšajo njeno izvajanje. Da bo to doseženo, 

mora organizacija  določiti cilje in strategije za dosego le-teh tako na področju notranjega kot 

tudi zunanjega marketinga. 

V preteklosti smo pod pojmom marketing najprej pomislili na prodajo proizvodov. Danes pa  

večinski del predstavlja že marketing storitev, saj se je v zadnjih nekaj desetletjih tako razvil, 

da je postal prevladujoč gospodarski sektor v večini razvitih držav. Ustvarja več kot 70 % 

bruto domačega proizvoda in zaposluje več kot dve tretjini vseh zaposlenih (Potočnik 2004a, 

20).  

Storitev je vsako dejanje ali delovanje, ki ga nekdo lahko ponudi drugemu, je neopredmeteno 

in ne pomeni lastništva nečesa. Lahko je ali pa ni povezana s fizičnimi izdelki. Storitve so 

neopredmetene, kar pomeni, da jih pred nakupom ne moremo videti, okusiti, otipati, slišati ali 
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vonjati. Storitve so neločljive, kar pomeni, da so navadno proizvedene in porabljene sočasno. 

So tudi hitro spremenljive, odvisne so od tega, kdo, kdaj in kje jih izvaja. Uporabniki se 

pogosto, preden izberejo ponudnika, posvetujejo s prijatelji.  Če dajejo uporabniki določeno 

prednost ponudniku, cena naraste v razmerju z omejenim časom najljubšega izvajalca (Kotler 

2004, 444–448). 

Storitvena dejavnost vztrajno narašča. Posebnost storitev je v tem, da uporabnik zaznava 

končni rezultat storitve in proces, v katerem se izvaja storitev, ki pripelje do končnega 

rezultata storitve, oboje skupaj pa tvori končno zadovoljstvo z opravljeno storitvijo.   

Potočnik (2004a, 207) navaja, da za marketing storitev obstaja: 

- Zunanji marketing, ki zajema aktivnosti od priprave, ponudbe storitve, določitve cene, 

izvedbo tržnega komuniciranja in posredovanje storitve preko posrednikov, v kolikor 

obstajajo. 

- Odzivni marketing, ki se nanaša na sposobnost izvajalca izvesti storitev tako, da bodo 

uporabniki zadovoljni z njeno kakovostjo.   

- Notranji marketing, ki se nanaša na aktivnosti, ki potekajo znotraj organizacije. Najbolj 

pomembno je usposobiti in motivirati zaposlene – izvajalce storitve, da bodo sposobni 

dobro streči zunanjim uporabnikom storitve in kakovostno izvesti storitev. 

Ločimo dve vrsti proizvodov, materialni proizvod ali izdelek in nematerialni proizvod ali 

storitev. Za vse vrste proizvodov veljajo enaka načela in pristopi k managementu kakovosti, 

kljub temu pa obstajajo določene razlike med izdelkom in storitvijo (Marolt in Gomišček 

2005, 139). 

 

Slika 4: Razlike med izdelkom in storitvijo 

Vir: Marolt in Gomišček 2005, 139. 
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Kajzer (2008, 24) navaja, da je za izvedbo storitev potrebna fizična podpora, ki se deli na 

sredstva, ki jih izvajalec uporablja pri izvajanju storitev (orodje, naprave, stroji itd.), in okolje, 

v katerem poteka izvajanje storitve (lokacija izvajanja, zgradbe, ureditev prostorov itd.). 

Fizični podpori storitev se posveča veliko pozornosti, eden od razlogov je konkurenca na trgu, 

drugi pa naraščajoč pomen storitev v gospodarstvu. Fizična podpora, sredstva in okolje so pri 

izbiri izvajalca storitve pomembni dejavniki pri končni odločitvi. 

Storitev lahko opredelimo kot posebno dejanje ali delovanje, ki ga izvajalec storitve ponudi 

uporabniku. Po svoji naravi so storitve neoprijemljive, nevidne in minljive, zato zahtevajo 

sprotno izvedbo in porabo. Storitve se od izdelkov razlikujejo v osmih glavnih značilnostih 

(Potočnik 2004a, 30–34): 

- Neopredmetenost. 

- Neločljivost. 

- Spremenljivost. 

- Minljivost. 

- Težavnost ugotavljanja in nadziranja kakovosti. 

- Visoka stopnja tveganja. 

- Prilagajanje ponudbe posebnim zahtevam uporabnikov. 

- Ustvarjanje osebnih stikov med uporabnikom in izvajalcem storitve. 

Na področju veterinarskih storitev je dovoljen zmeren in nevsiljiv marketing storitev. Pri tem 

je potrebno spoštovati etična načela in dobre poslovne običaje. Nelojalno konkuriranje in 

vsiljiva propaganda, še posebej na račun drugih kolegov, nista sprejemljiva in pomenita grobo 

kršenje kodeksa (Kodeks veterinarske etike 2008, 10). 

2.2.1 Pojem marketinga storitev 

Marketing storitev je najpomembnejša funkcija sodobnih storitvenih podjetij. To dokazuje 

tudi raziskava, ki jo je leta 2010 opravil Hinge Research Institute med najuspešnejšimi 

storitvenimi organizacijami z vsaj 20 % letno rastjo. Ugotovljeno je bilo, da so te organizacije 

v primerjavi z ostalimi imele pet- do desetkrat višjo stopnjo rasti, dva- do petkrat višjo 

donosnost, bile so ovrednotene od dva- do desetkrat višje in  imele nižje povprečne stroške 

marketinga. Razlog je bil v dobrem marketingu. Te organizacije imajo jasno ciljno skupino 

strank, ki jo zelo dobro razumejo. Njihove storitve so prilagojene tako, da rešujejo probleme, 

ki so za njihove stranke pomembne. Svoje prednosti znajo predstaviti na način, da so 

prepričljive in za stranke pomembne (Frederiksen in Taylor 2010, po Schultz, Doerr in 

Frederiksen 2013, 8). 

Na področju marketinga storitev se je v svetu pojavil marketinški splet 7 X P, ki se je razvil iz 
že uveljavljenega marketinškega spleta 4 X P na področju marketinga. Pri marketinškem 
spletu 7 X P gre za kombinacijo marketinških spremenljivk, ki jih podjetje mora kontrolirati, 
v kolikor želi na ciljnem tržišču doseči ustrezno prodajo (Devetak 2000a, 30–31). 
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Slika 5:  Marketinški splet za izdelke in storitve po obrazcu 7 X P 

Vir: Devetak 2000a, 31. 

2.2.2 Značilnosti marketinga storitev 

Organizacija se mora zavedati, da vsaka izvedena storitev prispeva k njenemu ugledu, ki si ga 

uporabniki storitev ustvarjajo o izvajalcih storitve v določeni panogi. Tudi dobro izvedena 

storitev je del marketinga, saj se informacija o kakovostno ali slabo izvedeni storitvi širi od 

ust do ust. Ko potencialni uporabniki potrebujejo neko storitev, zbirajo informacije o tistih 

ponudnikih, ki to storitev izvedejo kakovostno, hitro in cenovno ugodno, nato pa se odločijo 

za tistega ponudnika, ki ima največ pozitivnih referenc. Pri tem se potencialni uporabniki 

najprej spomnijo na tiste ponudnike storitev, ki so bili v preteklosti že opazni, bodisi na račun  

oglaševanja, prispevkov v medijih, odzivov strank v virtualnih medijih, pohval in priporočil, 

ki jih zadovoljni uporabniki širijo. Organizacija se mora truditi, da ustvari dobro ime – image 

v javnosti in je znana po kakovostnih in cenovno dostopnih storitvah, saj je konkurenca na 

trgu številna in vsaka izgubljena stranka šteje. 
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Slika 6: Proces nakupa storitve: uporabnikove aktivnosti pri izbiri, porabi in  

vrednotenju storitve 

 Vir: Potočnik 2004a, 181. 

 

Dubrovski (2006, 99) konkurenco označuje za poslovno ravnanje med soponudniki 

(sopovpraševalci) na trgu oziroma za tržno tekmovanje med več ponudniki (več 

povpraševalci), ki jo moramo zato razumeti kot prizadevanje dveh ali več oseb, oziroma 

podjetij, da dosežejo istočasno na istem ali podobnem področju isti, vendar številčno omejen 

cilj. 

Odnos izvajalca storitve do kupca je še posebno pomemben pri storitvah, kjer pride do 

direktnega stika med kupcem in izvajalcem, npr: v zdravstvenih ustanovah, vrtcih, šolstvu, 

turizmu, trgovini, bančništvu ipd. Pri teh storitvah se mora izvajalec storitve zavedati, da 

njegovo delo vsebuje poleg umske in fizične tudi tako imenovano čustveno oziroma 

emocionalno komponento, ki jo sestavljajo tako imenovani »mehki dejavniki« kakovosti 

storitve, kot so: prijaznost, ustrežljivost, komunikativnost, potrpežljivost, prilagodljivost itd. 
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Zadovoljstvo storitve dojema kupec v veliki meri čustveno. Pomembnost emocionalne 

komponente je različna in odvisna od vrste storitve in časa stika med izvajalcem in kupcem 

storitve. Zavedati se moramo, da vsak človek, ki pride prvič v direkten stik z drugim 

človekom, le-tega, zavestno ali podzavestno, oceni v 30 sekundah (Marolt in Gomišček 2005, 

142). 

2.2.3 Opredelitev kakovosti storitev 

Kakovost storitev je tesno povezana s konkurenčnostjo in zvestobo. V kolikor bo organizacija 

zagotavljala kakovostne storitve, bo imela dober ugled (image), med kupci bo iskana in ker 

bodo z njenimi storitvami zadovoljni, bodo tudi v bodoče njene zveste stranke. 

Načelo, da je kakovost poslovanja organizacije odvisna predvsem od ljudi, velja še posebno 

za storitvene dejavnosti. Zato je potrebno pri izbiri ljudi določiti natančne kriterije, ki jih mora 

posameznik izpolnjevati. Kriteriji običajno upoštevajo strokovnost, poštenost, zanesljivost, 

pripravljenost za izobraževanje, vljudnost itd. Lahko rečemo, da je vloga človeka pri 

kakovosti v storitvenih dejavnostih dominantna (Marolt in Gomišček 2005, 143). 

Večina proizvodnih in storitvenih organizacij zna in zmore izdelati izdelek ali storitev. 

Vprašanje je, ali izdelek oziroma storitev ustreza tistemu, kar si predstavlja kupec. V kolikor 

ne, se to pozna na poslovanju podjetja, ki peša iz dneva v dan, dokler na koncu tudi preneha 

poslovati. Kakovosten je tisti proizvod ali storitev, ki ustreza pričakovanjem uporabnikov 

(Boltez 2013, 28–29). 

Kakovost in konkurenčnost sta ozko povezani. Da bi organizacija ostala konkurenčna, mora 

stalno izboljševati kakovost in se glede kakovosti izdelkov in storitev stalno primerjati z 

najboljšimi konkurenti.  Na ta način bo ugotovila,  kje in zakaj zaostaja. Kupci zahtevajo 

čedalje boljše izdelke po čedalje nižjih cenah. Edini način za boljšo pozicijo na trgu je boljša 

kakovost, saj je konkurence veliko in kupec lahko izbira. Zato morajo biti izdelki vsaj tako 

dobri kot izdelki konkurentov. Zanesljivo pa bo organizacija uspela le v primeru, da bodo 

njeni izdelki kakovostnejši in cenejši kot izdelki konkurentov (Potočnik 2002, 213). 

Devetak (2000a, 94) pojmuje kakovost kot kompleksno kategorijo, to je skupek vseh 

aktivnosti in opravil, ki se neposredno odražajo v obliki proizvodov in storitev. 

Kakovost storitev je razlika med pričakovano in dejansko prejeto storitvijo, kot jo zazna 

uporabnik. Izraža se z zadovoljstvom in navdušenjem uporabnika ali njegovim razočaranjem, 

ki ga doživi s posredovano storitvijo (Potočnik 2004a, 92). 

Uporabniki kakovost ocenjujejo s treh vidikov (Grönroos 2000, 63–65): 

- Tehnična kakovost (dejanski rezultat storitve). 

- Funkcionalna kakovost (način, kako je storitev ponujena). 
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- Podoba/image organizacije. 

Kakovost storitev ima pet dimenzij in vsaka od teh svoj pomen (Whiteley in Hessan 1996, po 

Možina, Zupančič in Štefančič Pavlovčič 2002, 204–205): 

- Urejenost; videz fizičnega okolja, opreme, naprav, zaposlenih in komunikacijskih naprav. 

- Zanesljivost; sposobnost izvesti zanesljivo, natančno in takojšnjo storitev. 

- Odzivnost; pripravljenost pomagati uporabnikom in jim zagotoviti takojšnje storitve. 

- Zagotavljanje; zaposleni, ki izvajajo storitve, imajo ustrezna znanja in usposobljenost, so 

vljudni, prijazni in prepričljivi, hkrati potrošnikom vzbujajo zaupanje in varnost. 

- Vživljanje; dostopnost storitev in možnost stikov, sprotno informiranje uporabnikov v 

jeziku, ki ga razumejo, prizadevanje, da bi poznali uporabnike in njihove potrebe. 

Kupci kakovost storitve ocenjujejo tako, da primerjajo kakovost storitve, ki so jo dejansko 

prejeli s kakovostjo, ki so jo pričakovali. Zadovoljstvo posameznika je rezultat primerjave 

med predvideno oziroma pričakovano kakovostjo in zaznano kakovostjo storitve.  

Nezadovoljstvo pa je razkorak med pričakovano ali želeno in zaznano kakovostjo (Marolt in 

Gomišček 2005, 140). 

Politika storitev je pomemben segment pri izvajanju, razvrščanju, načrtovanju, oblikovanju in 

ocenjevanju storitev. Problematiko zagotavljanja kakovosti, ki je večdisciplinarna kategorija,  

je potrebno obravnavati s tehničnega, tehnološkega, ekonomskega, filozofskega, 

psihosociološkega, ekološkega in drugih vidikov. Lahko rečemo, da je kakovost skupek vseh 

aktivnosti in opravil, ki se neposredno odražajo v obliki proizvodov in storitev. Razumljivo je, 

da ustrezna kakovost večkrat narekuje tudi ustrezno ceno (Devetak 2000a, 94).  

Vrednost izdelka ali storitve se močno zmanjša, če ne zadovoljuje pričakovanj kupca, za 

katerega je bil izdelan. Samo z razumevanjem ključne vloge, ki jo ima kupec pri vrednotenju 

izdelka ali storitve, lahko govorimo o kakovosti izdelka ali storitve (Marolt in Gomišček 

2005, 67). 

Kakovost storitev je za uporabnike storitev izrednega pomena. Organizacija mora pri 

načrtovanju svojih strategij posebno pozornost nameniti prav kakovosti storitev, saj je od tega 

odvisna njena prihodnost.  

Upravljanje učinkovitosti pomeni upravljanje uresničevanja strategij v neki organizaciji. Prva 

naloga vodstva je opredeliti in nenehno prilagajati strategije organizacije. Pomembno je, da 

strateške cilje razloži vsem zaposlenim, saj jih tako lahko ponotranjijo, tako strategijo 

vzamejo za svojo in se zato bolj trudijo, da dosežejo strateške cilje. Strategi se strinjajo, da je 

diferenciacija ključ do konkurenčne prednosti. Zaradi tesnega odnosa z obstoječimi 

strankami, ki je posledica diferenciacije, postanejo obstoječe stranke zveste stranke, dobiček 

organizacije pa narašča (Cookins 2006, 18–184). 
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Kakovosti storitev je potrebno izboljševati, kar pa ni možno, v kolikor je ne merimo. Merjenje 

kakovosti je težko izvedljivo zaradi treh lastnosti storitev: heterogenost, neopredmetenost in 

nedeljivost. Kakovost storitev lahko merimo samo s subjektivno zaznavo uporabnikov, to je z 

uporabnikovo zaznavo kakovosti (Šuster Erjavec 2012a, 65). 

Pri zaznavanju in merjenju kakovosti iste storitve različni uporabniki različno dojemajo njeno 

kakovost in dajejo ocene, ki so v razponu od najslabše do najboljše. Zato za presojanje  

kakovosti storitev organizacije v praksi uporabljajo različne modele (Potočnik 2004a, 92). 

Modeli za presojo kakovosti storitev so: 

- Model kakovosti storitev Q4 

Ime ima po štirih glavnih merilih, ki jih ta model uporablja. To so: kakovost načrtovanja 

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

predvidenem roku ter kakovost medsebojnih odnosov med izvajalci in kupci storitev 

(Marolt in Gomišček 2005, 149). 

- Model pričakovane in zaznane kakovosti storitev 

Kakovost storitve ocenjujemo na osnovi naslednjih kriterijev (Potočnik  2004a, 101): 

· Tehnična kakovost je dejanski rezultat storitve; povezana je z vprašanjem, kaj je 

uporabnik dobil z izvedbo storitve, zato je posledica vzajemnega odnosa med 

uporabnikom in izvajalcem (npr. uspešnost operacije). 

· Funkcionalna kakovost se nanaša na način, kako je storitev ponujena in izvedena; obsega 

psihološko interakcijo med uporabnikom in izvajalcem in je zaznana na zelo subjektivni 

ravni. 

· Podoba (image) storitvenega podjetja se nanaša na uporabnikovo zaznavanje storitvene 

organizacije kot celote, odvisna pa je od tehnične in funkcionalne kakovosti storitev. 

- Model vrzeli 

Temelji na kakovosti storitve in vrzeli med kupčevo pričakovano kakovostjo storitve in 

dejansko zaznano ravnjo kakovosti storitve. Za vrzel med kupčevo pričakovano in 

zaznano kakovost storitve so krive vrzeli pri ponudniku storitve. 

- Model vzajemnega odnosa med izvajalcem in uporabnikom storitve 

Model temelji na trditvi, da je kakovost storitve odvisna od vzajemnega odnosa med 

izvajalcem in uporabnikom med izvajanjem storitve. Vzajemni odnos med izvajalcem in 

uporabnikom, ki nastane v trenutku soočenja s storitvijo, je odvisen od tehničnih 

sposobnosti in strokovnosti izvajalca. Storitev je potrebno, kljub temu da gre za enako 

storitev, prilagoditi načinu porabe, zato se storitev tudi razlikuje za uporabnika A in 

uporabnika B (Potočnik 2004a, 104–105). 

- Model SERVQUAL 

Model je zasnovan na anketnem vprašalniku, preko katerega se meri kakovost storitev. 

Uporabniki storitev odgovarjajo na trditve, ki so razdeljene v dva dela. Prvi del sprašuje 

po tem, kakšno storitev bi storitveno podjetje moralo ponuditi, drugi del pa kakšno 

storitev dejansko ponuja. Model je sestavljen na osnovi različnih kriterijev za ocenjevanje 
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kakovosti. Najpogostejši so zanesljivost, odzivnost, zaupanje, vljudnost, razumevanje, 

komunikativnost, usmerjenost k stranki, varnost, dostopnost, urejenost (Smodej in 

Hočevar 2011, 24–25). 
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3 POJEM IN POMEN ZADOVOLJSTVA 

3.1 Opredelitev pojma in vsebine zadovoljstva 

Zadovoljstvo ima več plati. V kolikor organizacija skrbi za zadovoljstvo zaposlenih, se to 

pozna na dobri organizacijski klimi, na pripadnosti organizaciji in na motiviranosti 

zaposlenih, kar se odraža tudi v dobro opravljenih storitvah in posledično  zadovoljnih 

strankah.  

Pri ocenjevanju zadovoljstva uporabniki upoštevajo svoje potrebe in vplivajo na druge s 

svojimi priporočili (Snoj 2003, 27).  

Herzberg v svoji dvofaktorski motivacijski teoriji zaposlenih loči med dejavniki, ki 

povzročajo zadovoljstvo in dejavniki, ki povzročajo nezadovoljstvo. Higieniki odpravljajo 

dejavnike nezadovoljstva, motivatorji motivirajo in spodbujajo zaposlene k delu in 

zadovoljstvu. Kotler (2004, 196) navaja, da ima Herzbergova motivacijska teorija dve 

posledici. Prodajalci se morajo truditi, da se izognejo dejavnikom nezadovoljstva in opredeliti 

glavne dejavnike zadovoljstva ali motivatorje nakupa in z njimi seznaniti uporabnike. Ti 

dejavniki zadovoljstva bodo imeli ključen vpliv na uporabnikovo izbiro.  

Stranka je zadovoljna, ko so zadovoljene njene potrebe in pričakovanja. In le zadovoljna 

stranka bo ponovna stranka in zvesta stranka organizacije. Zato mora management 

organizacije težiti k pridobitvi povratne informacije o njenem zadovoljstvu s storitvijo ali 

proizvodom. 

Uporabnikovo zadovoljstvo je stopnja ugodnega počutja, ki jo zazna, če primerja doseženo 

zadovoljitev potrebe s pričakovano zadovoljitvijo (Potočnik 2002, 32). 

Kaplan in Norton (2000, 94–100) navajata naslednja gibala uspešnosti za zadovoljstvo strank: 

- Čas, ki je danes postal pomembna konkurenčna prednost: sposobnost hitrega in 

zanesljivega odziva na povpraševanje stranke je pogosto ključna za doseganje in 

ohranjanje dragocenih poslov s strankami. 

- Kakovost: le organizacije, ki so sposobne zanesljivo dobavljati brezhibne izdelke ali 

storitve, so lahko resni konkurenti. 

- Cena: stranke vedno zanima cena blaga ali storitve.  

Razumevanje in izpolnjevanje pričakovanj in zahtev kupcev je najpomembnejše in najbolj 

trajno sredstvo dolgoročne poslovne uspešnosti organizacije. Za organizacijo, ki ne izpolnjuje 

potreb in zahtev kupcev oziroma uporabnikov, ni nobenega pravega razloga za obstoj. 

Proizvod ni ustrezen in delo ni dobro narejeno, če ne zadovolji potrebe oziroma zahteve 

kupca. Znan je rek, »če ni kupca – ni podjetja oziroma organizacije«. Prav tako je poznano 
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osnovno pravilo za poslovanje s kupci, ki pravi, da »moramo koristiti, da dobimo korist« 

(Marolt in Gomišček 2005, 63). 

Potočnik (2002, 33) navaja, da je splošno znano, da je za uporabnika zadovoljitev njegovega 

pričakovanja zelo pomembna, zato bi se morale vse organizacije truditi, da to dosežejo. V 

kolikor jim to uspe bolje kot konkurenci, dosežejo pred njo pomembno konkurenčno 

prednost. 

 

Slika 7: Uporabnikovi čustveni in vedenjski odziv na zadovoljstvo s storitvijo 

Vir: Potočnik 2004a, 132. 

 

Pogoj za ponovni nakup je zaznana vrednost storitve, ki določa razmerje med kakovostjo in 

ceno. Pri tem višja kakovost storitve pomeni višjo vrednost storitve. Tržna cena z vrednostjo 

storitve nima nič skupnega. Lahko je precej nižja ali višja od vrednosti storitve. Na voljo so 

različne kakovosti storitve. Nekateri uporabniki so pripravljeni plačati višjo ceno za boljšo 

kakovost, ker jim je bolj kot cena pomembna kakovost storitve. Drugi pa so zadovoljni s 

slabšo kakovostjo in nižjo ceno, ker je zanje višja cena pomembna obremenitev (Potočnik 

2004a, 133).    

Literatura navaja naslednje štiri različne opredelitve zaznane vrednosti (Bruhn in Georgi 

2006, 48):  

- Zaznana vrednost je zgolj cena, pri tem uporabniki zanemarjajo koristi. 

- Zaznana vrednost je zgolj korist, ki jo uporabniku prinaša storitev. 

- Zaznana vrednost je korist, ki jo uporabnik dobi od storitve pri določeni ceni. 

- Zaznana vrednost je odnos med stroški v zvezi s storitvijo in koristmi.  

3.2 Pomen zadovoljstva 

Posledica zadovoljstva strank je zvestoba podjetju oziroma blagovni znamki podjetja. Zato je 

pomembno, da ima organizacija posluh za stranko in njena pričakovanja. 
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Kotler (2004, 76) navaja, da morajo biti kupci, da bi bili zvesti, najprej zadovoljni in da dvig 

kupčeve zvestobe (zadovoljstva) povečuje premoženje podjetja v kupcih. To pa ima 

dolgoročni vpliv na dobiček v podjetju. 

Organizacije, ki niso orientirane na stranke in kakovost storitev, imajo malo možnosti za 

uspeh. Pri oblikovanju storitev morajo biti dovzetne za predloge, potrebe in pričakovanja 

strank in dovolj odprte, da dopuščajo možnost sodelovanja strank v tem procesu (Ambrož in 

Praprotnik 2008, 64). 

Dandanes so stranke zavedajo svojih pričakovanj, zato jih je težje zadovoljiti kot nekoč. 

Organizacija se mora zato toliko bolj potruditi za njihovo zadovoljstvo. 

Širca (2008) o današnji kupcih pravi, da so informirani, izbirčni, občutljivi in izkušeni. 

Priznavajo samo rezultate in ne verjamejo na besedo. Velikokrat se hipno odločajo, so 

nedostopni in lahko tudi brezobzirni v pogajanjih. 

Nekatere organizacije se pomena zadovoljstva zavedajo šele, ko pričnejo izgubljati stranke. 

Takrat je škoda že narejena in prejšnje stanje bo težko vzpostaviti, saj so stranke svoje 

zaupanje že izgubile. Organizacija bo, v kolikor bo želela preživeti, morala postaviti novo 

strategijo,  vložiti veliko finančnih sredstev, energije in poskrbeti za visoko kakovost svojih 

izdelkov ali storitev, ki bodo hkrati še cenovno ugodni. Uspeh kljub temu ne bo zagotovljen. 

Stranke so zaradi negativnih izkušenj in nezadovoljstva izgubile zaupanje in odšle h 

konkurenci. V kolikor so z novim partnerjem zadovoljne, se ne bodo vrnile k organizaciji, ki 

jih je razočarala. Svojo negativno izkušnjo so tudi delile z znanci in prijatelji. Organizacija se 

mora zavedati, da je veliko lažje zadovoljiti obstoječe stranke kot pa pridobiti ponovno 

zaupanje strank, ki so zaradi nezadovoljstva odšle h konkurenci. Ko stranka enkrat izgubi 

zaupanje, ga zelo težko ponovno pridobi. 

Eden od glavnih razlogov, ki žene organizacije k povečevanju zadovoljstva gostov, je v 

zmanjšanju števila izgubljenih strank, torej tistih, ki so zamenjale ponudnika in prešle h 

konkurenci. Ohranjanje zvestih strank predstavlja za podjetje nižje stroške in zato 

učinkovitejšo tržno strategijo kot iskanje novih strank. Zato se osredotočajo na večanje 

zadovoljstva obstoječih strank. Za dosego tega pa je potrebno komunicirati s strankami. Če se 

stranka ne pritoži, še ne pomeni, da je bila zadovoljna s kakovostjo storitve, le organizacija do 

te informacije ni prišla (Tomin Vučkovič 2007, 12). 

Šuster Erjavec (2012b, 83) trdi, da povprečje zadovoljstva vseh uporabnikov neke panoge 

daje oceno, kako uspešna je ta panoga in s tem tudi družba v zagotavljanju uporabnikove 

blaginje. Skupno zadovoljstvo uporabnikov tako združi uporabnikovo subjektivno oceno 

splošnega zadovoljstva, ki pomeni skupek izkušenj, njihovo akumulacijo in je vezano na 

daljše obdobje, njegovo subjektivno oceno primerjave zadovoljstva z idealom ter njegovo 
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subjektivno oceno, v kolikšni meri storitev presega pričakovanja, ali je razočarala uporabnika 

glede na njegova pričakovanja. 

Kaplan in Norton (2000, 80) navajata, da so raziskave pokazale, da za doseganje visoke 

zvestobe strank ni dovolj samo doseganje primernih rezultatov na področju zadovoljstva 

strank. Podjetje lahko na vnovičen nakup računa samo takrat, ko bodo stranke svoj nakup 

ocenile za povsem ali izredno zadovoljiv. 

Krajnc in Senica (2014) navajata naslednje podatke glede zvestobe blagovni znamki: 

- Kadar govorimo o zvestobi strank, govorimo o določenem nakupnem vzorcu, ki se 

ponavlja kot posledica pozitivnega stališča strank. 

- Zvestoba strank blagovni znamki je posledica oglaševanja, preteklih izkušenj ipd. 

Najpomembnejša konkurenčna prednost je vzpostavljanje dolgoročnega odnosa s 

potrošniki. 

- Na zvestobo strank blagovni znamki vpliva več dejavnikov, tiste značilnosti, ki vplivajo 

na zvestobo blagovni znamki, pa razvrstimo na dve skupini:  

· Značilnosti potrošnika (demografske, socialne in psihološke). 

· Značilnosti izdelka (vrsta izdelka, konkurenca). 

Organizacije morajo skrbeti za ohranjanje obstoječih kupcev. Ob morebitni izgubi kupcev 

izgubijo tudi dobiček. Analizirati morajo najpogostejše vzroke za izgubo kupcev in jih 

poskušati odpraviti. Najpogostejši vzroki so slaba postrežba, slaba kakovost, previsoka cena  

ipd. Organizacije praviloma poskušajo zadržati vse svoje kupce. Pridobiti novega kupca je za 

organizacijo praviloma petkrat dražje kot zadržati starega kupca iz razloga, da je ofenzivni 

marketing precej dražji kot defenzivni. Metodo, ki je znana po izjemno visoki stopnji 

kupčevega zadovoljstva, imenujemo marketing, ki temelji na vzajemno koristnih odnosih 

(Potočnik 2002, 34).  

3.3 Merjenje zadovoljstva 

Zadovoljstvo potrošnikov še ni zagotovilo za zvestobo stranke. Zato je pomembno, da 

merimo zadovoljstvo kritično in damo poudarek tudi na pričakovanja kupcev. Musek Lešnik 

(2007, 16) je povedal: »Zadovoljni potrošniki so skupina, od katere podjetja velikokrat 

pričakujejo preveč. Zgolj zadovoljstvo še ni zagotovilo, da se bo potrošnik vračal, zadovoljen 

kupec še ni zvest kupec. Sicer drži, da bo zvest samo kupec, ki je zadovoljen, vendar to še ne 

pomeni, da bo vsak zadovoljen kupec tudi zvest in se bo vračal.« 

Cookins (2006, 250) navaja, da je upokojen direktor General Electric Inc. Jack Welch trdil 

naslednje: »Tri najpomembnejše stvari, ki jih mora podjetje meriti, so zadovoljstvo strank, 

zavzetost zaposlenih in denarni tok. Če se zadovoljstvo strank povečuje, bo tržni delež gotovo 
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zrasel. Zadovoljstvo zaposlenih prinaša produktivnost, kakovost, ponos in ustvarjalnost. 

Denarni tok pa je utrip – znak življenja podjetja.« 

Organizacija mora biti orientirana na stranke in identificirati njihove zahteve, to je, kaj je 

zanje pomembno in kaj odločilno vpliva na njihovo zadovoljstvo s storitvijo. Stranke so danes 

zahtevne in zanje je pomembno veliko stvari. Ker so  nekatere stvari pomembnejše od drugih, 

mora organizacija meriti pomembnost njihovih zahtev. Na ta način bo lažje dosegla njihovo 

zadovoljstvo (Hill, Brierley in MacDougall 2003, 8). 

Do informacij oziroma ocene zadovoljstva strank lahko organizacija pride na različne načine: 

lahko jim ponudi anketne vprašalnike, knjigo pohval in pritožb, resno pristopa k vsaki 

izraženi oziroma prejeti pritožbi, spremlja število stalnih strank in ugotavlja število vseh 

novih strank ipd. Na osnovi teh podatkov lahko skrbno analizira obstoječe stanje in tudi 

načrtuje strategijo za naprej. 

V kolikor se organizacija odloči, da bo informacije o zadovoljstvu strank pridobivala na 

osnovi anketnega vprašalnika, je pomembno, da ga skrbno sestavi. Pomembno je, da pri 

sestavi anketnega vprašalnika vključi tudi zaposlene, ki so izvajalci storitve, saj so ti v 

neposrednem stiku s kupci in zaznavajo njihove želje, potrebe in pričakovanja. Potrebno je 

tudi proučiti vse prejete pritožbe in predloge, knjigo pritožb in pohval ipd. Na osnovi tega 

sestavi anketni vprašalnik, v katerem zajame tudi vse ostale kriterije, kot so opremljenost 

prostorov, prijaznost osebja, tehnična oprema in ostalo.   

Vse organizacije, predvsem pa podjetja, poslujejo zaradi dobička. Zato je ena prvih nalog, ko 

organizacija pridobi novo stranko, ugotoviti, kakšno je njeno zadovoljstvo z organizacijo. V 

večini primerov se zadovoljstvo kaže v zvestobi strank, priporočilih drugim, pripravljenosti 

več plačati za storitev organizacije, ki je znana po kakovosti in odličnih storitvah, končno pa 

tudi v nižjih stroških poslovanja organizacije. Organizacije, ki med procesom prodaje oziroma 

izvajanja storitve ustvarjajo visoko zadovoljstvo, bodo storitev oziroma proizvod prodale 

večjemu odstotku kupcev (Denove in Power 2006, 2–3). 

Posledica zadovoljstva strank je njihova zvestoba. Hayes (2009, 10) navaja naslednje metode 

za merjenje zvestobe strank: 

- Število priporočil. 

- Ponovni nakupi. 

- Nakupi različnih izdelkov/storitev. 

- Povečanje nakupov. 

- Povečanje/zmanjšanje števila strank. 

Potočnik (2004a, 302–303) je navedel, da uspešne storitvene organizacije s preučevanjem 

podatkov o pritožbah ugotavljajo najpomembnejše vrste pritožb in vzroke zanje. Na osnovi 

preučevanja podatkov o pritožbah s pomočjo drevesa reševanja pritožb pridejo do podatkov,  
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kako se lahko problemom izognejo in kako naj jih rešujejo. O vseh prejetih pritožbah je 

potrebno poročati vodstvu organizacije, saj vse prejete pritožbe predstavljajo le pet procentov 

nezadovoljnih uporabnikov, ki se dejansko pritožijo. Ostalih nezadovoljnih uporabnikov, ki se 

ne pritožijo, organizacija ne zazna, zato se pogosto svojih napak  in pomanjkljivosti ne 

zaveda. Koristno bi bilo uporabnike spodbuditi k temu, da povedo svoje mnenje o opravljeni 

storitvi in svojih pričakovanjih o kakovosti le-te. Na osnovi teh podatkov organizacija lahko 

načrtuje strategije za izboljšanje stanja. S hitrim in uspešnim reševanjem pritožb bo 

organizacija spodbudila stranke, da ji bodo sporočile svoje utemeljene pritožbe. S tem bo 

pridobila dragocene informacije, na osnovi katerih bo lahko ugotovila glavne pomanjkljivosti 

in jih odpravila. 

Zavedati se moramo, da še vedno velja rek: »Kupec ima vedno prav«. V kolikor se bodo 

organizacije tega zavedale, vsako prejeto pritožbo resno obravnavale in se stranki za 

morebitno pomanjkljivo izvedeno storitev, ki ni izpolnila njenih pričakovanj, opravičile, bo ta 

občutila zadovoljstvo. Imela bo občutek, da je prispevala k izboljšavi, saj ji je organizacija, ki 

je izvedla njeno storitev, prisluhnila.     

Avtorja (Marolt in Gomišček 2005, 145) glede reševanja kupčevih pritožb menita, da mora 

organizacija na vsako kupčevo pritožbo čim prej odgovoriti, storitev popraviti in se kupcu 

opravičiti. Kupec, ki se pritoži, v večini primerov s svojo negativno izkušnjo, ki jo deli z 

organizacijo, želi prispevati k izboljšanju stanja in odpravi določenega problema s kakovostjo. 

Zato kupcu nikoli ne smemo reči, da nima prav ali opravičevati lastnih napak. V kolikor 

kupec ne bo dobil odgovora na podano pritožbo, se bo čutil prizadetega in bo razočaran nad 

poslovanjem organizacije. Organizacija naj kupcu ponudi več, kot je zahteval za odpravo 

problema, ki je vzrok upravičene pritožbe. Posledično ji ne bo samo oprostil napake, ampak 

bo postal njen zagnan propagator. K organizaciji, ki pravilno in redno skrbi za zadovoljstvo 

svojih kupcev, se bodo ti radi vračali, pripeljali pa bodo tudi nove kupce. 
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4 ORGANIZIRANOST PODROČJA VETERINARSKE SLUŽBE V REPUBLIKI 
SLOVENIJI 

Veterinarji morajo pri svojem delu spoštovati Kodeks veterinarske etike. V njem so določena 

načela delovanja veterinarjev, opredeljena je njihova odgovornost in odnos do živali in 

lastnika.  

V primeru, da je kršen Kodeks veterinarske etike, to ugotavlja častno razsodišče, ki razsoja v 

primerih sporov. Postopek se lahko začne na pobudo veterinarja, lastnika živali ali druge 

osebe ter društva oziroma častnega razsodišča Slovenske veterinarske zveze (Kodeks 

veterinarske etike 2008, 12). 

4.1 Pristojnosti Veterinarske zbornice in pristojnosti  Uprave RS za varno hrano,        

veterinarstvo in varstvo rastlin   

V Sloveniji imamo dva pristojna organa, Veterinarsko zbornico in Upravo RS za varno hrano, 

veterinarstvo in varstvo rastlin, ki si delita odgovornosti in pristojnosti oziroma skrbita vsak 

za svoje naloge  na področju veterinarstva in odgovornega skrbništva živali, registracije 

živali, zdravil ipd.  

4.1.1 Pristojnosti Veterinarske zbornice (Statut Veterinarske zbornice Slovenije, Uradni list 

RS, št. 79/ 2014) 

Veterinarska zbornica (v nadaljevanju Zbornica) je samostojna in neodvisna poklicna 

organizacija doktorjev veterinarske medicine na območju Republike Slovenije. Članstvo v 

Zbornici je obvezno za vsakega doktorja veterinarske medicine, ki na območju Slovenije 

opravlja veterinarsko dejavnost in potrebuje za svoje delo licenco. Licenco za opravljanje 

veterinarske dejavnosti lahko pridobi le član Zbornice. Veterinarska zbornica zastopa in 

uveljavlja poklicne, ekonomske in socialne interese doktorjev veterinarske medicine, skrbi za 

visoko strokovno usposobljenost, etičnost ravnanja in kakovostno delo veterinarjev, ugled in 

čast veterinarskega poklica, zagotavljanje stalnega strokovnega izpopolnjevanja za 

veterinarje, za uveljavljanje pravic veterinarjev ter strokovno in varno obravnavanje 

pacientov. 

Veterinarska zbornica je pristojna za opravljanje naslednjih nalog (Statut Veterinarske 

zbornice Slovenije, Uradni list RS, št. 79/ 2014): 

- Članom z opravljenim državnim izpitom izdaja in odvzema veterinarske licence. 

- Vodi register izdanih in odvzetih licenc članov Zbornice. 

- Načrtuje, spremlja in organizira strokovno izpopolnjevanje doktorjev veterinarske 

medicine ter preizkus strokovne usposobljenosti članov v veterinarskih organizacijah. 

- Izvaja strokovni nadzor v veterinarskih organizacijah. 
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- Verificira veterinarske organizacije in vodi njihov register. 

- Določa osnove in merila za oblikovanje cen veterinarskih storitev javne veterinarske 

službe v sodelovanju s svetom uporabnikov. 

- Vodi register članov Zbornice. 

- Oblikuje standardne operativne postopke za veterinarske storitve ter jih ovrednoti in 

oblikuje veterinarsko tarifo. 

- Sodeluje pri pripravi predpisov s področja veterinarstva in prometa z zdravili ter njihove 

uporabe v veterinarstvu. 

- Sodeluje pri načrtovanju in izvajanju strokovnega izpopolnjevanja. 

- Sodeluje pri izvajanju veterinarske specializacije, jo nadzoruje in podeljuje naziv 

veterinarski specialist. 

- Skrbi za pravno, poslovno in strokovno pomoč svojim članom. 

- Skrbi za zaposlovanje svojih članov. 

- Spodbuja sodelovanje med člani in obravnava ter pomirja medsebojna nesoglasja in 

spore. 

- Opravlja založniško in izdajateljsko dejavnost strokovnih ter drugih publikacij in listin. 

- Izvoli kandidate v volilno telo, ki voli predstavnika samostojnih poklicev v Državnem 

svetu. 

- Sprejme in spreminja Kodeks veterinarske etike. 

- Preprečuje in sankcionira nepravilnosti pri izvajanju veterinarske dejavnosti. 

- Organizira in izvaja druge dejavnosti za potrebe svojih članov. 

- Opravlja druge naloge v skladu z zakonom in s statutom. 

 

Za področje ugotavljanja kršitev Kodeksa veterinarske etike, Statuta Veterinarske zbornice, 

drugih pravnih aktov Zbornice in pravil  veterinarske stroke ima Veterinarska zbornica tožilca 

Zbornice, ki je samostojen in neodvisen organ Zbornice, in Razsodišče Zbornice, ki je prav 

tako samostojen in neodvisen organ zbornice. Razsodišče je sestavljeno iz razsodišča prve in 

druge stopnje kot pritožbenega organa. Tožilec Zbornice s predlogom sproži postopek pred 

razsodiščem Zbornice za ugotavljanje kršitev. Razsodišče Zbornice na njegov predlog uvede 

postopek zoper posameznega člana Zbornice kot domnevnega kršitelja, ugotovi odgovornost 

kršitelja in sprejme ustrezno sankcijo oziroma ukrep, ki je lahko (Statut Veterinarske zbornice 

Slovenije, Uradni list RS, št. 79/ 2014): 

- Opomin. 

- Javni opomin. 

- Opravičilo oškodovancu. 

- Povrnitev škode. 

- Dolžnost dodatnega strokovnega izpopolnjevanja. 

- Predlog za začasni ali trajni odvzem licence. 

- Objava razsodbe v veterinarskih občilih. 

- Izključitev iz članstva. 
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Kršitve, ki so povod za začasni ali trajni odvzem licence, so naslednje (Statut Veterinarske 

zbornice Slovenije , Uradni list RS, št. 79/ 2014): 

- Nevestno opravljanje veterinarskega poklica. 

- Dajanje lažnih podatkov v zvezi z opravljanjem veterinarske dejavnosti. 

- Opustitev dolžnosti stalnega in dopolnilnega izpopolnjevanja za obnovitev licence v 

skladu s predpisi in sklepi Zbornice. 

- Večkratno ponavljanje kršitev Kodeksa veterinarske etike. 

- Neplačilo pristopnine. 

- Neplačevanje članarine. 

 

Doktorja veterinarske medicine, ki mu je bil v kazenskem postopku izrečen varnostni ukrep 

prepovedi opravljanja poklica oziroma veterinarske dejavnosti, Veterinarska zbornica  izbriše 

iz registra članov Zbornice.  

Zakon o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/2001) opredeljuje, da se za zastopanje interesov 

imetnikov živali ustanovi svet uporabnikov, katerega naloge so sodelovanje z Veterinarsko 

zbornico pri oblikovanju cen veterinarskih storitev, podaja mnenj k pripravi podlag za 

predpise s področja veterinarstva ter mnenj in predlogov k razvojnemu programu s področja 

veterine.   

4.1.2 Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in zdravje rastlin (Uprava RS za varno 

hrano, veterinarstvo in zdravje rastlin 2015) 

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in zdravje rastlin (v nadaljevanju Uprava) deluje v 

okviru Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Pokriva naslednja delovna področja: identifikacijo 

in registracijo živali, zdravila, zdravje živali, dobrobit živali, pa tudi področja, ki se nanašajo 

na varno hrano in zdravje rastlin: živila, krmo, TSE bolezni, živalske stranske proizvode, 

zdravje rastlin, rastlinski semenski material, fitofarmacevtska sredstva in ostanke pesticidov. 

Poleg navedenega pa tudi mednarodne zadeve, nadzor in notranjo presojo. 

Ker nas zanimajo pristojnosti s področja, ki se nanaša na male živali, bomo podrobneje opisali 

področja oziroma dele področij, ki se nanašajo na male živali (Uprava RS za varno hrano, 

veterinarstvo in zdravje rastlin 2015):  

- Identifikacija in registracija živali 

Uprava vodi  Centralni register psov, ki je register vseh psov v Republiki Sloveniji. Do 

dopolnjenega tretjega meseca morajo biti vsi psi označeni z mikročipom. Na osnovi 

številke mikročipa je možen vpogled v register  psov, v katerem se beležijo podatki o psu 

in lastniku, o opravljenih obveznih cepljenjih in obveznostih lastnika psa, prav tako pa je 

iz registra tudi razvidno, če nosi pes oznako nevarni pes.  

- Zdravje živali 
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Področje zajema razne bolezni živali, zoonoze in preprečevanje le-teh, krizno načrtovanje 

v zvezi z zdravjem in dobrobitjo živali. V okviru tega področja dela Uprava spremlja 

pojav bolezni doma in v svetu. Aktivno deluje tudi na področju ugotavljanja, 

preprečevanja in zatiranja nekaterih posebno nevarnih bolezni živali. Od zoonoz je bila v 

Sloveniji v preteklosti najbolj odmevna steklina, ki se je prenašala tudi na človeka. Z 

doslednim izvajanjem programa preprečevanja pa je v današnjih časih že v zatonu. 

- Dobrobit živali  

Področje zajema predvsem priporočila lastnikom za ravnanje z živalmi, ozaveščanje 

lastnikov o pomembnosti sterilizacije in kastracije mačk, program za šolanje nevarnih 

psov, pa tudi področje zaščite živali v poskusih. 

- Nadzor spoštovanja zakonodaje za področje hišnih živali 

· Na osnovi Pravilnika o zaščiti hišnih živali (Uradni list RS, št. 51/2009) se preverja 

izpolnjevanje pogojev imetnikov živali, hotelov za živali, trgovcev s hišnimi živalmi in 

gojitve hišnih živali. Obravnava se prijave neprimernih pogojev za bivanje hišnih živali 

in neprimerno ravnanja z njimi.  

· Na osnovi Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/2013) se izvaja nadzor nad 

odgovornostjo imetnikov hišnih živali glede fizičnega varstva psov in nevarnih psov v 

primeru prijave opuščanja vodenja psov na povodcu na javnih mestih in fizičnega varstva 

nevarnih živali. 

- Mednarodne zadeve  

· V delu, ki se nanaša na hišne živali, Uprava skrbi za informiranje in izvajanje zakonodaje 

na področju trgovskega ali netrgovskega premika hišnih živali.  Področje potovanja 

lastnika s hišnimi živalmi oziroma netrgovski premiki zajemajo počitnice in izlete z 

živalmi in selitev lastnika skupaj z živalmi. Hišne živali morajo imeti za potovanje 

identifikacijski dokument, to je veljaven potni list za hišne živali (lahko tudi veterinarsko 

spričevalo), v katerem mora biti potrjeno veljavno cepljenje proti steklini in vpisana tudi 

vsa opravljena cepljenja. V kolikor posamezne države zahtevajo dodatna cepljenja ali 

preiskave, morajo biti tudi te opravljene in potrjene v potnem listu.  Netrgovski premiki 

so bili nekoč prepuščeni nacionalnim zakonodajam držav članic, kar je za posledico 

imelo številne komplikacije in nevšečnosti pri potovanjih s hišnimi živalmi.  

- Uprava aktivno sodeluje tudi s Svetovno organizacijo za zdravje živali. Na področju 

zdravil skrbi za: 

· Varno uporabo zdravil v veterinarski medicini, sodeluje pri pripravi zakonodaje in drugih 

gradiv, sodeluje z organi EU in drugimi mednarodnimi organizacijami in drugo. 

· Koordinacijo inšpekcijskega nadzora nad prometom z zdravili za uporabo v veterinarski 

medicini. 

· Objavo seznama zdravil za uporabo v veterinarski medicini, ki so bila odobrena v 

nacionalnem postopku pri Javni agenciji RS za zdravila in medicinske pripomočke in 

zdravila, ki so v EU odobrena po centraliziranem postopku. 

· Objavo seznama dobaviteljev zdravil na debelo za uporabo v veterinarski medicini. 
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· Objavo seznama nujno potrebnih zdravil za uporabo v veterinarski medicini. 

· Preudarno in odgovorno rabo protimikrobnih zdravil pri živalih kot enega od ukrepov za 

obvladovanje odpornosti mikroorganizmov proti protimikrobnim zdravilom (odgovorna 

uporaba antibiotikov pri zdravljenju živali). 

4.2 Veterinarske storitve, ki jih zagotavljajo klinike za male živali  

Veterinar  mora pomagati po svojih najboljših močeh in ne sme odkloniti nujne veterinarske 

pomoči (Kodeks veterinarske etike 2008, 7). 

Veterinarji si morajo prizadevati za dobro počutje in zdravje živali, ki so v njihovi oskrbi, ne 

glede na področja stroke, v kateri delujejo. Do uporabnikov svojih storitev morajo imeti 

veterinarji dober odnos, pridobiti si morajo njihovo zaupanje, biti z njimi v stalnem stiku in 

jih ustrezno obveščati. Upoštevati morajo njihovo mnenje in varovati zaupne podatke. Na 

pritožbe in kritiko se morajo odzivati hitro, v popolnosti in vljudno. Upoštevati morajo 

različne potrebe uporabnikov (Kodeks dobre veterinarske prakse 2008, 16–17). 

Veterinarske storitve opravljajo veterinarske organizacije, ki so različnih tipov. S skupnim 

imenom veterinarske organizacije, ki se ukvarjajo z zdravljenjem živali, jih za potrebe te 

magistrske naloge imenujemo klinike za male živali. 

Na osnovi Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati veterinarske organizacije, in o 

postopku njihove verifikacije (Uradni list RS, št. 35/2003, 3/2004, 75/2004, 65/2008) ločimo 

več vrst veterinarskih organizacij: 

- Veterinarska ambulanta A, ki opravlja dejavnost veterinarskih pregledov izključno v 

živilskih obratih manjše kapacitete. 

- Veterinarska ambulanta B, ki opravlja dejavnost javne veterinarske službe. 

- Veterinarska ambulanta C, ki opravlja veterinarske storitve javne veterinarske službe. 

- Veterinarska bolnica. 

- Veterinarska klinika. 

- Veterinarska ambulanta v osemenjevalnem središču. 

- Veterinarska lekarniška postaja, ki ne more poslovati samostojno, temveč le v sestavi 

veterinarskih ambulant B in C, veterinarske bolnice ali veterinarske klinike, ki ob storitvi 

izdajajo zdravila za uporabo v veterinarski medicini. 

Od naštetih veterinarskih organizacij se z dejavnostjo zdravljenja živali ukvarjajo veterinarske 

ambulante tipa B, veterinarske ambulante tipa C, veterinarske bolnice in veterinarske klinike. 

V sklopu teh pa lahko deluje veterinarska lekarniška postaja, v okviru katere ob storitvi 

veterinar tudi izda zdravila za nadaljnjo uporabo. 

Kodeks veterinarske etike (2008, 8) določa, da veterinar svoje dejavnosti ne sme podrejati 

izključno materialnim interesom, kot tudi ne izvajati  nepotrebnih oz. nedovoljenih posegov in 
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posegov dvomljive strokovne vrednosti, ki so v nasprotju s kodeksom in s strokovnimi načeli 

veterinarske znanosti. Izogibati se mora posegov, s katerimi po nepotrebnem ogroža zdravje 

in življenje živali. Pri uporabi zdravil mora biti  skrben in previden, predpisuje lahko le 

ustrezno registrirana zdravila.  

Lastniki oziroma lastnice živali  imajo pravico do zdravstvenega varstva živali, imajo pravico 

do proste izbire veterinarja, lahko zahtevajo informacije o izbrani metodi in stroških 

veterinarske storitve ter o možnih posledicah, kot je določeno v Zakonu o veterinarstvu 

(Uradni list RS, št. 33/2001). 

Veterinarji morajo pri svojem delu spoštovati pravice živali in skrbeti za zaščito živalskih 

vrst. Prizadevati si morajo, da bo njihovo delo opravljeno brez napake in da bo v čast 

njihovemu poklicu. Zato morajo sprejeti in pri svojem delu spoštovati Kodeks veterinarske 

etike, ki uveljavlja načelo pravilnega vrednotenja živali v družbi. V njem so zbrane osnovne 

pravice, dolžnosti in načela, ki jih uporablja veterinar pri svojem strokovnem delu. S 

sprejetjem kodeksa se veterinarji obvezujejo, da bodo spoštovali njegova določila (Kodeks 

veterinarske etike 2008, 4). 

Vse klinike za male živali zagotavljajo osnovne storitve, cepljenja, preglede in manjše 

posege. Klinike, ki imajo razpoložljivo opremo in usposobljene zaposlene, pa izvajajo tudi 

bolj zahtevne in specializirane storitve. Veterinarska medicina danes zajema širok spekter 

storitev in je primerljiva s človeško medicino. Strokovnjaki, ki izvajajo take vrste storitev, so 

bili na usposabljanju v tujini in pridobili potrebna znanja in izkušnje ter jih prenesli na naš trg. 

Še pred desetimi leti se je bilo potrebno za MR slikanje ali CT slikanje odpeljati v tujino, 

danes so te storitve že dosegljive tudi v Sloveniji.   

Cene veterinarskih storitev se razlikujejo od klinike do klinike. Veterinarska zbornica 

predpiše priporočeno ceno, klinike pa za posamezno storitev lahko zaračunajo tudi višjo ceno, 

če je storitev višje kakovosti. Ker so cene veterinarskih storitev visoke, se mnogo lastnikov 

odloči za sklenitev zdravstvenega zavarovanja za živali. Kodeks veterinarske etike (2008, 10) 

dopušča in dovoljuje zaračunavanje višjih cen od predpisanih normativov, če sloni storitev na 

višji kakovosti opravljenega dela in se s tem stranka predhodno strinja, navaja pa tudi, da je 

neetično zaračunavanje višjih cen v primerih nudenja nujne veterinarske pomoči.  

Storitve, ki jih izvajajo klinike za male živali, so (Bolnica za živali Postojna b. l.; Klinika za 

kirurgijo in male živali b. l.; Veterinarska bolnica Toplica b. l.; Veterinarstvo Trstenjak – Zajc 

b. l.): 

- Preventiva – cepljenje in svetovanje lastnikom o pravilni oskrbi in prehrani živali. 

- Pregledi malih živali, ki zajemajo preventivne preglede in preglede, ko se pojavi težava. 

- Diagnostika, ki je lahko ultrazvočna, rentgenska, laboratorijska. Laboratorijska 

diagnostika zajema hematološke preiskave (število eritrocitov, belih krvnih celic in 
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trombocitov), biokemijo (ugotavljanje delovanja notranjih organov preko kemijske 

analize), urinske preiskave ipd. 

- Zdravljenje. 

- Podporne terapije. 

- Interna veterina. 

- Kardiologija. 

- Ortopedija. 

- Anestezija. 

- Mehka kirurgija (pri kirurških posegih na mehkih tkivih). 

- Trda kirurgija (npr. pri zlomih). 

- Plastična kirurgija in rekonstrukcijska kirurgija. 

- Nevrologija. 

- CT slikanje. 

- MR slikanje. 

- Oftalmologija. 

- Gastroskopija. 

- Dermatologija (zdravljenje raznih kožnih bolezni, kot so alergije, bakterijske, glivične in 

zajedavske okužbe  ipd.). 

- Stomatologija (odstranjevanje zobnega kamna, zdravljenje obzobnih tkiv, odstranjevanje 

bolnih zob ipd.). 

- Onkologija. 

- Kemoterapija. 

- Radioterapija oziroma obsevanje je eden pomembnih načinov zdravljenja pri malignih 

tumorjih. 

- Urgentna veterina. 

- Intenzivna nega in bolnišnično zdravljenje – ko žival potrebuje stalno terapijo in nadzor 

veterinarja. 

- Fizioterapija. 

- Kiropraktika. 

- Nega – nekatere veterinarske klinike v sklopu svojih storitev ponujajo tudi nego živali. 

- Trgovina – nekatere veterinarske klinike imajo v sklopu klinike tudi trgovino za male 

živali, v kateri lahko lastnik ob obisku kupi tudi hrano ali opremo za male živali. 

Večina klinik se danes že zaveda, da je stranko potrebno obdržati. Zato želijo opravljati poleg 

storitev, za katere so usposobljeni in specializirani, tudi nekatere bolj specializirane storitve, 

za katere najamejo zunanjega strokovnjaka, saj sami za to nimajo strokovnega znanja in 

izkušenj. Ta pri njih na določen dan v tednu opravlja storitve s svojega strokovnega področja. 

Fizioterapija ali rehabilitacija se do pred kratkim v veterini ni izvajala. Ker so bili v humani 

fizioterapiji zelo dobri rezultati, so jo začeli izvajati tudi na področju veterine in tako svojim 

pacientom omogočili hitrejše in uspešnejše okrevanje. Fizioterapija vzdržuje, krepi in 
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obnavlja funkcionalnost gibalnega sistema, gibljivost sklepov, mišice, odpravlja bolečine, 

poveča se preskrba organizma s krvjo in podobno (Prva – K, Klinika za male živali b. l.). 

Fizioterapija in njeni dobri učinki so pripeljali do povečanja ponudbe in danes fizioterapijo 

izvajajo že na več klinikah v Sloveniji. 

Tudi kiropraktika se v veterinarski medicini uporablja šele v zadnjem času, odkar se je ena od 

slovenskih veterinark izšolala v Ameriki in nova znanja s področja kiropraktike prinesla v 

Slovenijo. Kiropraktika se osredotoča na ohranjanje zdravja in zdravljenje neuro-mišično-

skeletnega sistema (Veterinarska ambulanta Koper b. l.).  

4.2.1 Klinika za kirurgijo in male živali, ki deluje v okviru Veterinarske fakultete v 

Ljubljani   

 

Slika 8: Klinika za kirurgijo in male živali 
 

Uradna veterinarska medicina se je v svetu začela razvijati pred približno 250 leti, ko so se 

pojavile prve veterinarske šole. Prva je bila ustanovljena leta 1763 v mestu Lyon v Franciji, 

dobro desetletje zatem, leta 1777, pa je bila že ustanovljena veterinarska šola na Dunaju v 

Avstriji, na kateri je diplomiralo tudi 48 Slovencev. Leta 1782 je bil v Ljubljani ustanovljen 

Mediko – kirurški zavod, leta 1795  Veterinarska stolica,  leta 1848 pa Kovaška in 

živinozdravniška šola. Do prve svetovne vojne je bila v Sloveniji  veterinarska služba 

organizirana tako, da so za področje veterine veljali predpisi, ki so veljali za Avstrijo. Takoj 

po prvi svetovni vojni so Slovenci študirali veterinarsko medicino v Lvovu, na veterinarski 

visoki šoli v Brnu ali veterinarski fakulteti v Zagrebu. Na fakulteti v Zagrebu, ki je bila 

ustanovljena leta 1919, se je šolala večina slovenskih veterinarjev do pričetka delovanja 

predhodnice veterinarske fakultete v Ljubljani. Predhodnika današnje Veterinarske fakultete 

sta Državni bakteriološki zavod, ustanovljen leta 1926, in Veterinarski znanstveni zavod 

Slovenije, ustanovljen leta 1946 (Pogačnik 2007). 
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Veterinarska fakulteta je bila ustanovljena z odlokom vlade 12. julija 1953 kot Veterinarski 

oddelek Fakultete za agronomijo, gozdarstvo in veterinarstvo. Prvi študentje so se vpisali v 

šolskem letu 1956/57 in diplomirali leta 1961. Leta 1979 se je združil Veterinarski znanstveni 

zavod Slovenije z Veterinarskim oddelkom. Zakon o ustanovitvi Veterinarske fakultete je 

omogočil, da je s 1. januarjem 1990 Veterinarska fakulteta postala samostojna članica 

Univerze v Ljubljani (Veterinarska fakulteta b. l.). 

 

Slika 9: Ustanovitev prvih veterinarskih šol 
Vir: Pogačnik 2007, 32. 

 

Začetki Klinike za kirurgijo in male živali, ki deluje v okviru Veterinarske fakultete v 

Ljubljani, segajo v leto 1960, ko se je na Veterinarski fakulteti zaposlil  prof. dr. Vjekoslav 

Simčič in se kot eden prvih veterinarjev v Sloveniji pričel ukvarjati izključno z zdravljenjem 

psov in mačk. Tako je nastala Klinika za mesojede. Leta 1987 se je združila s Kliniko za 

kirurgijo in oftalmologijo in tako je nastala Klinika za kirurgijo in male živali, ki deluje še 

danes (Klinika za kirurgijo in male živali b. l.). 

Klinika za kirurgijo in male živali je klinika, ki ima na področju Slovenije zaposlenih največ 

specialistov s področja veterine. Večina zaposlenih strokovnjakov na kliniki je visoko 

specializiranih in opravlja hkrati tudi delo predavateljev na Veterinarski fakulteti. K 

nemotenemu delu pripomore dobra organizacija. Na specialistične preglede se je  potrebno 

vnaprej naročiti oziroma priti točno določen dan v tednu. Za vse nadaljnje preglede in posege 

pa se nato lastniki živali dogovorijo ob prvem pregledu ali preko telefonskega razgovora. 
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Na Kliniki za kirurgijo in male živali je zaposlenih 20 doktorjev veterinarske medicine, od 

tega je trenutno 9 specialistov za medicino psov in mačk, pa tudi veliko mednarodnih 

specialistov posameznih področij medicine malih živali. Poleg naštetih je tu zaposlenih tudi 

več veterinarjev tehnikov, diplomirana inženirka kemijskega inženirstva, medicinska 

sestra, kemijski tehnik in sanitarni tehnik, z njo pa sodelujejo tudi trije zunanji sodelavci, ki 

so vsi doktorji veterinarske medicine (Klinika za kirurgijo in male živali b. l.). 

Bodoči doktorji veterine, ki se izobražujejo na Veterinarski fakulteti, prve izkušnje 

pridobivajo na Kliniki za kirurgijo in male živali, ko v času študija pod vodstvom mentorjev 

opravljajo prakso.   

Klinika za kirurgijo in male živali ima več oddelkov (Veterinarska fakulteta b. l.): 

- Klinični laboratorij, v katerem se izvaja številne laboratorijske preiskave hematologije, 

klinične biokemije, urina, koagulacije in hitre diagnostike kužnih bolezni psov in mačk in 

pripravlja vzorce za zunanje laboratorije. 

- Oddelek za anesteziologijo, ki poskrbi za varno, strokovno in vsaki živali individualno 

prilagojeno anestezijo pri kirurških, stomatoloških in diagnostičnih posegih. 

- Oddelek za bolnišnično nego, ki zajema intenzivno nego in 24-urno oskrbo živali. 

- Oddelek za fizioterapijo. 

- Oddelek za interno medicino, ki zajema splošno internistično ambulanto, dermatološko 

ambulanto, kardiološko ambulanto in onkološko ambulanto. 

- Oddelek za kirurgijo in oftalmologijo, ki zajema ortopedijo, travmatologijo, 

oftalmologijo. 

- Oddelek za slikovno diagnostiko, ki zajema rentgen, ultrazvok in endoskopijo. 

- Oddelek za stomatologijo, oralno in maksilofacialno kirurgijo, ki opravlja raznovrstne 

storitve diagnostike in zdravljenja bolezni zob, ustne votline in čeljusti, tudi v 

sodelovanju z drugimi klinikami in inštituti doma in po svetu. 

Poleg naštetega imajo na Kliniki za kirurgijo in male živali tudi ambulanto za infekcijske 

bolezni, ki se ukvarja s preprečevanjem, ugotavljanjem in zdravljenjem različnih kužnih 

bolezni, kot so leptospiroza, babezioza, anaplazmoza, klamidioza idr. Nudijo tudi storitve s 

področja kiropraktike, ki je alternativna metoda zdravljenja, ohranja zdravje in zdravi neuro-

mišično-skeletni sistem, s tem pa dopolnjuje tradicionalno veterinarsko medicino. Vodijo tudi 

bazo krvodajalcev psov in mačk, saj v Sloveniji še ni veterinarske krvne banke in so 

veterinarji v primeru, da se pojavi žival, ki potrebuje transfuzijo, vezani na živalske 

krvodajalce (Klinika za kirurgijo in male živali b. l.). 

Klinika za kirurgijo in male živali vodi bazo krvodajalcev psov in mačk, ki po potrebi pridejo 

na Kliniko in z darovanjem krvi drugi živali rešijo življenje. 

 



 

41 

4.2.2 Zasebne klinike za male živali in druge klinike  

Poleg Klinike za kirurgijo in male živali, ki deluje v okviru Veterinarske fakultete, imamo v 

Sloveniji tudi klinike, ki delujejo v zasebnem sektorju in klinike, ki so v občinski ali delno 

zasebni, delno občinski lasti. 

Vsem klinikam je skupno to, da morajo biti pred pričetkom opravljanja dejavnosti  

verificirane s strani Veterinarske zbornice RS. 

Pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo predpisane kadrovske, prostorske, higiensko-tehnične 

pogoje ter pogoje glede opreme, lahko ustanovijo veterinarsko organizacijo. Vsaka 

veterinarska organizacija mora biti pred pričetkom opravljanja dejavnosti verificirana s strani 

Veterinarske zbornice RS. Veterinarske organizacije morajo biti najprej vpisane v sodni 

oziroma poslovni register. Enako velja tudi za vse njihove podružnice. Nato morajo 

Veterinarski zbornici predložiti vlogo za verifikacijo, v kateri mora  biti navedeno, za kateri 

tip veterinarske organizacije gre (A, B, C, bolnica, klinika …), informacijo o zasedbi 

delovnim mest. Verifikacijska komisija veterinarsko organizacijo obišče in izvede postopek 

verifikacije, ki zajema pregled dokumentacije o kadrovski zasedbi, pregled prostorov, 

uporabnega dovoljenja za prostore, pregled opreme in drugo. O izvedenem obisku sestavi 

zapisnik po določilih Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati veterinarske 

organizacije,  in o postopku njihove verifikacije (Uradni list št. 35/2003, 3/2004, 75/2004, 

65/2008). Na osnovi zapisnika Veterinarska zbornica izda odločbo o izpolnjevanju ali 

neizpolnjevanju predpisanih pogojev (Veterinarska zbornica b. l.). 

Prva zasebna klinika za male živali Prva – K, Klinika za male živali, d. o. o., je bila 

ustanovljena leta 1993. Z nastankom prve zasebne klinike se je stanje na področju veterine v 

Sloveniji začelo bistveno spreminjati. Lahko rečemo, da je veterina v Sloveniji v zadnjih 

dvajsetih letih doživela razcvet. Nastanku prve zasebne klinike so sledili tudi drugi in 

ustanavljati se je začelo vse več in več zasebnih klinik.  Vedno več je klinik za male živali, ki 

rastejo v zasebnem sektorju, s tem pa tudi konkurence in konkurenčnosti ponudb na trgu.  

Zasebne klinike in klinike v občinski lasti opravljajo večinoma vse storitve, ki jih izvaja tudi 

Klinika za kirurgijo in male živali, ki deluje v okviru Veterinarske fakultete. Klinike med 

seboj sodelujejo v tistih storitvah, ki jih same ne izvajajo. Tako npr. zasebne klinike za 

nekatere posebne krvne preiskave, ki jih same niso zmožne opraviti, vzorec krvi pošljejo na 

Veterinarsko fakulteto, Klinika za kirurgijo in male živali pa svoje paciente pošilja na 

specialistične preglede k zasebnikom, za izvedbo tistih storitev, ki jih sama ne izvaja. 

Z razvojem zasebnih klinik je v Sloveniji možno opraviti tudi nekatere vrste storitev, ki se jih 

še pred desetletjem pri nas ni izvajalo. Nekatere od klinik v zasebnem sektorju so poleg 

rednih storitev na področju veterine specializirane tudi za posebne vrste storitev, za katere je 

poleg posebnih znanja potrebna tudi posebna draga oprema, ki zagotavlja izvedbo teh vrst 
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storitev (npr. preiskave s CT in MR slikanjem, radiologijo). Ker je cena take opreme zelo 

visoka, so primerno drage tudi te vrste storitev. Izvajanje teh vrst storitev v Sloveniji je za 

področje veterine velik napredek, saj so se te preiskave še pred leti izvajale samo v tujini. 

CT  preiskava oziroma računalniška tomografija se v veterinarski medicini uporablja od 

zgodnjih osemdesetih let preteklega stoletja. Pri nas z opremo za to vrsto preiskave 

razpolagajo v Veterinarski bolnici Toplica in Bolnici za živali Postojna. 

CT  je vrhunski diagnostični postopek za ugotavljanje številnih obolenj, napak in poškodb pri 

malih živalih. Najpogosteje se uporablja za preglede glave, kosti, sklepov, hrbtenice in ostalih 

organov in organskih sistemov (Veterinarska bolnica Toplica 2015). CT preiskavo se opravi, 

ko z enostavnejšimi in cenovno dostopnejšimi metodami, kot sta RTG slikanje in ultrazvok, 

ne dobimo želenih rezultatov (Bolnica za živali Postojna b. l.). 

 

Slika 10: CT preiskava 

Vir: Veterinarska bolnica Toplica b. l. 

 

MR preiskava oziroma magnetno-resonančna diagnostika se v veterinarski medicini uporablja 

predvsem za prikaz bolezenskih procesov v glavi, hrbtenici in sklepih. Klinika Veterinarstvo 

Trstenjak – Zajc je edina klinika v Sloveniji in celotni jugovzhodni Evropi, ki je opremljena   

z MR aparatom za živali (Veterinarstvo Trstenjak – Zajc b. l.). 

 

Slika 11: MR slikanje 

Vir: Veterinarstvo Trstenjak – Zajc b. l. 
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Radioterapija (obsevanje) je ena od treh metod za zdravljenje v onkologiji, ki se uporablja 

poleg kirurgije in kemoterapije. Podobna je kirurškemu zdravljenju, saj oba posega delujeta 

lokalno, vendar lahko z obsevanjem zajamemo večje območje tumorskega tkiva. Na območju 

celotne Evrope z moderno obsevalno napravo razpolaga manj kot 20 ustanov na področju 

veterine. Med njimi je, kot edina v Sloveniji, tudi Bolnica za živali Postojna (Bolnica za živali 

Postojna b. l.).  

 

Slika 12: Radioterapija – onkologija, obsevanje 

Vir: Bolnica za živali Postojna b. l. 

Zasebne klinike za male živali in tudi klinike v občinski lasti večinoma skrbijo za redno 

usposabljanje in izobraževanje svojih zaposlenih, ki se udeležujejo izobraževanj in tečajev 

tako doma kot tudi v tujini. Zavedajo se, da je potrebno iti v korak s časom in poznati 

najnovejše metode in tehnike zdravljenja. Poskrbijo, da se vsak veterinar specializira za 

določeno področje, s timskim delom pa poskrbijo za najboljše rezultate zdravljenja. Za 

področja, ki jih sami ne obvladajo dovolj, nekatere klinike sklenejo pogodbo z zunanjim 

strokovnjakom, ki zanje izvaja storitve, ki jih sicer ne bi imeli v ponudbi, s tem pa bi se 

njihova konkurenčnost zmanjšala.  

S prvim reševalnim vozilom za živali že od leta 2008 razpolaga Veterinarska bolnica Šentjur.  

 

Slika 13: Prvo reševalno vozilo za živali v Sloveniji 

Vir: Veterinarska bolnica Šentjur b. l. 
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Vozilo je namenjeno prevozu poškodovanih in bolnih živali in ima vso potrebno opremo za 

nudenje nujne veterinarske pomoči. Za nujne primere je na voljo 24 ur na dan. Ker je to edino 

reševalno vozilo v Sloveniji, je dosegljivo za nujne primere po vsej državi. Paciente pripeljejo 

v enoto klinike v Ljubljani, saj so tam bolje kadrovsko in tehnično opremljeni. 

 

 

Slika 14: Notranjost reševalnega vozila za živali  

Vir: Veterinarska bolnica Šentjur b. l. 

 

Klinike za male živali se morajo zavedati, da je vsaka pozitivna izkušnja stranke pomembna, 

saj prispeva k ugledu klinike. Vsako javno izraženo mnenje se širi in ustvarja sliko v javnosti. 

Klinike za male živali se morajo zavedati, da je pomembno, da se zaposluje kader, ki je 

sposoben, ima potrebno znanje in potenciale in bo svoje delo opravljal kakovostno in s srcem.  

Nekatere zasebne klinike se zavedajo, da si vse stranke zaradi visokih cen veterinarskih 

storitev plačila celotnega zneska v enkratnem obroku ne morejo privoščiti.  Ponujajo jim 

možnost obročnega plačila, s tem pa dvigujejo svojo konkurenčnost. Klinike so lahko 

konkurenčne le na način, da se približajo strankam in njihovim potrebam. 

Pri klinikah za male živali, prav tako kot pri Kliniki za kirurgijo in male živali, ki deluje v 

okviru Veterinarske fakultete, ni zaslediti razvitega marketinga in izrazitih marketinških 

dejavnosti. Uporabniki storitev ustrezno kliniko poiščejo sami. S trženjem storitev bi klinike 

lahko povečale obseg uporabnikov storitev, s kakovostnimi storitvami pa bi jih tudi trajno 

obdržale. Kodeks veterinarske etike  dovoljuje zmerni marketing, saj pravi, da je dovoljena 

zmerna in nevsiljiva ponudba veterinarskih storitev (Kodeks veterinarske etike 2008, 10).  

Večina klinik ima dandanes že svojo spletno stran ali Facebook stran, kjer se predstavijo 

potencialnim strankam in obveščajo svoje stranke o raznih aktualnih zadevah, druge oblike 

marketinga storitev pa le redko izvajajo.  

Nekatere  klinike stalnim strankam ponudijo brezplačen kontrolni pregled ali popust pri 

naslednji storitvi. Na eni od spletnih strani klinik je bilo zaslediti možnost nakupa darilnega 

bona za 50 % popust pri pregledu (slika 15). 
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Slika 15: Nakup darilnega bona za klinični pregled po 50 % nižji ceni 

Vir: Veterinarski center Miklavžin b. l. 

Akcije sterilizacij in kastracij, ki jih nekatere klinike za male živali ponudijo lastnikom živali, 

imajo dvojni namen. Poleg ozaveščanja lastnikov živali o pomembnosti preprečevanja novih 

mladičev, ki zaradi prevelikega števila pogosto pristanejo v zavetiščih, klinika z akcijo privabi 

stranke, s kakovostno opravljeno storitvijo pa nove zveste stranke.  

 

 

Slika 16: Obvestilo o akciji sterilizacij in kastracij na spletni strani ene od klinik 

Vir: Veterinarska ambulanta Hrpelje b. l. 
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Akcije sterilizacij in kastracij se pogosto pripravijo v sodelovanju z mestnimi občinami, saj te 

financirajo zavetišča in je tudi v njihovem interesu, da se število živali brez domov zmanjša. 

 

 

Slika 17: Obvestilo o akciji sterilizacij in kastracij s strani Mestne občine Murska 
Sobota 

Vir: Mestna občina Murska Sobota b. l. 

4.3 Seznam klinik za male živali 

Veterinarska zbornica ima na dan 21. 1. 2015 registrirane naslednje veterinarske organizacije, 

ki se ukvarjajo z zdravljenjem malih živali (Veterinarska zbornica b. l.):  

Ljubljanska regija:  

- Klinika za kirurgijo in male živali, Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana. 

- Veterinarski center Miklavžin, d. o. o., Lakotence 7a, 1000 Ljubljana. 

- Diagnoza, d. o. o., Vodnikova cesta 243, 1000 Ljubljana. 

- InVet, d. o. o., PE Halovet, Dolenjska cesta 153, 1000 Ljubljana. 

- Moj Vet, klinika za male živali, d. o. o., Celovška 258, 1000 Ljubljana. 

- Veterina Tristokosmatih, d. o. o., Kajuhova 5a, 1000 Ljubljana. 

- Veterina MH, d. o. o., Bernekerjeva 43, 1000 Ljubljana. 

- Veterina Le Marechal, d. o. o., PE Veterinarska ambulanta BTC, Šmartinska 152, 1000 

Ljubljana. 

- Veterinarstvo Trstenjak – Zajc, klinika za male živali, d. o. o., Ulica padlih borcev 23, 

1000 Ljubljana. 
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- Veterinarstvo Šentjur, d. o. o., PE Ljubljana, Glonarjeva 2, 1000 Ljubljana. 

- Veterinarska postaja Ljubljana, d. o. o., Cesta v Mestni log 51 A, 1000 Ljubljana. 

- Veterinarska postaja Ljubljana, d. o. o., PE Šolska veterinarska ambulanta, Cesta v 

Mestni log 47, 1000 Ljubljana. 

- Prva – K, Klinika za male živali, d. o. o., Gorkičeva 6, 1000 Ljubljana. 

- Pet vet, Klinika za male živali, d. o. o., Kolarjeva 63, 1000 Ljubljana. 

- Veterinarska ambulanta Oddelek za šolanje službenih psov, Gmajnice, 1111 Ljubljana. 

- Veterinarski dom Domžale, d. o. o., Cesta talcev 10, 1230 Domžale. 

- Veterinarska ambulanta Rex, Slomškova 30, 1230 Domžale. 

- Veterinarska ambulanta Noe, Nina Ambrož, s. p., Vaška pot 38 a, 1235 Radomlje. 

- Veterina Klinkon, d. o. o., Bolkova 5 a, Homec, 1235 Radomlje. 

- Veterinarska ambulanta Max, Milan Hrovatin, dr. vet. med., s. p., Podružnica, Muzejska 

pot 2, 1241 Kamnik. 

- Veterina Kamnik, d. o. o., Perovo 20, 1241 Kamnik. 

- Veterinarska ambulanta Ljubljana, d. o. o., Sneberska c. 111, 1260 Polje. 

- Veterinarska ambulanta Gaber, Eva Lesjak, s. p., Kidričeva cesta 1, 1270 Litija. 

- Veterinarska postaja Litija, d. o. o., Ježa 12, 1270 Litija. 

- Šekli-Kukovica, veterinarska ambulanta, d. o. o., Gabrovka 17, 1274 Gabrovka. 

- Veterina Dobro Grosuplje, d. o. o., podružnica, Taborska cesta 32, 1290 Grosuplje. 

- Buba, Veterinarska ambulanta, d. o. o., Rožna dolina 5, 1290 Grosuplje. 

- Veterinarska ambulanta Max, Milan Hrovatin, dr. vet. med., s. p., Dolenjska cesta 250, 

1291 Škofljica. 

- Veterina Dobro Grosuplje, d. o. o., Ljubljanska cesta 2 b, 1295 Ivančna Gorica. 

- Veterinarska postaja Ribnica, d. o. o., Lepovče 4, 1310 Ribnica. 

- Veterinarska ambulanta Dobrepolje, mag. Rok Pelc, dr. vet. med., s. p., Podpeč 27, 1312 

Videm Dobrepolje. 

- Veterinarska postaja Kočevje, d. o. o., Roška c. 4, 1330 Kočevje. 

- Lesdog, Proizvodnja in storitve, d. o. o., Cesta v Log 14, 1330 Kočevje. 

- MORS, SV, Vojaška zdravstvena služba, Veterinarska enota, Veterinarska ambulanta, 

Primoži 2, 1338 Kočevska Reka. 

- Veterina Barje, d. o. o., Tržaška cesta 479, 1351 Brezovica pri Ljubljani. 

- Veterinarska postaja Vrhnika, d. o. o., Pot v Močilnik 17, 1360 Vrhnika. 

- Veterinarski center Mateja Plevnik, s. p., Tovarniška 10, 1370 Logatec. 

- Veterinarska postaja Postojna, d. o. o., Podružnica Cerknica, Tabor 5 c, 1380  Cerknica. 

- Veterinarska postaja Cerknica, d. o. o., Gerbičeva 39, 1380 Cerknica. 

- Zasvet, d. o. o., Izlake 48, 1411 Izlake. 

- Ambulanta za male živali, Miran Knez, s. p., Loke 8, 1420 Trbovlje. 

- Veterinarska ambulanta Trbovlje, Kastelic Marko, Gimnazijska 19, 1420 Trbovlje. 

- Veterinarska postaja Sevnica, d. o. o.,  PE Radeče, Pot na jez 13 a, 1433 Radeče. 
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Mariborska regija: 

- Ambulanta za male živali Pobrežje, d. o. o., Prečna ulica 9b, 2000 Maribor. 

- Klinika za male živali Maribor, d. o. o., Osojnikova ulica 10, 2000  Maribor. 

- Veterinarska bolnica Maribor, d. o. o., Šentiljska 109, 2000  Maribor. 

- Bones, d. o. o.,  Kranjčeva 3, 2000 Maribor. 

- Veterinarski center Pika, d. o. o., Smetanova ulica 78, 2000 Maribor. 

- Mz vet, d. o. o., Pesnica 21 A, 2211  Pesnica pri Mariboru. 

- Veterinarska bolnica in lekarniška postaja Lenart, d. o. o., Gradiška 6, 2230 Lenart v 

Slovenskih goricah. 

- Veterinarska ambulanta Usar, d. o. o., Korenska cesta 14, 2241 Sp. Duplek. 

- Veterinarska ambulanta PP, d. o. o., Potrčeva 6, 2250  Ptuj. 

- Veterinarska bolnica Ptuj, d. o. o., Ormoška cesta 28, 2250  Ptuj. 

- Ambulanta za male živali V.M.V., Vojko Milenkovič, s. p., Kettejeva 11, 2250  Ptuj. 

- Veterinarska ambulanta Žak, Aleš Korent, dr. vet. med., Trnovska vas 42 a, 2254 

Trnovska vas. 

- Veterinarska ambulanta Vernik, d. o. o., PE Sveti Tomaž, Sveti Tomaž 15 e, 2258 Sveti 

Tomaž. 

- Veterinarska postaja Ormož, d. o. o., Ljutomerska 25, 2270 Ormož. 

- Veterinarska ambulanta Vernik, d. o. o., Moškanjci 79, 2272 Gorišnica. 

- Ambulanta za male živali Damijan Peklar, s. p., Slovenja vas  2 b, 2288 Hajdina. 

- Veterinarska bolnica Slovenska Bistrica, d. o. o., Trgovska ulica 1, 2310 Slovenska 

Bistrica. 

- Veterinarska ambulanta Žak, Aleš Korent, dr. vet. med., Podružnica Slovenska Bistrica, 

Špindlerjeva 5, 2310 Slovenska Bistrica. 

- Veterinarska bolnica Maribor, d. o. o., PE Hoče, Zgornje Hoče 7, 2311  Hoče. 

- Veterinarska ambulanta Majšperk, d. o. o., Lešje 34, 2322 Majšperk. 

- Kri & za, živinozdravniška ambulanta, d. o. o., Cirkovce 50, 2326 Cirkovce. 

- Primavet, Veterinarska ambulanta Rače, Primož Šušterič, s. p., Ptujska cesta 38, 2327 

Rače. 

- Veterinarska bolnica Maribor, d. o. o., PE Ruše, Mariborska cesta 12, 2342 Ruše. 

- Veterinarstvo Magistrale, d. o. o., Gornji trg 32, 2344 Lovrenc na Pohorju. 

- Mir - Vet, Mirko Župan, s. p., Klanec 4, 2345 Bistrica ob Dravi. 

- Veterinarska postaja Radlje ob Dravi, veterinarska postaja, d. o. o., Koroška 49, 2360  

Radlje ob Dravi. 

- Golob, d. o. o., Podjetje za veterino, medicino in trgovino, Glavni trg 7, 2366  Muta. 

- Tomo Wankmueller, dr. vet. med., Livarska 14, 2367  Vuzenica. 

- Veterinarska postaja Dravograd, d. o. o., Otiški vrh 169, 2373 Šentjanž pri Dravogradu. 

- Veterinarska postaja Slovenj Gradec, d. o. o., Celjska 126, 2380  Slovenj Gradec. 

- VP Slovenj Gradec, PE Ravne na Koroškem, Ob Meži 5, 2390 Ravne na Koroškem. 
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- Veterinarska ambulanta Demitrij Osterman, dr. vet. med., Podgorska 9, 2380  Slovenj 

Gradec. 

- VP Prevalje, veterinarska postaja, d. o. o., Pri postaji 9, 2391 Prevalje. 

Celjska regija: 

- Zvitorepka, d. o. o., PE Celje, Trnoveljska cesta 2, 3000 Celje. 

- Veterinarski center Celje, d. o. o., Trnoveljska cesta 1, 3000 Celje. 

- Veterinarska postaja Konjice, d. o. o., Ob potoku 2 b, 3210 Slovenske Konjice. 

- Veterina Jagodič, d. o. o., Dole 9, 3230 Šentjur. 

- Veterinarstvo Šentjur, d. o. o., Cesta Leona Dobrotinška 12, 3230 Šentjur. 

- Veterinarska postaja Šmarje pri Jelšah, d. o. o., Rogaška 46, 3240  Šmarje pri Jelšah. 

- Veterinarski center Kropec, d. o. o., Zgornje Negonje 36 d, 3250 Rogaška Slatina. 

- Veterinarska postaja Šmarje pri Jelšah, PE Rogaška Slatina, Prvomajska ulica 29, 3250 

Rogaška Slatina. 

- O.K. vet, d. o. o., Kozje 41, 3260 Kozje. 

- Veterinarska postaja Laško, d. o. o.,  Marija Gradec 36 a, 3270 Laško. 

- Savinjska veterinarska postaja, d. o. o., Podružnica Vransko, Vransko 108, 3305 Vransko. 

- Savinjska veterinarska postaja, d. o. o., Celjska 3 a, 3310 Žalec. 

- Farma, veterinarska ambulanta, d. o. o., Podlog v Savinjski dolini 55, 3311  Šempeter v 

Savinjski dolini. 

- Savinjska veterinarska postaja, d. o. o., Podružnica Polzela, Polzela 11a, 3313  Polzela. 

- Šaleška veterina, d. o. o., Cesta talcev 35, 3320 Velenje. 

- Toplica, Center za zdravljenje živali, Milan Matko, dr. vet. med., Topolšica 15, 3326 

Topolšica. 

- Veterina Mozirje, d. o. o., Cesta na Lepo njivo 10, 3330 Mozirje. 

Gorenjska regija: 

- Veterina Kranj, d. o. o., Šuceva 25, 4000 Kranj. 

- Veterinarska ambulanta KŽK Kranj, d. o. o., Šuceva ulica 27, 4000 Kranj. 

- Medicovet, d. o. o., Kajuhova 23, 4000 Kranj. 

- Veterinarska praksa Tenetiše, d. o. o., Tenetiše 80, 4204 Golnik. 

- Veterinarska ambulanta Medicus, Blaž Gašperlin, s. p., Sajovčevo naselje 46, 4208 

Šenčur. 

- Veterinarska ambulanta Visoko, Visoko 45 a, 4212 Visoko. 

- Klinika Loka, d. o. o., Kidričeva cesta 33 b, 4220 Škofja Loka. 

- Veterinarska ambulanta KŽK, d. o. o., PE Trata, Trata 34, 4220 Škofja Loka. 

- Veterinarska klinika Lesce, d. o. o., Alpska cesta 49, 4248 Lesce. 

- Veterinarska ambulanta Vinko Pristov, s. p., HRAŠE 20 A, 4248 Lesce. 

- Veterinarska ambulanta Vinko Pristov, s. p., Podružnica Veterinarska ambulanta 

Bohinjska Češnjica,  Bohinjska Češnjica 15, 4267 Srednja vas v Bohinju. 

- Sanovet, veterinarska ambulanta, d. o. o., Murova 1, 4270 Jesenice. 
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- Veterinarska praksa Tenetiše, d. o. o., PE Zapuže, Zapuže 3 a, 4275 Begunje na 

Gorenjskem. 

Primorska regija: 

- Veterinarstvo Vidic, Ambulanta za male živali, Oton Vidic, s. p., Kromberška 12, 5000 

Nova Gorica. 

- Veterina Gorica, d. o. o., Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica. 

- Veterinarska ambulanta Tolmin, d. o. o., Trg tigrovcev 1, 5220 Tolmin. 

- Veterinarska ambulanta Ajdovščina, d. o. o., Goriška cesta 48, 5270 Ajdovščina. 

- Veterinarska ambulanta Vipava, Ivan Princes, dr. vet. med., Gradiška cesta 10, 5271 

Vipava. 

- Veterinarska ambulanta Idrija, d. o. o., Župančičeva 7 a, 5280 Idrija. 

- Veterinarska ambulanta Koper, d. o. o., Istrska cesta 13, 6000  Koper. 

- Veterinarska ambulanta Janežič, d. n. o., Za gradom 21, 6000  Koper. 

- Veterinarska postaja Postojna, d. o. o., Podružnica Lipica, Lipica 5, 6210 Sežana. 

- Veterinarska ambulanta Sežana, d. o. o., Trg 28. avgusta 3, 6210 Sežana. 

- Bolnica za živali Postojna, Butinar, d. o. o., Cesta v Staro vas 14, 6230 Postojna. 

- Veterinarska postaja Postojna, d. o. o., Gregorčičev drevored 21, 6230 Postojna. 

- Veterinarska ambulanta Hrpelje, d. o. o., Ulica Dragomirja Benčiča - Brkina 9, 6240 

Kozina. 

- Veterinarska postaja Ilirska Bistrica, d. o. o., Vilharjeva cesta 6, 6250 Ilirska Bistrica. 

- Lax, d. o. o., Ambulanta za male živali Lara, Trgovska ulica 4, 6310  Izola. 

- Veterinarska ambulanta Koper, d. o. o., Ambulanta za male živali Piran, Podružnica, 

Oljčna pot  15, 6330 Piran. 

Dolenjska regija: 

- Jang, Veterinarska ambulanta, d. o. o., Kandijska cesta 27, 8000 Novo mesto. 

- Veterina Novo mesto, d. o. o., Šmarješka cesta 2, Novo mesto. 

- Buba, veterinarska ambulanta, d. o. o., Podružnica Novo mesto, Ljubljanska cesta 27, 

8000 Novo mesto. 

- Veterinarska postaja Trebnje, d. o. o., Pekel 8, 8210 Trebnje. 

- Veterinarska ambulanta Rep, Iztok Rep, s. p., Pod gradom 17, 8230 Mokronog. 

- Veterinarska postaja Trebnje, d. o. o., Podružnica Mokronog, Florjanska cesta, 8230 

Mokronog. 

- Vet BM, ambulanta za male živali, d. o. o., Cesta prvih borcev 20, 8250 Brežice. 

- Veterinarska Bolnica Brežice, d. o. o., Prešernova 17 a, 8250  Brežice. 

- Zasebni veterinarski center Lipej – Šerbec, d. o. o., Ulica 11. novembra 43 a, 8273 

Leskovec pri Krškem. 

- Veterina Novo mesto, d. o. o., Podružnica Škocjan, Lokale, 8275 Škocjan. 

- Veterinarska postaja Brestanica, d. o. o., Šolska cesta 15, 8280 Brestanica. 

- Veterinarska postaja Sevnica, d. o. o., Cesta na grad 14 a, 8290 Sevnica. 
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- Veterina Novo mesto, d. o. o., Podružnica Šentjernej, Turopolje b. š., 8310 Šentjernej. 

- Veterinarska postaja Brestanica, d. o. o., PE Kostanjevica, Kambičev trg 1, 8311 

Kostanjevica na Krki. 

- Belokranjska veterinarska služba Črnomelj, d. o. o., Ločka cesta 14 a, 8340 Črnomelj. 

- Veterina Novo mesto, d. o. o., Podružnica Žužemberk, Grajski trg 41, 8360 Žužemberk. 

Prekmurska  regija in Prlekija: 

- Veterinaria Murska Sobota, d. o. o., Markišavska 3, 9000 Murska Sobota. 

- Veterina Škarica, Igor Škarica, s. p., Ivana Regenta 37, 9000 Murska Sobota. 

- Veterinarska postaja Lendava, d. o. o., Kolodvorska 37, 9220 Lendava. 

- Veterinarska ambulanta Tušar, Zoran Tušar, s. p., Mlinska 5, 9220 Lendava. 

- Veterinarski inženiring Nabergoj d. o. o., Dolga ulica 30, 9226 Moravske Toplice. 

- Veterinarska ambulanta Ljutomer, d. o. o., Razlagova 7, 9240 Ljutomer. 

- Veterinarska ambulanta Ljutomer, d. o. o., Podružnica Boreci, Boreci 6 b, 9242 Križevci 

pri Ljutomeru. 

- Šantl, veterinarska ambulanta, d. o. o., Bolehnečici 4 c, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici. 

- Veterinarska postaja Radgona, d. o. o., Partizanska cesta 44, 9250 Gornja Radgona. 
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5 EMPIRIČNI DEL -  RAZISKAVA ZADOVOLJSTVA UPORABNIKOV 

STORITEV S STORITVAMI KLINIK ZA MALE ŽIVALI  

5.1 Opredelitev vzorca raziskave 

V kolikor opazovanje celotne populacije ni izvedljivo oziroma je nesmiselno, se pri analizi 

omejimo zgolj na opazovanje vzorca enot (Kodrič in Strašek 2008). 

Preglednica 1: Struktura po spolu anketirancev 

 

Vzorec predstavlja 234 anketirancev, ki so anketo izpolnili v celoti. 83,3 odstotka vseh 

anketirancev (195) je bilo ženskega in 16,7 odstotka (39) moškega spola. Iz tega sklepamo, da 

je več žensk lastnic malih živali, kar je opazno tudi pri obiskih klinik za male živali, kjer  je 

praviloma zaslediti več ženskih kot moških obiskovalcev. 

Preglednica 2: Struktura po regiji anketirancev 

 

Glede na regijo je vzorec razdeljen na 11 regij. Kot je razvidno iz preglednice 2, so 

anketiranci iz različnih regij. Največji del, 59 odstotkov (138 oseb), predstavlja 
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Osrednjeslovenska regija. Sledijo ji Gorenjska regija z 12 odstotki (28 oseb), Savinjska regija 

z 10,3 odstotka (24 oseb) in Obalno-kraška regija s 4,7 odstotka (11 oseb). Občutno manj, 3,8 

odstotka (9 oseb), je iz Podravske regije, kateri sledijo Jugovzhodna Slovenija s 3,4 odstotka 

(8 oseb), Koroška regija z 2,1 odstotka (5 oseb) in Zasavska ter Goriška regija, obe z 1,7 

odstotka (4 oseb). Na zadnje mesto pa sta se uvrstili Pomurska regija z 0,9 odstotka (2 osebi) 

in Notranjsko-kraška z 0,4 odstotka (1 oseba).  

Preglednica 3: Struktura po zaposlitvenem statusu anketirancev 

 

Glede na zaposlitveni status je iz preglednice 3 razvidno, da je največ anketirancev – 68,8 

odstotka (161 oseb) – zaposlenih. Enak delež, 12,8 odstotka (30 oseb), predstavljajo 

nezaposleni in študentje. Najmanj, 5,6 odstotka (13 oseb), je med anketiranci  upokojencev. 

Logično razlago najdemo v načinu anketiranja, saj so upokojenci skupina, ki je najmanj vešča 

uporabe interneta. 

Preglednica 4: Struktura po lastništvu živali 

 

Iz preglednice 4 je razvidno, da ima  precej anketirancev več kot enega hišnega ljubljenčka. 

92,2 odstotka anketirancev (213 oseb) ima psa, 32,5 odstotka (75 oseb) ima mačko, 12,1 

odstotka (28 oseb) ima drugo žival. Trije anketiranci niso navedli, katero žival imajo, zato 

sklepamo, da živali nimajo več. Od celotne populacije živali predstavljajo psi 67,4 odstotka 

vseh živali, mačke 23,7 odstotka, druge živali pa 8,9 odstotka vseh živali. 
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5.2 Anketni vprašalnik 

Anketiranje je potekalo na spletnem portalu www.1ka.si od 16. 10. 2014 do 27. 11. 2014.  V 

anketi so sodelovali uporabniki storitev klinik za male živali (predvsem lastniki psov in 

mačk), različnih starosti, obeh spolov in so obiskovalci različnih klinik za male živali.  

Anketiranje je bilo anonimno. Povabilo za sodelovanje smo objavili v obliki povezave do 

spletnega anketnega vprašalnika v različnih skupinah ljubiteljev malih živali na socialnem 

omrežju Facebook in na spletnih portalih ljubiteljev živali ter preko elektronske pošte poslali 

lastnikom malih živali. Klikov na anketo je bilo 780. Upoštevali smo samo odgovore 234 

anketirancev, ki so anketo izpolnili v celoti.  

 

Anketni vprašalnik je obsegal predvsem vprašanja zaprtega tipa, ki so izražala stopnjo 

strinjanja. Razdeljen je bil na 6 sklopov, ki so bili vsebinsko ločeni, in sicer na: 

- Prvi sklop: zadovoljstvo s splošnim vtisom z urejenostjo klinike. 

- Drugi sklop: zadovoljstvo in izbira klinike za male živali. 

- Tretji sklop: zadovoljstvo z usposobljenostjo izbranega strokovnjaka s področja veterine. 

- Četrti sklop: ravnanje ob nezadovoljstvu z veterinarsko storitvijo. 

- Peti sklop: zadovoljstvo z organiziranostjo dežurne veterinarske službe. 

- Peti sklop, drugi del: izkušnje ob obisku dežurne veterinarske klinike. 

- Šesti sklop: demografski podatki. 

5.3 Evalvacija rezultatov anketiranja 

Easterby Smith, Thorpe in Lowe (2007, 63) trdijo, da je v raziskavo potrebno vključiti 

podatke, ki nam pomagajo dokazati namen in cilj raziskave. S sestavo anketnega vprašalnika 

smo se trudili v raziskavo zajeti podatke, ki nam bodo to omogočili. 

Ugotovitve raziskave 

Vsi podatki so bili obdelani s pomočjo statističnega paketa SPSS. Za vse sklope vprašanj smo 

najprej naredili test normalnosti porazdelitve, to je Kolmogorov - Smirnov test. Iz preglednic 

Kolmogorov - Smirnovega testa je razvidno, da imajo spremenljivke vseh sklopov stopnjo 

značilnosti pod 0,05, zato lahko sklepamo, da so nenormalno porazdeljene. To smo upoštevali 

pri vseh nadaljnjih statističnih postopkih. Preglednice Kolmogorov - Smirnovega testa so v 

prilogi 2.   

Zanesljivost vprašalnika smo preverjali s Cronbach alfa testom notranje konsistentnosti in 

zanesljivosti anketiranja. Pove nam, ali bi pri ponovnem merjenju istih lastnosti pri istih 

anketirancih dobili enake rezultate. V kolikor je vrednost Cronbach alfa koeficienta na lestvici 

višja od 0,6, je vprašalnik sprejemljiv.  
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Slika 18: Pomen Cronbah alfa koeficienta 

Vir: Benstat 2015. 

 

V nadaljevanju smo, prav tako za vsak posamezni sklop anketnega vprašalnika posebej, 

izračunali korelacijski koeficient med posamezno spremenljivko in med vsemi 

spremenljivkami. Prvi stolpec – povezanost posamezne spremenljivke s celoto (angleško 

Corrected Item-Total Correlation) – nam pove, kakšna je zanesljivost lestvice. Za močno 

korelacijo gre pri vrednosti med 0,7 in 1,0. Ko je vrednost med 0,5 in 0,7, govorimo o zmerni 

korelaciji. Pri vrednosti med 0,3 in 0,5 gre za šibko korelacijo.  Če pride do vrednosti, ki je 

nižja od 0,3, je priporočljivo spremenljivko izločiti iz vprašalnika. V drugem stolpcu vidimo 

spremembo Cronbach alfe ob morebitni izključenosti spremenljivke (angleško Cronbach's 

Alpha if Item Deleted).  

Sklop 1: Zadovoljstvo s splošnim vtisom z urejenostjo klinike 

 

Slika 19: Zadovoljstvo s splošnim vtisom z urejenostjo klinike – povprečja spremenljivk 

Vse spremenljivke, ki prispevajo k zadovoljstvu s splošnim vtisom z urejenostjo klinike, 

kažejo na zadovoljstvo uporabnikov. Meja med zadovoljstvom in nezadovoljstvom je v našem 

primeru ocena 4 na Likertovi lestvici od 1 do 7. Nadpovprečno so anketiranci zadovoljni z 

naslednjimi spremenljivkami: dostopnost klinike, čistost in urejenostjo klinike in prijaznost in 

ustrežljivost osebja. Manj, vendar še vedno zadovoljni so s spremenljivkama delovni čas 

klinike in število parkirnih mest. Anketiranci o spremenljivki »dobro zastavljeni marketing 
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vpliva na moje zadovoljstvo z izbrano  kliniko« nimajo nikakršnega mnenja, ne pritrdilnega 

ne odklonilnega. Iz tega je razvidno, da nima posebnega vpliva na njihovo zadovoljstvo z 

izbrano kliniko. 

Preglednica 5: Vrednost Cronbachovega koeficienta alfa 

 

Kot je razvidno iz zgornje preglednice 5, Cronbach koeficient alfa znaša 0,758. Zato lahko 

sklepamo, da  je konsistentnost vprašalnika v prvem sklopu dobra.  

Preglednica 6: Korelacijski koeficient med posamezno spremenljivko in med vsemi 

spremenljivkami prvega sklopa vprašalnika 

 

Prvi stolpec nam pove, da je povezanost vsake spremenljivke s celoto zelo dobra. Zato tudi ni 

potrebno izključiti nobene spremenljivke.  

Sklop 2: Zadovoljstvo in izbira klinike za male živali  

 

Slika 20: Zadovoljstvo in izbira klinike za male živali – povprečja spremenljivk 
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Anketiranci se nadpovprečno ocenili vse spremenljivke, razen zadnje spremenljivke, ki pravi, 

da so na kliniki za kirurgijo in male živali zaposleni najboljši strokovnjaki, kjer je ocena na 

meji med strinjanjem in nestrinjanjem.  

Preglednica 7: Vrednost Cronbachovega koeficienta alfa 

 

Kot je razvidno iz  preglednice 7, Cronbach koeficient alfa znaša 0,651. Zato lahko sklepamo, 

da  je konsistentnost vprašalnika v drugem sklopu vprašanj sprejemljiva.  

S pomočjo item-total statistics smo izračunali korelacijski koeficient med posamezno 

spremenljivko in med vsemi spremenljivkami drugega sklopa vprašalnika.  

Preglednica 8: Korelacijski koeficient med posamezno spremenljivko in med vsemi    

                           spremenljivkami drugega sklopa vprašalnika  

 

Prvi stolpec preglednice pokaže, da bi spremenljivko »obiskujem vedno isto kliniko« lahko 

izključili iz analize sklopa oziroma bi jo obravnavali posebej. Če bi jo izključili, bi Cronbach 

alfa narastel na raven »dober«  0,713. Enako velja za spremenljivko »na Kliniki za kirurgijo 
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in male živali so zaposleni najboljši strokovnjaki«. V primeru, da bi jo izključili iz analize 

sklopa, oziroma obravnavali posebej, bi Cronbach alfa narastel na 0,688. Navedeni 

spremenljivki govorita o točno eni kliniki in sta zato slabo povezani s celoto. Povesta nam, da 

imamo opravka s populacijo, ki obiskuje različne klinike za male živali.  

Sklop 3: Zadovoljstvo z usposobljenostjo izbranega strokovnjaka s področja veterine   

 

Slika 21: Zadovoljstvo z usposobljenostjo izbranega strokovnjaka s področja veterine – 

povprečje spremenljivk 

Vse spremenljivke, ki ocenjujejo zadovoljstvo z usposobljenostjo izbranega strokovnjaka s 

področja veterine, so nadpovprečno ocenjene, razen zadnje spremenljivke, ki je kontrolna 

predzadnji, kar potrjuje, da so anketiranci razumeli vprašanja in natančno odgovarjali.  

Preglednica 9: Vrednost Cronbachovega koeficienta alfa 

 

Kot je razvidno iz preglednice 9, Cronbach koeficient alfa znaša 0,614. Zato lahko sklepamo, 

da  je konsistentnost vprašalnika v tretjem sklopu vprašanj sprejemljiva.  

S pomočjo item-total statistics smo izračunali korelacijski koeficient med posamezno 

spremenljivko in med vsemi spremenljivkami tretjega sklopa vprašalnika.  
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Preglednica 10: Korelacijski koeficient med posamezno spremenljivko in med vsemi  

                             spremenljivkami tretjega sklopa vprašalnika  

 

Ker je zadnja spremenljivka nasprotna in kontrolna predzadnji, jo lahko mirno izključimo iz 

analize in dobimo zelo dober  Cronbach alfa, ki naraste na raven  0,810.  

Sklop 4: Ravnanje ob nezadovoljstvu z veterinarsko storitvijo 

 

Slika 22: Ravnanje ob nezadovoljstvu z veterinarsko storitvijo – povprečje spremenljivk 

Anketiranci se nadpovprečno strinjajo s spremenljivkama, ki pravita, da bi v primeru 

negativne izkušnje odšli h konkurenci in da bi svojo negativno izkušnjo delili z drugimi. 

Rahlo se strinjajo tudi s spremenljivkama, ki pravita, da so že bili deležni malomarne in 

površne obravnave in da bi se zaradi negativne izkušnje pritožili predstojniku klinike. Ne 

strinjajo se s spremenljivko, ki pravi, da bi se zaradi negativne izkušnje pritožili pri 
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veterinarski zbornici in spremenljivko, ki pravi, da bi svojo negativno  izkušnjo prizadeti 

zadržali zase. 

Preglednica 11: Vrednost Cronbachovega koeficienta alfa 

 

Kot je razvidno iz preglednice 11, Cronbach koeficient alfa znaša 0,358. Razlog je v teoretični 

naravi vprašanj, ki sprašujejo, kako bi udeleženci ukrepali v primeru nezadovoljstva.  

S pomočjo item-total statistics smo izračunali korelacijski koeficient med posamezno 

spremenljivko in med vsemi spremenljivkami četrtega sklopa vprašalnika.  

Preglednica 12: Korelacijski koeficient med posamezno spremenljivko in med vsemi  

                             spremenljivkami četrtega sklopa vprašalnika 

 

Prvi stolpec nam pove, da povezanosti ni, ker so vse spremenljivke teoretičnega značaja. Ker 

je zadnja spremenljivka popolno nasprotna vsem ostalim, jo lahko mirno izključimo iz analize 

in dobimo še kar zadovoljiv  Cronbach alfa, ki naraste na raven  0,543. 
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Sklop 5: Zadovoljstvo z organiziranostjo dežurne veterinarske službe 

 

Slika 23: Zadovoljstvo z organiziranostjo dežurne veterinarske službe – povprečje 
spremenljivk 

Prve štiri spremenljivke, s katerimi se anketiranci nadpovprečno strinjajo, so splošne, torej ne 

govorijo konkretno o dejanskem stanju na dežurnih klinikah, ampak predvsem o tem, kaj je za 

anketirance pomembno in jim zbuja zaupanje. Te spremenljivke so: izkušen in usposobljen 

strokovnjak v času dežurstva je bistvenega pomena za kakovostno oskrbo živali, dežurno 

veterinarsko službo obiščejo samo v nujnih primerih, pomembno je, katero dežurno kliniko za 

male živali izberemo  in dobra organiziranost dežurne službe je eden od pomembnejših 

kriterijev, ki prispevajo k njihovemu zaupanju v izbrano kliniko. 

Z ostalimi spremenljivkami, ki govorijo o dejanskem stanju na področju dežurnih klinik, pa se 

anketiranci rahlo strinjajo.  Te spremenljivke so: nekatere klinike nudijo uporabnikom v času 

dežurstev večji obseg storitev kot druge, nekatere klinike ne zagotavljajo izvedbe nujnih 

kirurških posegov, nekatere klinike nudijo uporabnikom samo osnovne storitve. Anketiranci 

niso preveč prepričani v to, da so dežurne veterinarske službe dovolj dobro organizirane in da 

na vseh klinikah v času dežurstev delajo izkušeni strokovnjaki s področja veterine, ki so 

sposobni v nujnih primerih žival tudi kirurško oskrbeti in ji s tem  rešiti življenje, kar pove 

ocena, ki je samo rahlo nad mejo med strinjanjem in nestrinjanjem. Anketiranci se ne strinjajo 

z dvojno ceno veterinarskih storitev v času dežurstev. 
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Preglednica 13: Vrednost Cronbachovega koeficienta alfa 

 

Kot je razvidno iz preglednice 13, Cronbach koeficient alfa znaša 0,409. Cronbach alfa je 

potrdil, da vprašanja niso del iste celote. Prvi del se nanaša na splošna prepričanja, drugi del 

pa na dejansko stanje na dežurnih klinikah. Ta sklop vprašanj bi bilo bolje razdeliti na dva 

dela.   

S pomočjo item-total statistics smo izračunali korelacijski koeficient med posamezno 

spremenljivko in med vsemi spremenljivkami petega sklopa vprašalnika.  

Preglednica 14: Korelacijski koeficient med posamezno spremenljivko in med vsemi   

                              spremenljivkami petega sklopa vprašalnika 

 

Prvi stolpec nam pove, da konstrukt ni enoten in ga je v nadaljnjih raziskavah potrebno 

obravnavati kot del ločene celote.  
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5. sklop: Zadovoljstvo z delom dežurnega veterinarja, v kolikor so dežurno kliniko že 

obiskali 

 

Slika 24: Zadovoljstvo z delom dežurnega veterinarja – povprečje spremenljivk 

Vse spremenljivke, ki ocenjujejo zadovoljstvo z delom dežurnega veterinarja, so zadovoljivo 

ocenjene, razen zadnje spremenljivke, ki je kontrolna drugi spremenljivki, kar potrjuje, da so 

anketiranci razumeli vprašanja in natančno odgovarjali.  

Preglednica 15: Vrednost Cronbachovega koeficienta alfa 

 

Kot je razvidno iz preglednice 15, Cronbach koeficient alfa znaša 0,963. Zato lahko 

sklepamo, da  je konsistentnost vprašalnika v tem sklopu odlična.  

S pomočjo item-total statistics smo izračunali korelacijski koeficient med posamezno 

spremenljivko in med vsemi spremenljivkami tega sklopa vprašalnika. 
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Preglednica 16: Korelacijski koeficient med posamezno spremenljivko in med vsemi   

                              spremenljivkami drugega dela petega sklopa vprašalnika 

 

Prvi stolpec nam pove, da je povezanost spremenljivk s celoto zelo dobra, gre za močno 

korelacijo, saj so vrednosti med 0,7 in 1,0. Zanesljivost tega dela vprašalnika je zelo visoka. 

Anketiranci so v tem sklopu najbolj enotni. 

5.4 Potrjevanje ali zavračanje hipotez 

Hipoteza 1: Uporabniki storitev kinik za male živali so bolj zadovoljni, če njihovo žival oskrbi 

vrhunski strokovnjak ob višji ceni storitve kot pa povprečni veterinar ob nižji ceni storitve. 

Odgovor na zastavljeno hipotezo smo poiskali v dveh spremenljivkah: 

- Bolj sem zadovoljen, če mojo žival oskrbi vrhunski strokovnjak, pa četudi ob višji ceni 

storitve, kot povprečni veterinar ob nižji ceni storitve. 

- Bolj sem zadovoljen, če mojo žival oskrbi povprečni veterinar ob nižji ceni storitve kot 

vrhunski strokovnjak ob višji ceni storitve. 

Trditvi sta si nasprotni oziroma ena drugi kontrolni. Obe trditvi smo preverili z naslednjima 

analizama:  

- S testom za odvisna vzorca (ista populacija v dveh različnih situacijah): ker ne gre za 

normalno porazdelitev, smo uporabili neparametrični Wilcoxon Signed Ranks parni test. 

Preverili smo, ali je povprečna vrednost razlike rangov dveh spremenljivk pri istih enotah 

različna od nič.  

- S Cluster analizo oziroma metodo razvrščanja v skupine in prikazom osnovne statistike 

(po skupinah) za obe trditvi: tu gre za matematično multivariatno metodo, ki omogoča 

združevanje enot v homogene clustre – skupine, obenem pa pokaže tudi tipične 

predstavnike teh skupin. Izbrali smo Two Step Cluster analizo.  
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Wilcoxon Signed Ranks parni test 

Spremenljivke niso porazdeljene normalno, zato smo namesto t-testa uporabili Wilcoxon 

Signed Ranks parni test. Namesto povprečne vrednosti je tu uporabljen povprečni rang (vrstni 

red). Odgovore rangira od 1 naprej, pri tem ima najmanjša vrednost rang 1. Pri interpretaciji 

je zato potrebno upoštevati, da je naša Likertova lestvica v razponu od 1 do 7, pri tem pomeni 

1 popolno nestrinjanje s trditvijo, 7 pa popolno strinjanje s trditvijo. 

Preglednica 17: Prikaz povprečnih rangov 

 

Iz preglednice 17  je razvidno: 

- 164 anketirancev ima raje vrhunskega strokovnjaka, pa četudi ob višji ceni storitve. 

- 20 anketirancev ima raje povprečnega veterinarja ob nižji ceni storitve. 

- 50 anketirancev se ne more odločiti, kaj želi oziroma niso dobro razumeli vprašanja. 

Primerjava povprečnih rangov kaže, da so anketiranci bolj zadovoljni, če njihovo žival oskrbi 

vrhunski strokovnjak, pa četudi ob višji ceni storitve, kot povprečni veterinar ob nižji ceni 

storitve.  

Preglednica 18: Rezultat testa 
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Test pokaže, da je razlika med spremenljivkama statistično značilna, tako da lahko rezultate 

prenesemo na celotno populacijo. Ker je sig < 0,05, ničelno hipotezo Ho zavrnemo in 

sprejmemo H1. S tem je prva hipoteza potrjena.   

Uporabili smo tudi Cluster analizo oziroma metoda razvrščanja v skupine in prikaz osnovne 

statistike. Ker se pri testu upoštevajo vsi odgovori, torej tisti, ki izražajo strinjanje in tisti, ki 

izražajo nestrinjanje, smo z metodo Two Step Cluster vse anketirance razdelili na skupine, 

glede na vse odgovore od 1 do 7, pri obeh vprašanjih.  

 

Slika 25: Število skupin in kakovost razločevanja 

Slika 25 nam pove, da smo dobili dve skupini, za kateri smo ugotovili, da se med seboj dobro 

ločita. 

Prva skupina je dala višjo oceno trditvi: Bolj sem zadovoljen, če mojo žival oskrbi povprečni 

veterinar ob nižji ceni storitve kot vrhunski strokovnjak ob višji ceni storitve. 

Druga skupina pa je dala višjo oceno nasprotni trditvi: Bolj sem zadovoljen, če mojo žival 

oskrbi vrhunski strokovnjak, pa četudi ob višji ceni storitve, kot povprečni veterinar ob nižji 

ceni storitve. 
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Slika 26: Anketiranci v procentih po skupinah 

 

 

Preglednica 19: Osnovna statistika po skupinah 

 

Iz preglednice 19 je razvidno, da daje druga (večja) skupina zelo jasne odgovore. Prvi 

spremenljivki, ki je v prid vrhunskemu strokovnjaku, pa četudi ob višji ceni storitve, daje 

druga skupina ocene od 4 do 7, drugi nasprotni spremenljivki pa 1–3.  S tem smo hipotezo 

potrdili  tudi s Cluster analizo. 

Hipoteza 2: Kakovostna storitev in usposobljen strokovnjak, ki v času dežurstva zagotavlja  

nujne kirurške posege, ki živali lahko rešijo življenje, sta dva od pomembnejših dejavnikov, ki 

vplivata na raven zadovoljstva uporabnikov storitev klinik za male živali. 

Hipotezo smo dokazali v dveh delih, in sicer: 

- V prvem delu smo analizirali sklop vprašanj, ki opisuje zadovoljstvo z organiziranostjo 

dežurne veterinarske službe.  

- V drugem delu smo analizirali raven zadovoljstva uporabnikov s storitvami klinik tistih 

anketirancev, ki so dežurno kliniko že obiskali. 
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Za dokazovanje te hipoteze smo uporabili naslednje raziskave: 

- Redukcija z metodo PCA zadnjega sklopa vprašanj, ki opisuje vse ravni delovanja 

dežurne veterinarske službe. 

- Regresijski model, v katerem je odvisna spremenljivka glavna komponenta, dobljena z 

metodo PCA, neodvisne pa vse spremenljivke iz sklopov splošna urejenost klinike, 

usposobljenost strokovnjakov in organiziranost dežurne veterinarske službe. 

 

Prva redukcija z metodo PCA  

Prva redukcija je bila neuspešna, zato prikazujemo samo preglednico faktorskih uteži, v kateri 

je vidna nedovoljena lastnost – negativna faktorska utež. 

Preglednica 20: Matrika faktorskih uteži 

 

Metoda PCA ne dovoljuje negativne faktorske uteži. Zato spremenljivko obrnemo (R). 

Druga redukcija z metodo PCA  je v celoti uspešna. 

Preglednica 21: KMO in Barletov test 

 

Iz preglednice 21 je razvidno, da je KMO kazalnik zelo blizu 1, kar potrjuje visoko 

primernost podatkov za redukcijo. 
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Preglednica 22: Komunalitete  

 

Dobljena glavna komponenta zelo dobro pojasnjuje vhodne spremenljivke. Zahtevano je nad 

50 %, v našem primeru pa je realizirano od 72 % do 92,1 % komunalitete. 

Preglednica 23: Skupna pojasnjena varianca 

 

Metoda PCA se je kot metoda redukcije pokazala za zelo dobro,  kar dokazuje visok delež 

skupne pojasnjene variance vseh spremenljivk, ki znaša 80 %. To pomeni, da dobljena glavna 

komponenta zelo dobo nadomešča spremenljivke, iz katerih je sestavljena.  

Preglednica 24: Matrika faktorskih uteži 

 

Povezanost glavne komponente z vsemi spremenljivkami je zelo močna. Iz preglednice 24 in 

preglednice 22 vidimo, da sta pri obravnavi bolne živali najbolj pomembni naslednji 

spremenljivki: 
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- Imel sem občutek, da dežurnemu veterinarju lahko zaupam. 

- Dežurni veterinar je bil dovolj izkušen in usposobljen in je znal pravilno ukrepati. 

Dobljeno glavno komponento shranimo pod imenom »Kakovost in zadovoljstvo z dežurno 

službo«. V regresijskem modelu bo odvisna spremenljivka. 

V  sliki 27 prikazujemo odvisno spremenljivko, ki smo jo dobili z metodo PCA in neodvisne 

spremenljivke. 

 

Slika 27: Prikaz odvisne in neodvisnih spremenljivk 

Podatki so pripravljeni za regresijo, s katero bomo preverjali veljavnost hipoteze. 

 

Regresijski model 

Preglednica 25: Povzetek regresijskega modela 

 

Iz preglednice 25 je razvidno, da skupna pojasnjenost modela znaša 30 %. Pove nam, da se 

kakovost in zadovoljstvo z dežurno službo (30 %) pojasni s spremenljivkami. Deleži vpliva 

posameznih spremenljivk so naslednji: 
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- Največji delež (20,3 %) prispeva spremenljivka »Na vseh klinikah v času dežurstev 

delajo izkušeni strokovnjaki s področja veterine, ki so sposobni v času dežurstva v nujnih 

primerih žival tudi kirurško oskrbeti in ji s tem rešiti življenje«. 

- Sledi delež spremenljivke »Dežurne veterinarske službe so dovolj dobro organizirane« s 

5,8 %. 

- Delež spremenljivke »Urejenost klinike« znaša 2,4 %. 

- Najmanj prispeva delež spremenljivke »Dvojna cena veterinarskih storitev v času 

dežurstev se mi zdi sprejemljiva« (1,5 %). 

 

Preglednica 26: Parcialni regresijski koeficienti 

 

V preglednici 26 smo pozorni na predznak parcialnih regresijskih koeficientov in velikost VIF 

faktorja. 

Vsi koeficienti so pozitivni, kar pomeni, da je mogoče kakovost in zadovoljstvo z dežurno 

službo povečati. Anketiranci menijo, da je najpomembnejši faktor, ki prispeva k ravni 

zadovoljstva uporabnikov, sposobnost strokovnjakov žival v nujnih primerih tudi kirurško 

oskrbeti in ji s tem rešiti življenje. Kot bolj pomembno ocenjujejo tudi dobro organiziranost 

dežurnih služb in splošno urejenost klinik. Bolj zadovoljni lastniki živali tudi bolje sprejemajo 

dvojno ceno veterinarskih storitev v času dežurstev.  

Konstanta oziroma začetna vrednost odvisne spremenljivke je negativna (podpovprečna). To 

pomeni, da na klinikah, pri katerih niso izpolnjeni našteti pogoji, obiskovalci tudi  kakovost in 

zadovoljstvo z dežurno službo ocenjujejo podpovprečno.  

VIF faktor je povsod pod 2, kar pomeni popolno odsotnost multikolinearnosti.  
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Slika 28: Grafa normalnosti 

Grafa normalnosti sta pravilna, zato sklepamo, da je bila nenormalnost vhodnih spremenljivk 

majhna oziroma ni imela vpliva na rezultate regresije. Torej je regresijski model veljaven. 

Ugotovili smo dobro pojasnjenost modela.  

Ugotovili smo, da sta dva pomembnejša dejavnika zadovoljstva uporabnikov storitev klinik za 

male živali kakovostna storitev in usposobljen strokovnjak, ki v času dežurstva zagotavlja 

nujne kirurške posege, ki živali lahko rešijo življenje. S tem smo potrdili tudi drugo hipotezo. 

Hipoteza 3: Na raven zadovoljstva uporabnikov  s storitvami klinik za male živali v enaki 

meri vplivajo naslednji dejavniki: splošna urejenost klinike, usposobljenost strokovnjakov in 

organiziranost dežurne veterinarske službe.  

Hipoteza 3 govori o vplivu, zato imamo na izbiro korelacijo in regresijo. V našem primeru 

imamo več spremenljivk, ki vplivajo na zadovoljstvo. Zato moramo uporabiti multivariantno 

regresijo. Sklope vprašanj, ki govorijo o ravni zadovoljstva, moramo reducirati na manjše 

število spremenljivk. Metoda PCA je najbolj primerna zato, ker bomo z njo dobili tiste 

spremenljivke, ki v največji meri zajemajo originalne podatke.  

Pri dokazovanju hipoteze smo uporabili naslednji načrt:  

- Analiza sklopa vprašanj »Zadovoljstvo z usposobljenostjo izbranega strokovnjaka s 

področja veterine«. 

- Metoda PCA, redukcija sklopa na dve glavni komponenti. 
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- Cluster analiza oziroma metoda razvrščanja v skupine s pomočjo metode glavnih 

komponent. 

- Regresijska analiza. 

Metoda glavnih komponent PCA (Principal component analysis) 

Veliko število spremenljivk smo zreducirali tako, da smo jih nadomestili z nekaj novimi, ki 
dovolj dobro povzamejo lastnosti glavnih spremenljivk, torej s čim manjšo izgubo informacij.  
 

Prva redukcija z metodo PCA  

V prvi analizi ima spremenljivka »Bolj sem zadovoljen, če mojo žival oskrbi povprečni 

veterinar ob nižji ceni storitve kot vrhunski strokovnjak ob višji ceni storitve«  negativno 

faktorsko utež (bipolarnost), zato je redukcija neveljavna. 

Preglednica 27: Matrika faktorskih uteži rotirane rešitve 

 

V drugi analizi, ki sledi, spremenljivko obrnemo (R). 

 

Druga  redukcija z metodo PCA  

Preglednica 28: KMO in Barletov test 

 

Testirali smo, ali je povezanost spremenljivk dovolj velika, da lahko nadomestimo izhodiščne 
spremenljivke z glavnimi komponentami. Signifikantnost Bartlettovega testa je pod 0,05, zato 
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ničelno hipotezo o enotski matriki (neprimernosti podatkov za analizo) zavrnemo. Sklepamo, 

da obstaja dovolj velika povezanost med vhodnimi spremenljivkami.  

Smiselnost metode glavnih komponent smo ugotavljali s Kaiser-Meyer-Olkinovo mero o 

primernosti vzorca. Možne vrednosti so med 0 in 1. Redukcija je uspešna, če je vrednost 

KMO blizu 1, če pa je pod 0,6, ni korelacije med spremenljivkami in metoda glavnih 

komponent ne pride v poštev. Ker je KMO mera 0,855, so podatki zelo primerni za analizo. 

Preglednica 29: Komunalitete 

 

Kot je razvidno iz preglednice 29, so vse komunalitete oziroma deleži pojasnjene 

spremenljivke nad 50 %. To nam pove, da lahko vse spremenljivke uporabimo v metodi 

glavnih komponent. 

Preglednica 30: Skupna pojasnjena varianca 

 

Skupna variabilnost osnovnih spremenljivk mora biti pojasnjena vsaj 60 %, v našem primeru  
z dvema glavnima komponentama  je pojasnjene 68,005 % skupne variabilnosti, kar je dovolj.  

V nadaljevanju smo uporabili metodo pravokotne rotacije. Z rotacijo dobimo faktorje, ki so 

teoretično pomembni in enostavnejšo faktorsko strukturo.  
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Preglednica 31: Matrika faktorskih uteži osnovne (nerotirane) rešitve 

 

Ker je podčrtana spremenljivka močna na obeh  komponentah, je to razlog za rotacijo. 

Preglednica 32: Matrika faktorskih uteži rotirane rešitve 

 

Z rotacijo smo dobili zelo jasno strukturo (močne uteži so bistveno nad 0,5 in večina šibkih 

pod 0,2). S tem smo dobili dve glavni komponenti, ki sta osnovi za Cluster analizo in 

regresijsko analizo. Shranimo ju pod imeni: 

- Kakovostna storitev in usposobljen strokovnjak. 

- Vrhunski strokovnjak ob višji ceni. 
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Naslednji grafi prikazujejo:  

- Drevo razvrščanja pri Cluster analizi in odločitev o treh skupinah. 

- Delež posameznih skupin. 

- Povprečja posameznih skupin. 

S Cluster analizo oziroma metodo razvrščanja v skupine smo oblikovali skupine anketirancev 

po kriterijih podobnosti. Potek združevanja smo grafično ponazorili z drevesom združevanja 

(Dendrogram). Dendrogram smo na neki ravni “prerezali” in tako skupino razvrstili v tri 

skupine.   

 

Slika 29: Graf drevesa razvrščanja 

Z analizo drevesa razvrščanja (slika 29) smo dobili tri skupine, katerih velikost in povprečje 

prikazujemo na naslednjih grafih: 
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Slika 30: Graf velikost skupin dobljenih s Cluster analizo 

S prikazano analizo smo dokazali, da so anketiranci zadovoljni s kakovostjo storitev, kar je 

hkrati potrditev usposobljenosti strokovnjakov. Delež anketirancev, ki je na vseh ravneh z 

izbranim strokovnjakom zelo zadovoljen, je 43 %. Delež tistih, ki so prav tako zelo 

zadovoljni, le da bi radi nižjo ceno, je 31 %. Skupaj je to 74 %, kar je velika večina. Manj 

zadovoljnih je samo 26 %. 

 

Slika 31: Graf povprečja skupin, dobljenih s Cluster analizo 

Tudi večina odgovorov nezadovoljnih anketirancev je še vedno okoli 5 (na Likertovi lestvici 

od 1 do 7, kar je ravno zadostna ocena za potrditev kakovosti storitev). 
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V drugem delu smo povezali kakovost storitev in usposobljenost strokovnjakov z vsemi 

dejavniki, ki opisujejo raven zadovoljstva uporabnikov storitev klinik za male živali. Z 

regresijsko analizo smo: 

- Dokazali, da sta kakovostna storitev in usposobljen strokovnjak dva od najpomembnejših 

dejavnikov, ki vplivata na raven zadovoljstva uporabnikov storitev klinik. 

- Dobili odgovor, v čem se razlikujejo skupine, dobljene v prejšnji analizi. 

- Ugotovili, kako povečati raven zadovoljstva s storitvami klinik. 

V sliki 32 prikazujemo odvisni spremenljivki, ki smo ju dobili z metodo PCA in neodvisne 

spremenljivke. 

 

Slika 32: Prikaz odvisnih in neodvisnih spremenljivk 

Regresijska analiza 

Z regresijsko analizo smo ugotavljali medsebojno odvisnost. Ker na vrednost odvisne 

spremenljivke vpliva več neodvisnih spremenljivk, je to multipla regresija. Omogoča tudi 

ugotavljanje vzročnosti.  

Prvi model – celotni vzorec: Pri prvi analizi smo postavili za odvisni spremenljivki glavni 

komponenti, dobljeni z metodo PCA, in sicer »kakovostna storitev in usposobljen 

strokovnjak« in »vrhunski strokovnjak ob višji ceni«, neodvisne pa so ostale spremenljivke.  

Uporabili smo metodo postopne regresije STEPWISE, ki upošteva samo tiste spremenljivke, 

ki imajo statistično značilen vpliv. Na ta način smo takoj dobili veljaven model. V analizi so 
vključeni vsi anketiranci. 
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Preglednica 33: Povzetek regresijskega modela 

 

Iz preglednice 33 je vidna postopnost pri vključevanju neodvisnih spremenljivk (model 1 do 

6). Pojasnjenost modela spremljamo v stolpcu Adjusted R Square, kjer je procent 

(determinacijski koeficient) prikazan kumulativno. Pojasnjenost celotnega modela je 38,1 %. 

Največji vpliv na zadovoljstvo uporabnikov imata prijaznost in ustrežljivost osebja (23,5 %).  

Preglednica 34: Parcialni regresijski koeficienti 

 

V preglednici 34 spremljamo moč in smer vpliva (regresijski koeficienti). Ker je VIF faktor 

pod 2, ugotovitve,  dobljene s pomočjo vzorca, lahko posplošimo na statistično množico, saj 

neodvisne spremenljivke med seboj niso premočno korelirane. 
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Slika 33: Grafa normalnosti za celotno skupino 

Iz  grafov normalnosti je razvidno, da je regresijski model veljaven. Izpolnjena sta oba pogoja 

testa:  

- V prvem grafu je ploščina pod »Gausom« bistveno večja kot nad njim. 

- V drugem grafu so bili reziduali dovolj blizu premice (pas od –0,2 do 0,2). 

Hipoteza je le delno potrjena. Ugotovili smo, da vsi v hipotezi našteti dejavniki vplivajo na 

raven zadovoljstva uporabnikov s storitvami klinik za male živali, vendar ne v enaki meri. 

Najbolj na raven zadovoljstva vpliva splošna urejenost klinike, (23,5 %). Sledi usposobljenost 

strokovnjakov (6,2 %) in organiziranost dežurne veterinarske službe (4,6 %).  

Drugi model – skupina nezadovoljnih udeležencev: V analizo smo vključili samo anketirance, 

ki so nezadovoljni z izbranim strokovnjakom. 

Preglednica 35: Povzetek regresijskega modela 

 

Pri nezadovoljnih anketirancih smo dobili precej visok odstotek pojasnjenosti, kar pomeni, da 

se na ta del populacije da vplivati z izboljšanjem naštetih storitev. Pojasnjenost celotnega 

modela je 35,3 %. Največji delež k nezadovoljstvu prispeva občutek, da dežurni veterinar ni 

bil dovolj usposobljen in izkušen in ni znal pravilno ukrepati (11 %).  
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Preglednica 36: Parcialni regresijski koeficienti 

 

V preglednici 36 spremljamo moč in smer vpliva. Ker je VIF faktor pod 2, ugotovitve,  

dobljene s pomočjo vzorca, lahko posplošimo na statistično množico.  

Pri anketirancih, ki so nezadovoljni, je v največji meri zaznati negativno izkušnjo in zaradi nje 

odhod h konkurenci.  Tudi v tej skupini zadovoljstvo povečuje prijazno in ustrežljivo osebje.  

 

Slika 34: Grafa normalnosti za skupino nezadovoljnih 
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Tudi v skupini nezadovoljnih udeležencev sta, poleg pravilne vrednosti VIF faktorja, pravilna 

tudi grafa normalnosti. Zato je regresijski model veljaven. 

S primerjavo obeh modelov vidimo, da v splošnem anketiranci izražajo zadovoljstvo z 

izbranim strokovnjakom. Zadovoljstvo je odvisno od prijaznosti in ustrežljivosti, izkušenosti 

in usposobljenosti veterinarjev. Hkrati ugotavljajo, da na večini klinik delajo dobri in izkušeni 

strokovnjaki, ki so dobro organizirani, vendar delajo v nekoliko neustreznem delovnem času.  

Ko analiziramo samo nezadovoljne anketirance, se slika spremeni.  

 

Analiza pokaže, da so nezadovoljni anketiranci v preteklosti že imeli slabo izkušnjo in odšli h 

konkurenci, kjer je osebje prijazno in ustrežljivo. 

Nezadovoljni anketiranci menijo, da na vseh klinikah v času dežurstev ne delajo izkušeni 

strokovnjaki s področja veterine, ki so sposobni v času dežurstva v nujnih primerih žival tudi 

kirurško oskrbeti in ji s tem rešiti življenje. Večja ko je pogostost takih dogodkov, manjše je 

zadovoljstvo in zaupanje v izbrano kliniko in strokovnjaka. 

 

Nezadovoljstvo je tudi posledica negativne izkušnje, ki so jo doživeli ob obisku dežurne 

klinike, ko so imeli občutek, da dežurni veterinar ni bil dovolj usposobljen in izkušen in ni 

znal pravilno ukrepati.  

 

Negativna trditev, ki pravi, da nekatere klinike v času dežurstev ne zagotavljajo izvedbe 

nujnih kirurških posegov, pomeni, da manj kot je takih klinik, večje je zadovoljstvo in 

zaupanje na področju storitev klinik za male živali. Iz opravljenih analiz lahko ugotavljamo, 

da se na skupino nezadovoljnih anketirancev da vplivati z izboljšanjem storitev klinik za male 

živali. 

5.5 Ugotovitve  raziskave  zadovoljstva  uporabnikov  storitev  s  storitvami  klinik  za         

male živali 

V magistrski nalogi smo raziskovali področje zadovoljstva uporabnikov s storitvami klinik za 

male živali. V uvodu smo najprej opisali raziskovalni problem – orisali smo situacijo na 

področju Slovenije, kjer je veliko klinik za male živali, zaradi česar je tudi velika konkurenca. 

Predstavili smo teoretična izhodišča raziskave, namen, cilje in hipoteze magistrske naloge. 

Opisali smo predvideno metodologijo, katero smo uporabili v raziskavi, morebitne 

predpostavke in omejitve, ki bi lahko vplivale na izid raziskave. 

V nadaljevanju smo v drugem poglavju opredelili pojem in vsebino marketinga, marketinga 

storitev, sodobnega marketinga in kakovosti storitev. V tretjem poglavju smo opredelili, kaj je 

to zadovoljstvo in kako ga lahko razumemo. V četrtem poglavju smo predstavili področje 
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organiziranosti veterinarske službe v Republiki Sloveniji, opredelili pristojnosti  Veterinarske 

zbornice in pristojnosti  Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin in predstavili 

storitve, ki jih izvajajo klinike za male živali. Opredelili smo Kliniko za kirurgijo in male 

živali, ki deluje v okviru Veterinarske fakultete, in druge klinike, ki so pretežno v zasebni 

lasti. V teoretičnem delu smo povzeli teoretične zasnove različnih avtorjev. Z metodo 

opisovanja ali deskripcije smo opisali raziskovano področje. S pomočjo strokovne literature in 

virov in z metodo povzemanja ali kompilacije smo v magistrski nalogi povzeli teoretična 

izhodišča.    

Tržno raziskavo smo opravili s področja klinik za male živali. Z anketo smo poskušali 

ugotoviti stopnjo zadovoljstva uporabnikov klinik za male živali, zanimalo nas je, ali je 

pomembno, katero kliniko stranka izbere, ali se kakovost storitev raziskuje od klinike do 

klinike, pa tudi, ali nekatere klinike nudijo strankam večji obseg storitev v času svojih 

dežurstev. V raziskavi je sodelovalo 234 anketirancev, ki so anketo izpolnili v celoti. 83,3 

odstotka vseh anketirancev (195) je bilo ženskega in 16,7 odstotka (39) moškega spola. 

Anketiranje je potekalo na spletnem portalu www.1ka.si, kjer je anketiranje anonimno.    

Povabilo za sodelovanje smo objavili v obliki povezave do spletnega anketnega vprašalnika. 

V anketi so sodelovali uporabniki storitev klinik za male živali, katere smo k izpolnjevanju 

ankete nagovorili preko spleta, tako da smo povabilo objavili v različnih skupinah ljubiteljev 

malih živali na socialnem omrežju Facebook, na spletnih portalih ljubiteljev živali in preko 

elektronske pošte. Tako so bili zajeti anketiranci, ki so obiskovalci različnih klinik za male 

živali.  

Zbrane podatke smo obdelali s statističnim paketom SPSS ter jih analizirali z različnimi 

statističnimi metodami. Zanesljivost merskega postopka smo ugotavljali s pomočjo testa 

Cronbach alfa. Povezanost ali korelacijo med dvema spremenljivkama smo ugotavljali s 

koeficientom korelacije. Vpliv neodvisnih spremenljivk na odvisno smo preverili z multiplo 

regresijsko analizo. Na osnovi analize podatkov smo ugotavljati veljavnost zastavljenih 

hipotez.  

Iz evalvacije rezultatov je razvidno, da so uporabniki zelo zadovoljni s splošnim vtisom in 

urejenostjo klinike, ki so jo ocenili kot lahko dostopno, čisto in urejeno, s prijaznim in 

ustrežljivim osebjem, ustreznim delovnim časom.  

Uporabniki menijo, da se kakovost veterinarskih storitev razlikuje od klinike do klinike, da so 

s storitvami nekaterih klinik bolj zadovoljni kot s storitvami drugih in da najboljši 

strokovnjaki delajo na različnih klinikah.  Pred izbiro klinike se posvetujejo z drugimi in 

poskušajo pridobiti čim več informacij, na osnovi katerih izberejo ustrezno kliniko. Ko so z 

neko kliniko zadovoljni, je v večini primerov tudi ne menjajo.  

Dokaj zadovoljni so tudi z usposobljenostjo strokovnjakov s področja veterine, za katere 

menijo, da si vzamejo za obravnavo živali dovolj časa, da se obravnavi živali natančno 
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posvetijo, lastniku živali natančno obrazložijo težavo živali in predpišejo natančne napotke za 

oskrbo živali. Imajo občutek, da izbranemu strokovnjaku lahko popolnoma zaupajo in so 

pripravljeni za kakovostnejšo storitev tudi več plačati. 

Uporabniki bi v primeru negativne izkušnje le-to z veliko gotovostjo delili z drugimi in odšli 

h konkurenci.  Nagibajo se tudi k temu, da bi se pritožili predstojniku klinike. V preteklosti so 

že doživeli negativno izkušnjo, ki je v nobenem primeru ne bi zadržali zase.  

Uporabniki dežurno kliniko obiščejo samo v nujnih primerih. Zaradi resnosti situacije menijo, 

da je izkušen in usposobljen strokovnjak v času dežurstva bistvenega pomena za kakovostno 

oskrbo živali. Hkrati menijo, da je pomembno katero kliniko izbrati in da dobra 

organiziranost dežurne službe pomembno prispeva k njihovemu zaupanju v izbrano kliniko. 

Menijo tudi, da nekatere klinike nudijo uporabnikom večji obseg storitev kot druge, da 

nekatere klinike v času dežurstev zagotavljajo samo osnovne storitve, ne pa tudi izvedbe 

nujnih kirurških posegov, ki živali lahko rešijo življenje. Dvojna cena veterinarskih storitev v 

času dežurstva se jim ne zdi sprejemljiva, kar je razumljivo, saj so veterinarske storitve že 

tako drage. 

Uporabniki, ki so dežurno kliniko že obiskali, so imeli še kar dobre izkušnje in menijo, da si 

je veterinar vzel dovolj časa za oskrbo živali, da je bil dovolj izkušen in je znal pravilno 

ukrepati. Opravil je vse nujne storitve, ki so bile potrebne. Imeli so občutek, da mu lahko 

zaupajo in da je dežurni veterinar rešil njihovo žival. 

Dokaj visoko zadovoljstvo uporabnikov storitev klinik za male živali izhaja med drugim iz 

dejstva, da uporabniki obiskujejo izbrane klinike in izbrane strokovnjake s področja veterine. 

Pred odločitvijo se pozanimajo o izkušnjah drugih in tudi na kateri kliniki je zaposlen 

najboljši strokovnjak z določenega področja. Na osnovi pridobljenih informacij izberejo 

kliniko, ki jo obiskujejo in so z njo zadovoljni. V primeru negativne izkušnje kliniko 

zamenjajo in odidejo h konkurenci. Tudi v tem primeru se vnaprej pozanimajo o potencialni 

kliniki, kaj nudi in kako so z njo zadovoljni drugi. O marketingu menijo, da nima posebnega 

vpliva na njihovo zadovoljstvo z izbrano kliniko. Kljub temu pa marketing pomeni prvo 

informacijo o obstoju neke klinike in v kolikor na potencialnih uporabnikih pusti pozitiven 

vtis, se nato o  kliniki pozanimajo in, v kolikor pridobijo informacije o pozitivnih izkušnjah, 

kliniko tudi obiščejo.     

Klinike za male živali se zavedajo vedno večje konkurence na trgu in se trudijo, da s 

kakovostnimi storitvami in izkušenim in usposobljenim osebjem poskrbijo za svoje paciente 

in zadovoljne lastnike.  

Zavedajo se tudi pomembnosti, da so na razpolago ob ključnih trenutkih izven rednega 

delovnega časa.  Kljub temu da imajo nekatere klinike organizirano dežurno službo, ima v 

zadnjih letih večina klinik za svoje uporabnike  na voljo telefonsko številko, na kateri so 
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dosegljivi v času izven rednega delovnega časa, kljub temu da dežurne veterinarske službe 

nimajo organizirane. Po potrebi bodo prišli in žival primerno oskrbeli. Zavedajo se, da 

uporabniki v nujnih urgentnih primerih raje obiščejo kliniko, ki ji zaupajo, hkrati cenijo, da so 

v nujnih primerih, tudi izven rednega delovnega časa, dosegljivi in bodo kakovostno poskrbeli 

za njihovo žival. 

Anketiranci so na vprašanje odprtega tipa, s katero kliniko so najbolj zadovoljni, na prvo 

mesto postavili kliniko Prva – K (32 glasov), sledi Klinika za kirurgijo in male živali – 

Veterinarska fakulteta (29 glasov), Center za zdravljenje živali Topolščica (17 glasov), 

Veterinarska klinika Lesce in Klinika Loka (obe po 12 glasov) in Bolnica za živali Postojna 

(11 glasov). Sledijo vse ostale klinike z relativno malim številom glasov.  

5.6 Prispevek k stroki 

Prispevek magistrske naloge k stroki temelji na teoretičnih ugotovitvah, ki smo jih povezali s 

področjem veterine. V teoretičnem delu magistrske naloge smo proučili  domačo in tujo 

strokovno literaturo s področja marketinga, marketinga storitev, kakovosti storitev, 

zadovoljstva in zvestobe uporabnikov. Predstavili smo značilnosti in organizacijo področja 

veterine v RS in osnovne storitve, ki jih izvajajo klinike za male živali. Želeli smo prispevati 

k boljšemu razumevanju pomena kakovosti storitev v veterini. Poskušali smo ugotoviti tudi, 

ali imajo klinike za male živali razvit marketing. 

Prispevek magistrske nalog k stroki predstavlja raziskava o zadovoljstvu uporabnikov s 

storitvami klinik za male živali. Taka raziskava doslej še ni bila narejena. Poskušali smo 

ugotoviti, kako so uporabniki zadovoljni z različnimi področji in storitvami klinik za male 

živali in v ta namen raziskavo razdelili na več sklopov. Ugotovili smo, s katerimi področji so 

uporabniki bolj zadovoljni in kje so potrebne izboljšave. Po opravljeni analizi smo opredelili 

tiste dejavnike, ki najbolj vplivajo na zaznavanje kakovosti. Na ta način klinike za male živali 

lahko načrtujejo, kje bi bile še potrebne izboljšave, uporabniki pa pridobijo pomembno 

informacijo o tem, na kaj morajo biti pozorni pri izbiri klinike.  

Ugotovitve raziskave predstavljajo osnovo za nadaljnje raziskovanje kakovosti storitev na 

področju veterine. 

5.7 Priporočila za nadaljnji razvoj 

Veterinarske storitve smo raziskali s strani uporabnikov, in sicer z vidika zadovoljstva 

uporabnikov storitev klinik za male živali. Predlagamo nadaljnje poglobljene raziskave, in 

sicer:  
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- S strani nezadovoljnih uporabnikov bi bilo potrebno raziskati, kaj je povzročilo njihovo 

nezadovoljstvo, katera področja menijo, da bi bilo potrebno izboljšati in s katerimi 

klinikami imajo negativne izkušnje. 

- Potrebno bi bilo raziskati področje organizacije dežurne veterinarske službe, saj se je 

izkazalo, da nekatere klinike uporabnikom v času dežurstva ne zagotavljajo izvedbe 

nujnih kirurških posegov. Uporabniki menijo, da nekatere klinike v času dežurstva 

izvajajo samo osnovne storitve in da je pomembno, katero dežurno kliniko izberejo.  

- Potrebno bi bilo izvesti tudi raziskavo o zavedanju pomena kakovosti storitev s strani 

klinik za male živali in koliko o pomembnosti kakovosti storitve seznanjajo svoje 

zaposlene, ki so ključne osebe, saj so edini otipljivi del storitve.  
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6 SKLEP  

Glavni razlog, zaradi katerega smo se odločili za raziskavo zadovoljstva uporabnikov s 

storitvami klinik za male živali, je ta, da so lastniki malih živali  že večkrat izrazili 

nezadovoljstvo s storitvijo kakšnega veterinarja ali ekipe veterinarjev in pa lastna slaba 

izkušnja, ko ob obisku dežurne veterinarske klinike dežurna veterinarka ni vedela kako 

ukrepati. Ob raziskavi internetnih virov je bilo ugotovljeno, da takšna raziskava še ni bila 

izvedena. Na raznih forumih in FB straneh je bilo zaslediti odzive nezadovoljnih 

uporabnikov, ki so čutili potrebo po deljenju negativne izkušnje. Ob vsem tem se je porodila 

zamisel, da bi raziskavo lahko izvedli v okviru magistrske naloge.  

V raziskavi je bilo ugotovljeno, da so uporabniki storitev na splošno dokaj zadovoljni s 

storitvami klinik za male živali. Razlog za zadovoljstvo je v tem, da se večina uporabnikov 

storitev klinik za male živali že vnaprej pozanima pri prijateljih, znancih in na spletu, s katero 

kliniko imajo lastniki malih živali pozitivne izkušnje in, v kolikor imajo za določeno kliniko 

več priporočil, jo obiščejo.   Drugi razlog je, da nezadovoljni uporabniki po negativni izkušnji 

odidejo h konkurenci. V kolikor konkurenčna klinika zadovolji njihova pričakovanja, 

postanejo zadovoljne zveste stranke. Sodobni lastniki malih živali so tudi ozaveščeni, se o 

storitvah in posegih vnaprej pozanimajo in vedo kaj pričakovati in kdo je za določeno storitev 

najboljši. 

Razlog za nezadovoljstvo uporabnikov je v negativni izkušnji, ki jo doživijo. Posledica take 

izkušnje je odhod h konkurenci. Nekateri uporabniki se pritožijo pri predstojniku klinike, 

vsekakor pa svojo izkušnjo delijo z drugimi, saj želijo o tem obvestiti druge lastnike malih 

živali, da ne bodo doživeli enake izkušnje. S tem želijo prispevati h kakovostnejšim storitvam.  

Uporabniki menijo, da dobro zastavljen marketing nima ne pozitivnega ne negativnega vpliva 

na njihovo zadovoljstvo. Pomembnejši so jim vtisi ob obisku klinike, predvsem  pa 

priporočila drugih.  

Na splošno so zelo zadovoljni s splošno urejenostjo klinik, ki so čiste in urejene, lahko 

dostopne, z dovolj parkirnimi mesti in s prijaznim osebjem. 

S storitvami nekaterih klinik za male živali so bolj zadovoljni kot s storitvami drugih. Dejstvo 

je, da ko so z neko kliniko zadovoljni in imajo pozitivne izkušnje, postanejo tudi zveste 

stranke te klinike. Za kakovostnejšo storitev so pripravljeni tudi več plačati, saj se zavedajo, 

da klinike s kakovostnejšim kadrom in s tem s kakovostnejšimi storitvami le-te navadno tudi 

več zaračunajo.  

Uporabniki obiščejo dežurno kliniko samo v nujnih primerih in takrat pričakujejo kakovostno 

opravljeno storitev. Žal se kakovost storitev dežurnih klinik močno razlikuje. Nekatere klinike 

nudijo samo obseg osnovnih storitev, dežurajo veterinarji brez pravih izkušenj in znanj in ne 
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znajo ustrezno ukrepati. Zato uporabniki menijo, da je pomembno, katero dežurno kliniko 

obiščejo, saj nekatere klinike nudijo samo osnovne storitve, druge pa zagotavljajo tudi nujne 

kirurške posege, ki živali lahko rešijo življenje. Dvojna cena veterinarskih storitev v času 

dežurstva se jim ne zdi sprejemljiva. Tudi Kodeks veterinarske etike v 16. členu narekuje, da 

je neetično zaračunavanje višjih cen v primerih nudenja nujne veterinarske pomoči (Kodeks 

veterinarske etike 2008, 10). Večina klinik za male živali pa v času dežurstva zaračunava 

dvojne cene. 

Slovenija nima dobrodelnih klinik (charity), ki so na Zahodu že dobro poznane. To so klinike, 

ki omogočajo zdravljenje živali lastnikom, ki si ne morejo privoščiti zdravljenja pri 

veterinarjih kljub možnosti plačila na obroke, ki ga nekateri ponujajo. Cene na dobrodelnih 

klinikah so znatno nižje kot na običajnih. 

Slovenija je dovolj dobro pokrita z veterinarskimi klinikami. Manjkajo rehabilitacijski centri, 

kot je npr. hidroterapija, ki jo potrebujejo živali po operativnih posegih ali živali, ki so 

gibalno ovirane. 

Potrebno bi bilo razmisliti tudi o veterinarju, ki bi izvajal obisk na domu, za posebne paciente, 

katerim obisk klinike predstavlja napor.  

Ker so cene veterinarskih storitev relativno dokaj visoke, bi morale klinike razmisliti tudi o 

obročnem plačilu veterinarskih storitev, ki bi ga ponudile stalnim strankam. Žal pa se le malo 

klinik odloči za možnost takega načina plačila.  

Zadovoljstvo svojih strank klinike spremljajo predvsem s knjigo pohval in pritožb, to pa ne 

zadostuje v celoti, saj bi bilo potrebno in smiselno načrtovati in izgraditi dolgoročni sistem 

spremljanja zadovoljstva strank veterinarskih klinik v Sloveniji, ki bi lahko prispeval k 

boljšemu, cenovno ustreznemu in konkurenčnemu, kakovostnejšemu in uspešnejšemu delu 

teh vedno bolj pomembnih slovenskih veterinarskih ustanov.     
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ANKETNI VPRAŠALNIK 

Sem Irena Janja Lužar. Zaključujem podiplomski študij na Fakulteti za management v Kopru.  

V okviru magistrske naloge, ki jo pripravljam, bi rada raziskala področje zadovoljstva 

uporabnikov storitev klinik za male živali.  To področje do zdaj še ni bilo raziskano in menim, 

da bi bilo koristno ugotoviti, kakšne izkušnje imajo lastniki živali s klinikami za male živali. 

Prosim vas, da si vzamete 5–10 minut časa in odgovorite na spodnja vprašanja. 

Klinike za male živali se premalokrat zavedajo, da je njihov obstoj odvisen od  uporabnikov 

njihovih storitev, da je konkurenca velika in da se je potrebno tudi na področju veterine truditi 

za zadovoljstvo svojih strank, ki izhaja iz kakovostnih veterinarskih storitev.  

Anketa je popolnoma anonimna in je razdeljena na vsebinske sklope. 

Hvala in lep dan,Irena Janja Lužar 

V prvem sklopu se nahajajo trditve, ki se nanašajo na zadovoljstvo s splošnim vtisom z 

urejenostjo klinike. 

Zap. 

Št. Trditev 

Sploh 

se ne 

strinjam  

     
Popolnoma 

se strinjam 

1. Osebje na izbrani kliniki 

za male živali je prijazno 

in ustrežljivo. 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Celotna klinika za male 

živali je čista in urejena. 
1 2 3 4 5 6 7 

3. Klinika za male živali je 

lahko dostopna.   
1 2 3 4 5 6 7 

4. Klinika za male živali 

ima na voljo dovolj 

parkirnih mest. 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Delovni čas klinike je 

ustrezen. 
1 2 3 4 5 6 7 
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6. Dobro zastavljen 

marketing izbrane klinike 

vpliva na moje 

zadovoljstvo s kliniko. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

V drugem sklopu se nahajajo trditve, ki se nanašajo na zadovoljstvo in izbiro klinike za 

male živali. 

Zap. 

Št. Trditev 

Sploh 

se ne 

strinjam  

     
Popolnoma 

se strinjam 

7. Obiskujem vedno isto 

kliniko za male živali. 
1 2 3 4 5 6 7 

8. Menim, da se kakovost 

veterinarskih storitev 

razlikuje od klinike do 

klinike. 

1 2 3 4 5 6 7 

9. Za kakovostnejšo 

veterinarsko storitev sem 

pripravljen tudi več 

plačati. 

1 2 3 4 5 6 7 

10. Na Kliniki za kirurgijo in 

male živali, ki deluje v 

okviru Veterinarske 

fakultete,  so zaposleni 

najboljši strokovnjaki. 

1 2 3 4 5 6 7 

11. Najboljši strokovnjaki za 

različna področja delajo 

na različnih klinikah. 

1 2 3 4 5 6 7 
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12. Na izbiro klinike za male 

živali v veliki meri 

vplivajo pri njej 

zaposleni strokovnjaki, 

saj za svojo žival želim 

najkakovostnejšo 

veterinarsko storitev. 

1 2 3 4 5 6 7 

13. Pred izbiri klinike za 

male živali se vnaprej 

pozanimam, kdo je 

najboljši strokovnjak za 

določeno področje in na 

kateri kliniki dela. 

1 2 3 4 5 6 7 

14. Pred dokončno izbiro 

klinike in strokovnjaka, 

ki je tam zaposlen, 

poskušam pridobiti čim 

več informacij o 

izkušnjah drugih in se na 

podlagi teh dokončno 

odločim o izbiri klinike. 

1 2 3 4 5 6 7 

15. Kliniko za male živali, ki 

jo obiskujem, sem izbral 

zato, ker menim, da ima 

za  »določeno aktualno« 

področje  zaposlenega 

najboljšega strokovnjaka. 

1 2 3 4 5 6 7 

16. S storitvami nekaterih 

klinik za male živali sem 

bolj zadovoljen kot  s 

storitvami drugih klinik. 

1 2 3 4 5 6 7 

Navedite, s katerimi klinikami 

za male živali ste bolj 

zadovoljni: 
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V tretjem sklopu se nahajajo trditve, ki se nanašajo na zadovoljstvo z usposobljenostjo 

izbranega strokovnjaka s področja veterine.   

Zap. 

Št. Trditev 

Sploh se 

ne 

strinjam 

     
Popolnoma 

se strinjam  

17. Z določenimi 

strokovnjaki s področja 

veterine sem bolj 

zadovoljen kot  z 

drugimi. 

1 2 3 4 5 6 7 

18. Imam občutek, da lahko 

izbranemu  

strokovnjaku s področja 

veterine, ki obravnava 

mojo žival, popolnoma 

zaupam. 

1 2 3 4 5 6 7 

19. Za obravnavo moje 

živali si izbrani 

strokovnjak s področja 

veterine vzame dovolj 

časa. 

1 2 3 4 5 6 7 

20. Izbrani strokovnjak  s 

področja veterine se 

obravnavi moje živali 

natančno posveti. 

1 2 3 4 5 6 7 

21. Izbrani strokovnjak  s 

področja veterine mi 

zdravstveno težavo 

(stanje) moje živali 

natančno obrazloži. 

1 2 3 4 5 6 7 
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22. Izbrani strokovnjak  s 

področja veterine po 

pregledu predpiše 

natančne napotke za 

oskrbo živali.  

1 2 3 4 5 6 7 

23. Bolj sem zadovoljen, če 

mojo žival oskrbi 

vrhunski strokovnjak, pa 

četudi ob višji ceni 

storitve, kot povprečni 

veterinar ob nižji ceni 

storitve. 

1 2 3 4 5 6 7 

24. Bolj sem zadovoljen, če 

mojo žival oskrbi 

povprečni veterinar ob 

nižji ceni storitve kot 

vrhunski strokovnjak ob 

višji ceni storitve. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

V četrtem sklopu se nahajajo trditve, ki se nanašajo na ravnanje ob nezadovoljstvu z 

veterinarsko storitvijo.  

Zap. 

Št. Trditev 

Sploh se 

ne 

strinjam  

     
Popolnoma 

se strinjam 

25. V  preteklosti sem že bil 

deležen malomarne in 

površne obravnave s 

strani strokovnjaka s 

področja veterine. 

1 2 3 4 5 6 7 
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V primeru negativne izkušnje bi storil naslednje: 

26. Svojo negativno 

izkušnjo bi delil z 

drugimi. 

1 2 3 4 5 6 7 

27. Zaradi negativne 

izkušnje bi se pritožil 

predstojniku klinike. 

1 2 3 4 5 6 7 

28. Zaradi negativne 

izkušnje bi se pritožil 

pri Veterinarski 

zbornici. 

1 2 3 4 5 6 7 

29. Zaradi negativne 

izkušnje bi odšel h 

konkurenci. 

1 2 3 4 5 6 7 

30. Svojo negativno 

izkušnjo bi zadržal zase. 
1 2 3 4 5 6 7 

 

V petem sklopu se nahajajo trditve, ki se nanašajo na zadovoljstvo z organiziranostjo 

dežurne veterinarske službe.   

Zap. 

Št.  

Sploh se 

ne 

strinjam 

     
Popolnoma 

se strinjam 

31. Dobra organiziranost 

dežurne veterinarske 

službe je eden od 

pomembnejših 

kriterijev, ki prispevajo 

k mojemu zaupanju v 

izbrano kliniko in s tem 

k splošnemu 

zadovoljstvu. 

1 2 3 4 5 6 7 
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32. Dežurno veterinarsko 

službo obiščem samo v 

nujnih primerih. 

1 2 3 4 5 6 7 

33. Dežurne veterinarske 

službe so dovolj dobro 

organizirane. 

1 2 3 4 5 6 7 

34. Izkušen in usposobljen 

strokovnjak v času 

dežurstva je bistvenega 

pomena za kakovostno 

oskrbo živali. 

1 2 3 4 5 6 7 

35. Na vseh klinikah v času 

dežurstev delajo  

izkušeni strokovnjaki s 

področja veterine, ki so 

sposobni v času 

dežurstva v nujnih 

primerih žival tudi 

kirurško oskrbeti in ji s 

tem  rešiti življenje. 

1 2 3 4 5 6 7 

36.  Nekatere klinike za 

male živali nudijo 

uporabnikom v času 

dežurstev samo osnovne 

storitve. 

1 2 3 4 5 6 7 

37. Nekatere klinike v času 

dežurstev ne 

zagotavljajo izvedbe 

nujnih kirurških 

posegov. 

1 2 3 4 5 6 7 

38. Pomembno je, katero 

dežurno kliniko za male 

živali izberemo. 

1 2 3 4 5 6 7 
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39. Dvojna cena 

veterinarskih storitev v 

času dežurstev se mi zdi 

sprejemljiva. 

1 2 3 4 5 6 7 

40. Nekatere klinike za 

male živali nudijo 

uporabnikom v času 

dežurstev večji obseg 

storitev kot druge. 

1 2 3 4 5 6 7 

Navedite, katere klinike  (po 

vaših izkušnjah) zagotavljajo 

tudi  v času dežurstva najvišjo 

kakovost storitev in vse nujne 

storitve (rentgen, ultrazvok, 

ekg …), vključno z nujnimi  

kirurškimi posegi: 

 

V kolikor ste dežurno veterinarsko kliniko že obiskali, odgovarjajte dalje, drugače pa 

nadaljujte z naslednjim, 6. sklopom vprašanj. 

41. Dežurni veterinar si je 

vzel dovolj časa za 

oskrbo moje živali. 

1 2 3 4 5 6 7 

42. Dežurni veterinar je bil 

dovolj izkušen in 

usposobljen in je znal 

pravilno ukrepati.  

1 2 3 4 5 6 7 

43. Dežurni veterinar je 

opravil vse nujne 

storitve (rentgen, 

ultrazvok, ekg, kirurški 

poseg …), ki so bile 

potrebne, čeprav je bil 

obisk izven rednega 

delovnega časa. 

1 2 3 4 5 6 7 
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44. Imel sem občutek, da 

dežurnemu veterinarju 

lahko zaupam. 

1 2 3 4 5 6 7 

45.  Imel sem občutek, da je 

dežurni veterinar rešil 

mojo žival. 

1 2 3 4 5 6 7 

46. Imel sem občutek, da 

dežurni veterinar ni bil 

dovolj usposobljen in 

izkušen in ni znal 

pravilno ukrepati. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

V šestem sklopu vas prosimo,  da za potrebe raziskave odgovorite na še nekaj splošnih 

vprašanj, ki ne bodo razkrila vaše identitete (prosimo, da obkrožite črko pred ustreznim 

odgovorom oz. vpišite podatek na črto).  

 

47. Imam  a) psa 

  b) mačko 

  c) drugo:_______________________________________________________ 

 

48. Spol:  a)  Moški 

b) Ženska 

 

49. Regija: a) Pomurska regija 

  b) Podravska regija 

  c) Koroška regija 

  d) Savinjska regija 
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e) Zasavska regija 

  f) Spodnjeposavska regija 

  g) Jugovzhodna Slovenija 

  h) Osrednjeslovenska regija 

  i) Gorenjska regija 

  j) Notranjsko-kraška regija 

  k) Goriška regija 

  l) Obalno-kraška regija 

 

50. Zaposlitveni status: a) Zaposlen 

    b) Nezaposlen 

    c) Študent 

    d) Upokojenec 

  

Hvala za vaš čas! 
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KOLMOGOROV-SMIRNOV TEST 

Prvi sklop 

 

Drugi sklop 
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Tretji sklop 

 

Četrti sklop 
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Peti sklop 

 

Peti sklop – drugi del 

 


