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POVZETEK 

Namen magistrske naloge je bil ugotoviti, katere sestavine zaznane kakovosti storitev na 

področju urejanja pogodbenih razmerij so, po mnenju izvajalcev zdravstvenih storitev, 

najpomembnejše in ali obstajajo statistično pomembne razlike v ocenah posameznih skupin 

izvajalcev. Analiza podatkov, zbranih s spletno anketo na neslučajnem vzorcu 157 izvajalcev, 

pokaže, da na zadovoljstvo izvajalcev statistično značilno vpliva izpolnjevanje pogodbenih 

obveznosti, pri čemer obstajajo določene razlike med posameznimi skupinami izvajalcev. 

Izidi magistrske naloge predstavljajo prispevek k razvoju raziskovanja kakovosti storitev z 

vidika izvajalcev zdravstvenih storitev. Lahko so v pomoč vsem, ki se ukvarjajo z 

načrtovanjem, organiziranjem, vodenjem in nadziranjem kakovosti storitev tudi v drugih 

organizacijah v javnem sektorju. 

Ključne besede: zdravstvo, storitve, izvajalci, kakovost, management, zavarovanje 

SUMMARY 

The intention of the master’s thesis was to establish which factors of the detected quality of 

the services at the field of regulation of the contractual relationships are the most important, 

and if there exist statistically significant differences in the evaluation of individual groups of 

executants, all from the point of view of the health care services executants. The analysis of 

our data collected by the web survey at the not random sample of 157 executants illustrates, 

that the fulfilment of the contractual obligations has statistically significant influence on the 

satisfaction of the executants. Certain differences between individual groups of executants 

were observed. The conclusions of our master’s thesis represent the contribution to the 

development of the research of the quality of the services from the aspect of the health care 

services executants. Our results can be helpful to all that are dealing with planning, 

organising, managing and supervising of quality of the services also at the other fields of the 

public sector.  

Key words: health care, services, executants, quality, management, insurance 
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1 UVOD 

Izzivi sodobne družbe se nanašajo na vse organizacije, in sicer tako na pridobitne kot tudi na 

nepridobitne, javne ali zasebne. Brez učinkovitega javnega sektorja pridobitne organizacije ne 

morejo biti uspešne in obratno. Vpliv družbenega okolja namreč postaja vse bolj globalen. 

Tega naj bi se zavedali tudi v organizacijah javnega sektorja, ki neposredno ali posredno 

vplivajo na družbo z načrtovanjem, organiziranjem, vodenjem in nadziranjem splošnih 

politik, predpisovanjem zakonodaje, zbiranjem davkov in prispevkov, zlasti pa z 

uresničevanjem javnih storitev. 

Uspešnost je izid, pri katerem ne gre le za doseganje smotrov in ciljev iz finančnega oziroma 

ekonomskega vidika, ampak se uspešnost meri tudi z nefinančnimi merili. Pomembno merilo 

uspešnosti za organizacije v javnem sektorju je uspešnost z vidika pričakovanj in zadovoljstva 

uporabnikov javnih storitev in drugih udeležencev. Izvajalci zdravstvenih storitev so del 

procesa storitev, ki jih izvaja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem 

besedilu ZZZS). Zadovoljstvo izvajalcev zdravstvenih storitev je zato eno izmed meril 

kakovosti storitev ZZZS. 

1.1 Opredelitev področja raziskovanja in opis problema 

V urejeni sodobni družbi o razvoju zdravstvene službe ne odločajo le izvajalci zdravstvenih 

storitev, ampak ga usmerja celotna družba. Pomembno vlogo in soodgovornost za izvajanje 

programa zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja v Republiki Sloveniji ima 

ZZZS (Toth 2003, 466–469). 

ZZZS je edini nosilec obveznega zdravstvenega zavarovanja v RS. Poleg obvladovanja 

finančnih virov sta strateškega pomena tudi področji uresničevanja pravic zavarovanih oseb in 

urejanja odnosov z izvajalci zdravstvenih storitev. ZZZS v procesih sklepanja pogodb z 

izvajalci zdravstvenih storitev zastopa interese zavarovanih oseb in plačnikov prispevkov za 

obvezno zdravstveno zavarovanje (ZZZS 2008, 36–39).  

V Strateškem razvojnem programu ZZZS za obdobje 2008 do 2013 (v nadaljnjem besedilu 

SRP) je management celovite kakovosti umeščen v središče strateškega razvoja. Poleg 

odličnosti storitev vseh zaposlenih je posebna prozornost namenjena izgrajevanju družbenega 

sistema zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja v državi (Kramberger 2000, 2–

16). 

ZZZS v izvajanju svojih funkcij vstopa v razmerja z različnimi skupinami zunanjih in 

notranjih udeležencev. Poleg izvajalcev zdravstvenih storitev, ki pričakujejo stabilne in 

zadostne finančne vire, ter zavarovanih oseb se pri uresničevanju svojega poslanstva srečuje 

tudi z interesi plačnikov prispevkov, združenj izvajalcev in poklicnih skupin, združenj 
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bolnikov in drugih predstavnikov civilne družbe, državnih organov in ustanov, medijev ter 

zaposlenih in njihovih subkultur znotraj same organizacije (Rot 2001, 21–35).  

Ohranjanje ravnovesja med tistim, kar izvajalci zdravstvenih storitev lahko nudijo, in sredstvi, 

ki jih omogoča ustvarjeni dohodek družbe, je osrednja vloga ZZZS, ki je v obdobju 

naraščanja stroškov v zdravstvu zaradi demografskih in drugih sprememb še toliko težja. 

Stabilno financiranje izvajalcev zdravstvenih storitev je pogoj za delovanje zdravstvenega 

sistema (Toth 2012, 19–20). 

Direktiva 2011/24/ EU Evropskega parlamenta in sveta o uveljavljanju pravic pacientov pri 

čezmejnem zdravstvenem varstvu (Ur. l. EU, št. L 88/45) je prinesla za vse akterje v 

zdravstvenem sistemu nove izzive, ki jim bodo lahko sledili, če bodo nanje ustrezno 

pripravljeni z novimi pristopi in drugačnim načinom ravnanja. V takem družbenem okolju 

lahko pride do podiranja obstoječih monopolov, zato je pomembna skladnost med 

organizacijo in njenim družbenim okoljem. Kakovost storitev sama po sebi pri tem ne bo 

zadoščala, potrebna bo ustvarjalnost in inovativnost (Simčič 2010, 100). 

Uspeha bodo deležni le udeleženci, ki bodo pripravljeni sodelovati med seboj in bodo znali 

izkoristiti priložnosti, ki jih spremembe prinašajo. Spremembe je namreč težko obvladovati, 

možno pa jih je predvidevati in se pripraviti na priložnosti, s katerimi organizacija lahko 

postane usmerjevalec sprememb (Drucker 2001, 74–76). Organizacija je lahko uspešen 

usmerjevalec sprememb le, če razvije politiko načrtne inovativnosti, s katero ustvarja 

miselnost usmerjevalca spreminjanja, ki spodbuja celotno organizacijo tako, da v 

spremembah išče priložnosti (Markič 2004, 65). 

Izvajalci zdravstvenih storitev so, poleg zavarovanih oseb in državnih institucij, eden izmed 

pomembnih udeležencev ZZZS. Na ravni sprejemanja Splošnega dogovora v razmerja z 

ZZZS vstopajo preko svojih združenj, v postopkih urejanja individualnih pogodbenih razmerij 

pa individualno, z območno enoto ZZZS, kjer imajo sedež registracije. 

V magistrski nalogi smo se osredotočili na individualna razmerja posameznih izvajalcev 

zdravstvenih storitev pri urejanju pogodbenih razmerij z izbrano območno enoto ZZZS. S 

proučevanjem teh razmerij smo želeli pridobiti globlji vpogled v kakovost storitev, ki jih v 

zvezi z urejanjem pogodbenih razmerij z izvajalci izvaja ZZZS. Zanimal nas je vidik 

zadovoljstva izvajalcev zdravstvenih storitev. 

V novih razmerah se bo ZZZS z izzivi lahko uspešno soočil, če bo razvil strategijo, ki bo v 

ospredje postavila zadovoljstvo udeležencev, med katerimi izvajalci zdravstvenih storitev 

zavzemajo pomembno mesto. Zadovoljstvo izvajalcev je zato treba definirati, ga redno 

spremljati, izide analiz pa usmeriti v izboljšanje procesov in nove inovativne pristope pri 

uresničevanju temeljnega poslanstva ZZZS. 
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Raziskave zadovoljstva vplivnih udeležencev so lahko pomemben vir informacij o tem, kaj je 

udeležencem res pomembno. S poznavanjem značilnosti in želja uporabnikov storitev 

organizacija laže zadovoljuje svoje interese in interese ostalih vplivnih udeležencev, 

posledično pa tudi svoje poslanstvo. 

1.2 Namen, cilji raziskave in hipoteze 

Namen raziskave je bil ugotovili, na osnovi česa zaznavajo zadovoljstvo izvajalci 

zdravstvenih storitev, kateri dejavniki vplivajo na njihovo zadovoljstvo s storitvami ZZZS ter 

kakšne so njihove navade, potrebe in zaznave. Z raziskavo smo odkrili nekatere slabosti v 

procesih, ugotovili, katera področja predstavljajo močne oziroma šibke točke, in poiskali 

možnosti za izboljšave, ki bodo omogočile poslovodstvu izboljšanje managementa kakovosti 

storitev. Na podlagi analize vzrokov in posledic za posamezne ravni zadovoljstva izvajalcev 

lahko ob ustreznem ukrepanju pričakujemo napredovanje v smeri odličnosti v izvajanju 

storitev. 

Razvili smo dolgoročno uporaben instrument za merjenje zadovoljstva izvajalcev, ki lahko 

služi kot podpora procesom sprejemanja strateških, taktičnih in operativnih odločitev na 

ustreznih ravneh odločanja, in sicer z namenom doseganja višje ravni zadovoljstva izvajalcev. 

Z empirično raziskavo smo ugotavljali, katere sestavine zaznane kakovosti storitev na 

področju urejanja pogodbenih razmerij so po mnenju izvajalcev zdravstvenih storitev 

najpomembnejše in ali obstajajo statistično pomembne razlike v ocenah posameznih skupin 

izvajalcev. Oblikovali smo skupek kazalnikov zaznavanja kakovosti storitev, značilnih za 

ZZZS. 

Namen raziskave smo dosegli s pomočjo naslednjih dejavnosti: 

· s proučevanjem domače in tuje strokovne literature s področja managementa kakovosti 

storitev in zadovoljstva uporabnikov; 

· z izvedbo empirične raziskave o stopnji zadovoljstva s kakovostjo storitev na Območni 

enoti Koper z vidika izvajalcev zdravstvenih storitev in 

· z oblikovanjem predlogov za izboljšanje obstoječega stanja. 

Na podlagi pregleda domače in tuje strokovne literature smo formirali hipoteze v zvezi z 

dejavniki kakovosti, ki lahko podrobneje določijo in preverjajo posamezne vzročno-

posledične odnose med dimenzijami v modelu, in sicer: 

· H1: Izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ima statistično značilen vpliv na stopnjo 

zadovoljstva izvajalcev. 

· H2: Komuniciranje ima statistično značilen vpliv na stopnjo zadovoljstva izvajalcev. 

· H3: Informiranje ima statistično značilen vpliv na stopnjo zadovoljstva izvajalcev. 
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· H4: Splošna ocena ZZZS kot institucije ima statistično značilen vpliv na stopnjo 

zadovoljstva izvajalcev. 

1.3 Uporabljene metode raziskave in vsebinska struktura naloge 

V magistrski nalogi smo uporabili teoretični in empirični raziskovalni pristop. 

V teoretičnem delu smo uporabili induktivno in deduktivno metodo raziskovanja ter metodo 

analize in sinteze, kot jih opisuje Zelenika (2000, 323–330). V ta namen smo poiskali, zbrali 

in proučili relevantno strokovno in znanstveno literaturo s področja zdravstvenega varstva, 

managementa kakovosti, strateškega in splošnega managementa ter zadovoljstva in zvestobe 

uporabnikov. Primarni vir strokovne in znanstvene literature so bile monografske publikacije, 

kot npr. knjige, magistrske naloge, članki iz revij ter spletni viri. 

Empirični del je zasnovan kot kvantitativna raziskava, kot jo opisujejo Easterby-Smith, 

Thorpe in Lowe (2007). Sekundarne podatke za empirični del naloge smo pridobili iz arhiva 

ZZZS, IVZ in drugih institucij, primarne podatke smo zbrali z anketo. 

Zbrani podatki iz ankete so bili najprej pregledani, urejeni in obdelani s programom Excel, 

nato so bile opravljene statistične analize z različnimi metodami s pomočjo programskega 

orodja SPSS (Statistical Products and Service Solutions) verzija 20, ki ponuja širok razpon 

sodobnih statističnih metod in dobre pripomočke za urejanje in poimenovanje (Easterby-

Smith, Thorpe in Lowe 2007, 179). S podprogramom Descriptives statistic pri SPSS smo 

izračunali opisne statistike za proučevane spremenljivke. Preizkus predpostavke o 

porazdelitvi ocen smo izvedli s Kolmogorov-Smirnovim testom. Faktorsko analizo in metodo 

glavnih komponent smo uporabili za redukcijo podatkov. Nove latentne spremenljivke, ki 

smo jih dobili s faktorskimi modeli, smo vključili v regresijske modele. V okviru regresijske 

analize smo za proučevanje odvisnosti med spremenljivkami uporabili multivariatno 

regresijsko analizo in metodo Forward. 

V uvodu so predstavljeni področje in problematika proučevanja, namen, cilji in hipoteze 

naloge ter uporabljene metode raziskovanja. 

V teoretičnem delu magistrske naloge smo v prvem poglavju s pomočjo spoznanj teoretikov 

managementa opredelili kakovost kot sestavni del managementa vsake organizacije in 

koncepte kakovosti na področju storitev javnega sektorja in javnih zavodov. Predstavili smo 

pomen kakovosti storitev v družbenem sistemu zdravstvenega varstva in zdravstvenega 

zavarovanja. Proučili smo zahteve za management kakovosti v procesih, ki se nanašajo na 

urejanje odnosov z izvajalci. V nadaljevanju smo se usmerili na kakovost storitev in 

zadovoljstvo uporabnikov ter na vprašanje povezave med njima. Predstavili smo metode 

merjenja teh konceptov. V tretjem delu smo podali pregled dosedanjih raziskav na področju 

merjenja kakovosti storitev in spremljanja zadovoljstva uporabnikov. 
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V uvodnem delu empiričnega dela naloge smo predstavili potek in ugotovitve kvantitativne 

raziskave in njene metodološke okvire. V drugem delu smo v okviru statistične obdelave 

podatkov predstavili izide osnovne obdelave zbranih podatkov in izide zahtevnejših 

analitičnih obdelav. Podatke smo analizirali in ustrezno interpretirali. V zaključku 

empiričnega dela naloge smo predstavili zasnovo predloga spremljanja zadovoljstva 

izvajalcev zdravstvenih storitev. 

V zaključnem poglavju magistrske naloge navajamo ključne ugotovitve in povzetke celotne 

raziskave. Informacije, pridobljene iz teoretičnega in empiričnega dela raziskave, smo 

povezali in zasnovali predloge za merjenje kakovosti storitev na osnovi zadovoljstva 

izvajalcev zdravstvenih storitev. Predstavljene so predpostavke in omejitve, s katerimi smo se 

soočili v okviru raziskave, ter izzivi za morebitno nadaljnje raziskovanje. 
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2 TEORETIČNI DEL 

V teoretičnem delu naloge smo na osnovi različnih virov in literature opredelili ključne 

pojme, ki je nanašajo na management kakovosti in zadovoljstvo uporabnikov, in sicer tako na 

splošno kot v zvezi s storitvami javnega sektorja, ki v sodobni družbi zavzema pomembno 

mesto pri porazdelitvi razpoložljivih dohodkov (Drucker 2001, 58). 

Juran (1998, 40–41) označuje dvajseto stoletje kot »stoletje produktivnosti« z eksplozivno 

rastjo v znanosti in tehnologiji, ki je začela ogrožati varnost, zdravje in kakovost življenja 

ljudi ter naravnega okolja, enaindvajseto stoletje pa bo po njegovem mnenju postalo »stoletje, 

usmerjeno v kakovost«. 

V razmerah sodobne družbe za uspešnost ni več dovolj, da organizacije obvladujejo nekaj 

dejavnikov uspešnosti (npr. produktivnost in ekonomičnost); na prvem mestu je povečanje 

konkurenčnosti, ki je ni mogoče dosegati brez celovitosti oziroma obvladovanja številnih 

pomembnih dejavnikov in povezav med njimi (Markič 2004, 25). Družbena odgovornost in 

odličnost pomembno prispevata tudi k izboljšanju delovanja javnega sektorja in s tem 

posredno k večji konkurenčnosti države ali regije (Tomaževič 2011, 28). 

Deming, Juran in Crosby poudarjajo, da je problem kakovosti stvar managementa oziroma 

managerjev, saj je vodenje kakovosti dejavnost, povezana s planiranjem celotnega poslovanja 

(Crosby 1991, 84–85). Tudi za obvladovanje sprememb velja, da jih je treba vgrajevati v 

vrednote, etiko in moralo, tj. v sestavine organizacijske kulture, pred tem pa naj bi prišlo do 

internalizacije teh vrednot na osebni ravni vodilnega osebja (Bukovec 2009, 251). 

Sodobno pojmovanje kakovosti zahteva obravnavo kakovosti kot strateške zadeve. Vpeta naj 

bi bilo v vizijo, politiko, smotre in cilje ter strategije organizacije (Juran 1998, 30). Celovito 

obvladovanje kakovosti je preventivni koncept, ki je zamenjal klasično pojmovanje kakovosti, 

ki je temeljila na nadziranju in kontroliranju (Tavčar 2006, 132–134). 

Kakovost je filozofski koncept, ki ima različne pomene za različne udeležence. Zato tudi 

definicije kakovosti niso enotne. Odsevajo namreč različne perspektive posameznikov in 

družbe. V skrbi za kakovost naj bi v organizacijah prisluhnili predvsem zaznavam 

uporabnikov, ker slednji v največji meri odločajo o usodi vsake pridobitne organizacije. 

Uporabniki zaznavajo storitve organizacije kot celoto njenih vrednot, vlaganj in kreativnih 

sposobnosti. Na raven kakovosti storitev kot predmet zaznavanja namreč vplivajo vrednote, 

čustva, pričakovanja ter sposobnosti zaznavanja uporabnikov in izvajalcev storitev (Faganel 

2010, 67). 
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2.1 Kakovost kot integralni del managementa organizacije 

Management je družbena veda, ki proučuje vedenje ljudi in organizacij (Drucker 2001, 15). 

Slovar slovenskega knjižnega jezika (2005, 520) management opredeljuje kot vodenje 

podjetja (npr. visoko razvit management) in kot vodilne uslužbence (npr. vrhovni 

management). Management kot proces se nanaša na vodenje poslovanja organizacije in 

vodenje ljudi k doseganju smotrov in ciljev (Markič 2004, 106). Organizacijo kot skupnost 

interesov vplivnih udeležencev in kot instrument za doseganje smotrov in ciljev je mogoče 

obvladovati z urejanjem zadev, ki praviloma obsega načrtovanje, organiziranje, vodenje in 

nadziranje dejavnosti (Biloslavo 2006, 18–27). 

V zvezi z menjalnimi razmerji nepridobitnih organizacij govorimo o osnovnem in interesnem 

poslanstvu, ker gre za udeležence, ki so deležni izidov delovanja organizacije v okviru 

osnovnega poslanstva, in za udeležence, ki organizacijo oskrbujejo s sredstvi in pogoji za 

delovanje, pri čemer pričakujejo tudi koristi zase (Trunk Širca in Tavčar 1998, 42). 

Management kakovosti se nanaša na procese načrtovanja kakovosti, preverjanja kakovosti in 

izboljševanja kakovosti. Trojček procesov, poznan pod imenom »Juranova trilogija«, je bil 

pred uporabo na področju managementa kakovosti uspešno uporabljan na področju urejanja 

financ (Juran 1998, 30). 

Management kakovosti je zasnovan na razvijanju vrednot kakovosti. Kultura kakovosti je 

kompatibilna z marketinško kulturo, tržno naravnanostjo, storitveno kulturo in sorodnimi 

koncepti. Med temeljne posledice take kulture sodi sistematična skrb za kakovost in visoka 

občutljivost za management zadovoljstva notranjih in zunanjih odjemalcev. Skrb za kakovost 

vključuje spreminjanje organizacijske kulture v smeri učenja vrednot, povezanih s kakovostjo, 

pri čemer je pomembna tudi skrb za posameznika znotraj organizacije, za njegove pogoje 

dela, zadovoljstvo, povečanje pripadnosti organizaciji in osebni razvoj (Snoj 2007b, 107–

124). 

Za podobne vrednote kot pri managementu kakovosti (Quality management – nič napak) gre 

tudi pri managementu okolja (Environmental management – nič odpadkov). Na dolgi rok je 

cilj obeh pristopov premik k proaktivni in preventivni naravnanosti. S povezavo obeh bi bilo 

mogoče doseči boljše izide (Molina Azorin idr. 2009, 198). Z managementom kakovosti se 

osredotočamo na izboljševanje vseh funkcij v organizaciji in preseganje uporabnikovih 

pričakovanj (Kaynak 2003, 425–429). Management okolja pa je mlajša disciplina, ki se 

osredotoča na aktivnosti v smeri zmanjševanja vplivov na naravno okolje (Cramer 1998, 162–

170; Sharfman, Ellington in Meo 1997, 13–21). 

Paradigma globalne ekonomije je usmerjena v odjemalca, paradigma celostnega 

uravnoteženega sonaravnega razvoja pa v varstvo okolja (ekologijo), ekološki razvoj in h 

kakovosti življenja in dela. Z večanjem pomena družbene odgovornosti je pričakovati, da se 
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bodo povečevale tudi uteži pri merjenju izidov v zvezi z vplivom na družbo (Bukovec 2009, 

251–275). 

Organizacija je lahko uspešna na kratek rok, če zagotovi, kar udeleženci potrebujejo. Če želi 

biti uspešna na dolgi rok, pa mora biti podjetna in proaktivna, prepoznati mora prihodnje 

potrebe zainteresiranih udeležencev ter se pripraviti, da jih bo lahko zadovoljila. Zato naj bi 

bila ustvarjalna in integrirana, ustvarjala naj bi poslovno-organizacijski sistem in vzdušje, ki 

vzajemno zadovoljuje te potrebe (Adizes 1996, 65–66). Dejavnik, ki naj bi ga v organizacijah 

čim bolj upoštevali, so postala tudi različna interesna združenja in institucije civilne družbe 

(Bregar in Ograjenšek 2008, 107). 

V organizaciji, ki želi biti uspešna, naj bi, ne glede na panogo, velikost, strukturo ali zrelost, 

vzpostavili ustrezen poslovno-organizacijski sistem managementa. Način poslovanja in 

sprejemanja odločitev je v prvi vrsti odvisen od načina dela, kulture, politik, etičnih in 

moralnih standardov in vrednot, ki jih spodbujajo, širijo in razvijajo voditelji v organizaciji ne 

glede na tip, sektor, panogo ali velikost (Kern Pipan in Leon 2011). 

Odgovornost za kakovost poslovanja je pri managementu, še pred tem pa pri upravljavcih 

oziroma lastnikih organizacije. Management in organizacija sta odgovorna tudi do drugih 

udeležencev, ki jih je treba upoštevati pri oblikovanju kakovosti poslovanja kot stopnje 

sposobnosti organizacije, da izkoristi svoje možnosti in ustvarja kakovostne izide za trajno 

doseganje smotrov ter razvojno in tekoče uresničevanje interesov udeležencev. Kakovost 

poslovanja se kaže v ugledu in uspehu organizacije (Kralj 2003, 197–198). 

Uvajanje in spremljanje kakovosti je lahko uspešno, ko gre za trajen proces, ki enakovredno 

vključuje vse strateško pomembne partnerje. Več kot je pri tem razvitih in vpeljanih 

komunikacijskih poti in več kot je tistih, ki so za proces odgovorni, bolj zahteven je projekt, 

hkrati pa je verjetnost o njegovi koristnosti večja (Simčič, Poldrugovac in Kiauta 2009, 90). 

Snoj (2000, 165) meni, da ni nujno, da v posamezni organizaciji izvajajo management vseh 

dimenzij kakovosti na najvišji ravni, saj velikokrat to tudi ni mogoče zaradi omejevalnih 

dejavnikov na področju zakonodaje, ravni kakovosti virov, cenovnega vidika ipd. Kljub temu 

lahko v določenih primerih organizacije izboljšajo svoje storitve tako, da dvignejo raven ene 

dimenzije na račun drugih. 

Udeleženci presojajo organizacijo po tem, kako uspešno dosega zastavljene smotre in cilje ter 

v kolikšni meri koristi, ki jih prejemajo od organizacije, presegajo njihova pričakovanja. 

Osnova za presojanje kakovosti nesnovnih storitev je raven zadovoljstva oziroma razkorak 

med pričakovanji in koristmi, ki so jih deležni udeleženci (Tavčar 2006, 130–131). 

Celovito obvladovanje kakovosti je obvladovanje samega vodenja, ki naj bi temeljilo na 

integrirani osnovi tako, da sodelujejo vsi zaposleni na vseh področjih, zajema tudi pogodbene 
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partnerje, distribucijske sisteme in druge udeležence organizacije (Ishikawa 1989, 83–85; 

Juran 1998, 194–195). 

Markič (2004, 51) razlaga, da se celovito obvladovanje kakovosti začne ob zavezanosti in 

prizadevanju vršnega managementa, nadaljuje s povezanostjo in neposredno vključenostjo 

odjemalcev in ob sodelovanju z dobavitelji, ki vse bolj postajajo partnerji, saj aktivno delujejo 

tudi pri snovanju novega izdelka, procesa ali storitve. Po Crosbyju (1991, 182) so osnove 

managementa kakovosti: kakovost, definirana kot ustrezanje zahtevam; doseganje kakovosti 

že s preventivo; standard kakovosti »nič napak« in kakovost, merjena s ceno neskladnosti z 

zahtevami. 

Management celovite kakovosti (TQM) se je začel z urejanjem proizvodnih procesov, danes 

pa se intenzivno vpeljuje v storitvene procese in se širi z vseobsežno filozofijo kakovosti 

(Markič 2004, 134). Zajema različne koncepte, metode in modele. Novi koncepti se 

integrirajo z znanimi metodami in postajajo sestavni del filozofije celovitega obvladovanja 

kakovosti (Godfrey 1998, 416–417). 

Pri managementu celovite kakovosti gre za filozofijo oziroma miselno naravnanost in vedenje 

managementa ter zaposlenih, ki usmerja nenehno izboljševanje delovanja organizacije in 

njenih sestavin v smeri zadovoljevanja interesov notranjih in zunanjih udeležencev v skladu s 

poslanstvom, vizijo, smotri in temeljnimi cilji ter strategijo organizacije. Pri tem je 

pomembna osredotočenost na preventivno delovanje, usposabljanje za kakovost, večanje 

odgovornosti posameznikov za kakovostno delo, primerjanje z najboljšimi konkurenti, 

spremljanje ravni delovanja vseh procesov z ustreznimi statističnimi tehnikami in upoštevanje 

osnovnih načel gospodarjenja, kot so ekonomičnost in rentabilnost (Snoj 2007b, 113–114). 

V sodobnem, integrativnem konceptu organizacije ne obstaja le sodelovanje s partnerji v 

trženju, kot izhaja iz instrumentalnega pogleda na organizacijo, ki ga zagovarja tudi Porter, 

ampak obsega tudi sodelovanje z drugimi udeleženci, s katerimi ima organizacija skupne 

interese (Tavčar 2006, 261–263; 2008, 414–429). Zato je kakovost izdelkov, storitev in 

procesov, ki jih v organizaciji izvajajo in se nanašajo na posamezne udeležence, lahko toliko 

boljša, kolikor boljši je partnerski odnos med njimi. Od dobrega partnerskega odnosa imata 

namreč lahko koristi obe strani, posledično pa tudi uporabniki izdelkov, storitev in procesov 

ter širše družbeno okolje (Berry 2002, 75). O partnerskem odnosu govorimo, ko se na podlagi 

zaupanja in spoštovanja lahko združijo dolgoročni interesi različnih skupin (ljudi, organizacij) 

in pride do vzdušja, v katerem vsi dobivajo (Adizes 1996, 177–181). 

Uspešnost doseganja smotrov in ciljev organizacije je odvisna od kakovosti menjalnih 

razmerij med organizacijo ter posamezniki, skupinami in drugimi udeleženci v njenem 

družbenem okolju, s katerim je povezana in je od njega odvisna. Odnos, ki se vzpostavi med 

organizacijo in nekim udeležencem, vpliva tudi na odnos, ki ga bo organizacija imela do 

drugih udeležencev in obratno. V smislu teorije iger gre za prehod iz igre z ničelno vsoto v 
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igro, kjer obe strani pridobita. Gre za prehod iz paradigme tekmovanja v paradigmo 

sodelovanja (Biloslavo 2008b, 18–23). 

Za organizacije je vse bolj pomembno ohranjanje dolgoročnih odnosov s ciljnimi skupinami 

znotraj organizacije in s ciljnimi skupinami v družbenem okolju organizacije, zato naj bi za 

odnose nenehno skrbeli (Snoj 2007b, 68). Na pomen dolgoročnih odnosov z odjemalci in 

dobavitelji opozarja tudi Deming v okviru 14 točk za management, ki še vedno predstavljajo 

osnovo za transformacijo organizacij, če želijo dolgoročno obstati (Deming 2002, 23–24). 

Celovitost pristopa in soodvisnost, ko gre za vse bistvene dejavnosti in odnose med ljudmi, 

danes na neformalen način podpira ISO 26000 o družbeni odgovornosti, ki ga priporočajo tudi 

organi Evropske unije. Pri družbeni odgovornosti gre za enakopravne, poštene in dolgoročne 

poslovne odnose s sodelavci znotraj organizacije in z drugimi udeleženci. Odličnost je 

odvisna od inovativnosti vodilnih in njihovega vpliva na sodelavce, od doseganja zadostne 

celovitosti pristopa oziroma upoštevanja soodvisnosti in sistemskega obnašanja (Mulej 2012, 

14–31). 

V novih razmerah inovativne družbe in inovativnega poslovanja je postalo pomembno 

vprašanje o posebnostih odnosa med ekonomijo oziroma managementom in etiko 

soodvisnosti. Iz pospešene rasti ozke specializacije namreč narašča tudi enostranskost in z njo 

soodvisnost, ki daje celoti lastnosti, ki so več od vsote posameznih delov celote (Mulej in 

Kajzer 1998, 31–34). 

Z globalizacijo je prišlo spoznanje, da konkurenčno prednost predstavljajo tudi dolgoročni 

odnosi med partnerji, ki temeljijo na zaupanju in, da model 4 P (product, place, promotion, 

price) sam po sebi ne zadošča več (Gronroos 1994, 4–15). Wickham (2009, 195) ugotavlja, da 

sodobne marketinške strategije razširjajo model marketinškega spleta tudi na ljudi, procese, 

fizične kazalnike in produktivnost ter kakovost (product, place, promotion, price, people, 

physical evidence, process, productivity and quality). 

Upoštevanje interesov vseh udeležencev, ki so vpleteni v delovanje organizacije, gre v smeri 

družbene odgovornosti. Družbena odgovornost predstavlja način sistematičnega strateškega 

razmišljanja in delovanja v smeri doseganja poslanstva, smotrov in ciljev organizacije ob 

usklajevanju ter zadovoljevanju potreb in pričakovanj vseh udeležencev, zato predstavlja 

temeljni namen javne uprave. Glede na dogajanja v svetovnem gospodarstvu, kjer donosnost 

kot temeljni cilj organizacij na dolgi rok ni več vzdržen koncept, bo družbena odgovornost 

tudi v zasebnem sektorju postala vidik, po katerem se bodo dolgoročno uspešne organizacije 

razlikovale od neuspešnih (Tomaževič 2011, 288). 

Dolgoročno uspešne organizacije postavljajo kakovost na prvo mesto, usmerjene in odprte so 

do potrošnikov, ker se zavedajo, da so potrošniki naslednji proces v verigi, uporabljajo dejstva 
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in podatke za prikazovanje stanja in upoštevajo humanost kot filozofijo vodenja, ki poteka 

prečno funkcionalno po sektorjih in po funkcijah (Ishikawa 1989, 96–103). 

V organizacijah naj bi se aktivno ukvarjali z vprašanji, ki se zastavljajo s pojavom novih 

razmer, da lahko razvijejo ustrezne strategije, sicer ne bodo pripravljene na nove izzive, s 

katerimi se bodo srečevale v prihodnosti. Če se z novimi izzivi ne bodo uspešno soočile, ne 

bodo preživele, kaj šele uspele v obdobju burnih strukturnih sprememb, globoke gospodarske, 

družbene, politične in tehnološke transformacije. Sprememb se po Druckerjevem mnenju 

(2001, 74–76) namreč ne da obvladovati, ampak jih je moč le predvidevati, zato naj bi v 

organizacijah pravočasno uvideti priložnosti, da lahko postanejo usmerjevalec sprememb. 

V uspešnih organizacijah pravočasno prepoznavajo ključne zunanje dejavnike, ki v 

prihodnosti lahko vplivajo na poslovanje organizacije tako, da »gledajo« na svojo dejavnost, 

kot navajata Bregarjeva in Ograjenšekova (2008, 100), »od zunaj navznoter«. Spoznali naj bi 

dejavnost, v kateri delujejo, svoje konkurente, in v skladu s Porterjevim modelom raziskali 

nadomestne izdelke, storitve ali procese, pogajalsko moč kupcev in dobaviteljev, obstoječe 

konkurente in vstopne ovire za potencialno konkurenco, kar je jedro strateškega načrtovanja v 

organizaciji, poleg tega pa tudi notranje okolje, ki po Bregarjevi in Ograjenškovi (2008, 105) 

predstavlja jedro same organizacije. Tudi Crosby (1990, 1–7) poudarja, da je pravočasno 

ukrepanje oziroma preprečevanje napak s pravočasnimi in preprostimi ukrepi učinkovitejše 

kot gašenje problemov potem, ko se že pojavijo. 

Z vidika storitvene organizacije je management celovite kakovosti proces, ki zajema 

aktivnosti zavestnega odločanja, doseganja in nadziranja smotrov ter ciljev kakovosti v 

celotni organizaciji. Snoj (2000, 166) razlaga, da management celovite kakovosti ne zadeva le 

aktivnosti, povezanih neposredno s smotri in cilji pri ponujanju in izvajanju storitev, ampak 

tudi v zvezi s cilji drugih področij v organizaciji, ki na prvi pogled niso neposredno povezana 

s ponujanjem in izvajanjem storitev, zato je potrebna soudeležba vseh funkcij in 

organizacijskih enot v organizaciji. 

Pri celovitem obvladovanju kakovosti gre za kombiniranje kvantitativnih metod in 

zaposlenih. Ko govorimo o kakovosti, namreč govorimo o ljudeh (Crosby 1990, 15). To 

zagotavlja izboljšanje kakovosti dobavljenih vhodnih elementov v poslovni proces, 

izboljšanje kakovosti vseh procesov v organizaciji in dvig stopnje zadovoljevanja potreb 

kupcev v sedanjosti in prihodnosti. Ključni elementi pri tem so: primerno notranje okolje, ki 

naj bi ga ustvarili vodje, smotrna uporaba orodij neprestanega izboljševanja in pooblastila, 

dana zaposlenim. Vezni člen med temi elementi so zaposleni, ki predstavljajo odločilni 

dejavnik (ne)uspešnega delovanja v organizaciji (Bregar in Ograjenšek 2008, 321). 

Ljudje so ključni dejavnik za uspešnost z vidika inoviranja in odličnosti, zato je veliko 

odvisno od priprave ljudi na nove razmere. Prihodnost imajo le inovativne organizacije, v 
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katerih ima znanje, ki se nenehno dopolnjuje, pomembno mesto, podpira pa ga tudi kultura, ki 

se navzven kaže kot motiviranost (Markič 2004, 147–148). 

Zaposleni so zaradi seznanjenosti s procesi, ki potekajo v organizaciji, sposobni opredeliti 

probleme in predlagati ustrezne razrešitve. Sistem obvladovanja celovite kakovosti deluje, če 

je zavest o kakovosti prisotna v miselnem vzorcu pri vsakem posamezniku (Tomaževič 2011, 

159). Sodoben koncept zagotavljanja kakovosti predstavlja zamisel, da na kakovost lahko 

vplivajo prav vsi zaposleni, in sicer tako tisti v neproizvodnih kot tudi v proizvodnih procesih 

v organizaciji (Bregar in Ograjenšek 2008, 320). 

Kultura kakovosti bi morala postati sestavni del življenjskega sloga, ki zahteva, da pozornost 

glede usmerjenosti v kakovost nikoli ne popusti oziroma jo je treba stalno negovati (Crosby 

1990, 115). 

Spremenjeni družbeni pogoji zahtevajo boljše sisteme poslovnega managementa. V 

organizaciji naj bi bili sposobni spopadati se s spreminjajočimi se pogoji in pričakovanji 

udeležencev. Če želijo v organizaciji izboljševati in utrjevati svoj položaj v družbenem 

okolju, je pomembno doseganje kakovostnih standardov, ki si jih v organizaciji postavijo 

sami, in tistih, ki jih postavlja družba (Faganel 2010, 98–102). 

V podjetjih in drugih organizacijah so se pomena kakovosti začeli zavedati, ko so se na trgih 

pričeli soočati z vse ostrejšo konkurenco. Pred tem je namreč povpraševanje presegalo 

ponudbo, zato so imeli izdelki relativno dolgo življenjsko dobo, v podjetjih pa so se ukvarjali 

le s povečanjem produktivnosti in izboljševanjem učinkovitosti distribucije (Bregar in 

Ograjenšek 2008, 319). Kasneje je večanje števila ponudnikov in hitro spreminjanje potreb in 

želja uporabnikov vplivalo na učinkovitejše in kakovostnejše zadovoljevanje potreb v 

primerjavi s konkurenčnimi organizacijami. 

V podjetjih so postali bolj pozorni do uporabnikov, ko so se soočili s prvo bistveno 

spremembo na trgu, ki se je zgodila po koncu obdobja kroničnih povojnih primanjkljajev in 

prodaje vsega, kar je bilo proizvedeno. Potem ko so v podjetjih stalno povečevali obseg 

proizvajanja, so prišli do spoznanja glede pomena izdelkov in procesov, s tem pa tudi do 

kontrole kakovosti. Kupce so začeli opozarjati na svoje izdelke, storitve in procese (Tateisi 

2009, 11). 

Najprej je bila kakovost, zaradi korenin miselnosti, ki izhajajo iz povojne industrializacije in 

rastočega masovnega proizvajanja, usmerjena v kontrolo izhodnih elementov proizvajanja, 

kasneje pa v procese s poudarkom na zadovoljstvu uporabnikov preko managementa celovite 

kakovosti (TQM, angl. total quality management). Od 80-ih let prejšnjega stoletja je 

management celovite kakovosti postal aktualen tudi v javnem sektorju, in sicer najprej v 

Veliki Britaniji, nato v Franciji in kasneje še v Belgiji. V poznih 90-ih letih prejšnjega stoletja 
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so se tudi v javnem sektorju začela uporabljati orodja in nekatere tehnike v zvezi z 

zagotavljanjem kakovosti in podporo odličnosti storitev (Tomaževič 2011, 165). 

Težišče v delovanju dolgoročno uspešnih organizacij se je preusmerilo od poudarjanja 

maksimiranja dobička na osnovi posameznih tržnih transakcij v poudarjanje dolgoročnih 

odnosov organizacij z odjemalci in drugimi deležniki oziroma v poudarjanje socialnih 

procesov, ki povezujejo vse dejavnike v medsebojnih odnosih v smeri večjega upoštevanja 

potreb, hotenj in pričakovanj partnerjev v menjavi (Snoj 2007a, 57). 

Na kakovost izdelkov in storitev ter procesov vpliva kakovost vseh procesov in sredstev 

organizacije ter kakovost njihovega organiziranja in vodenja. Nenehno in inovativno 

obvladovanje sprememb ter uspešnost organizacije lahko dosegajo le s kakovostnim 

usmerjanjem človekovih ustvarjalnih zmogljivosti in s kakovostnim vodenjem. Pri tem je 

odločilno pomembna vloga vodij in njihova osebna integriteta, vključno s sposobnostjo za 

primerno celovit management znanja (Meško Štok 2009, 57). 

Drucker (2001, 132–143) je prepričan, da bodo najpomembnejše premoženje organizacij v 21. 

stoletju, in sicer tako v pridobitnih kot nepridobitnih organizacijah, umski delavci in njihova 

produktivnost, ki ni stvar količine izidov, ampak je predvsem usmerjena v optimalno 

kakovost. 

Za uspešne organizacije je ključnega pomena usmerjenost k zaposlenim na eni strani in k 

uporabnikom na drugi strani ter usklajevanje njihovih potreb in pričakovanj z vizijo, 

poslanstvom, smotri in temeljnimi cilji ter strategijami organizacije. Pričakovanja 

uporabnikov lahko izpolnijo le zaposleni, ki so dovolj usposobljeni, motivirani in zadovoljni 

(Vrčon Tratar in Snoj 2003, 100). 

Deming (2002, 248–250) poudarja, da je odgovornost za uspešno izvajanje procesa 

zagotavljanja smotrnega delovanja ljudi za doseganje in izboljševanje kakovosti predvsem na 

vodstvu. Vse aktivnosti v zvezi s celovitim obvladovanjem kakovosti naj bi bile uravnavane z 

vrha organiziranosti organizacije. 

V organizacijah naj bi dosegali stanje, v katerem lahko racionalno delijo svoj izid (npr. 

dobiček, dodano vrednost ipd.) med potrošnike, zaposlene ter lastnike. S svojim delovanjem 

naj bi organizacije izboljšale tudi življenjski standard ljudi (Ishikawa 1989, 107). 

Razlike pri odzivanju na spremembe so odvisne od razvitosti in zrelosti posameznika ter 

organizacije oziroma od prevladujočih motivacijskih vrednot. Poleg znanja o svojem področju 

potrebujemo tudi znanje o celoti, ki ji s svojim delčkom služimo. Odzivanje na spremembe 

vključuje tako prilagajanje posameznega dela kot tudi prilagajanje med posameznimi deli v 

sistemu (Kiauta 2012, 82–85). 
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Drucker (2001, 15) ugotavlja, da se družbeno okolje, ki ga proučuje management, neprestano 

spreminja, za razliko od naravoslovnih ved, ki proučujejo naravne zakonitosti. V družbenih 

vedah predpostavke, ki veljajo danes, lahko čez noč postanejo neveljavne in zavajajoče, zato 

je potrebna previdnost. 

V procesu razvoja družbe se spreminjajo interesi udeležencev v zunanjih okoljih: tržnem 

(odjemalci, dobavitelji, obstoječi in potencialni konkurenti), družbenem (država, politika, 

združbe, javnost, gospodarstvo) in kulturnem (vrednote, navade, vzorniki, neformalna 

razmerja). Prav tako se zaradi potreb zaposlenih, novega znanja in spreminjanja vrednot 

spreminjajo tudi interesi udeležencev v notranjem okolju organizacije (Biloslavo 2006, 341–

342). 

Do krize pride, če v spremembi ne prepoznamo priložnosti za razvoj, če v problemu, ki 

nastane, ker se nismo mogli prilagoditi spremembi, ne prepoznamo priložnosti za učenje, in 

če zaradi kopičenja nerazrešenih težav ne prepoznamo priložnosti za spremembo poljubnega 

sistema. Proaktivna reakcija v obdobju, ko je sprememba že priložnost in še ni problem, ima 

prednosti pred reaktivnim pristopom, ko se priložnost že spremeni v problem (Adizes 2009, 

71–73). 

Brez dobro opredeljenega poslanstva, vizije, smotrov in ciljev ter strategije za doseganje 

ciljev v organizaciji ni mogoče vzpostaviti uspešnega sistema merjenja s pravimi kazalniki 

učinkovitosti in uspešnosti, s katerimi naj bi merili stopnjo doseganja zastavljenih ciljev in 

učinkovitost pristopov za doseganje ciljev. V organizaciji, kjer poleg doseganja ciljev ne 

merijo tudi razlogov za uspeh oziroma neuspeh, ni proaktivnega delovanja pri uvajanju 

organizacijskih sprememb (Tomaževič 2011, 112–113). 

Vsaka organizacija deluje na podlagi predpostavk o tem, kaj je njeno področje poslovanja, kaj 

so njeni smotri in cilji, kako opredeljuje izide, kdo so njene stranke in kaj te stranke cenijo. 

Naloga strategije je, da te predpostavke udejanji in v nepredvidljivem družbenem okolju 

doseže želene izide (Drucker 2001, 50). 

V pogojih globalne konkurence, hitrih tehnoloških sprememb in razvoja lahko fleksibilnost 

organizacije predstavlja osrednjo sposobnost oziroma temeljno zmožnost organizacije, s 

katero dosega trajno konkurenčno prednost. Fleksibilnost politike organizacije je v 

dinamičnem in negotovem družbenem okolju pomemben dejavnik uspešnosti (Biloslavo 

2008a, 11–15). 

Uspešnosti ne smemo upoštevati kot seštevek, ampak kot zmnožek »kaj« in »kako«, ker je 

uspešnost obvladovanja sprememb v uravnoteženem multipliciranju in ne v enostavnem 

seštevanju, pri čemer imajo paradigme, pristopi in modeli odločujoč pomen (Bukovec 2009, 

27). 
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Nepridobitne in pridobitne organizacije, na katerih temelji današnja družba, so na eni strani 

instrumenti za doseganje smotrov in ciljev, na drugi strani pa skupnosti interesov 

udeležencev. Management nepridobitnih organizacij se v marsičem ne razlikuje od 

managementa pridobitnih organizacij. Nasprotja med udeleženci spodbujajo zavzetost 

nosilcev interesov, porajajo novosti in preprečujejo pasivnost organizacije. Management naj 

bi usklajeval ta nasprotja zato, da iz racionalnih nasprotij ne nastanejo razdiralna nasprotja 

(Tavčar 2005, 13–129). 

Na nepridobitne organizacije močno vplivajo zunanji dejavniki, ki s svojimi pritiski omejujejo 

poslovno avtonomijo managementa. Zunanji dejavniki namreč obvladujejo tako 

organizacijsko zgradbo kot tudi tekoče in razvojne dejavnosti (Česen 2003, 23). 

Kakovost je osnova konkurenčnosti. Sistemi vodenja kakovosti so v dobrih dvajsetih letih od 

prve izdaje standarda ISO 9001 postali nepogrešljivo orodje za obvladovanje kakovosti v 

organizacijah. Vse več organizacij je v svoje poslovanje vključilo sisteme vodenja, kjer so 

vidiku kakovosti dodali vidike okolja, varnosti, zdravja ipd. Uspešnost uvajanja načel 

odličnosti in izvajanja samoocenjevanja pa je odvisna predvsem od znanja in inovativnosti 

najvišjega vodstva in njegovega vpliva na sodelavce (Mulej 2012, 31). 

V managementu različnih organizacij obstajajo razlike, ker poslanstvo organizacije narekuje 

strategijo, ki pomaga organizaciji namensko iskati priložnosti. Glavne razlike so v načinu 

uporabe managementa in ne v načelih. Približno devetdeset odstotkov zadev, s katerimi se v 

organizaciji ukvarjajo, je namreč splošnega značaja, razlike med poslovnimi in neposlovnimi 

organizacijami v preostalih desetih odstotkih pa niso večje kot razlike med organizacijami 

različnih gospodarskih panog (Drucker 2001, 18–19). 

Drucker (2001, 38) poudarja, da naj bi bila izhodiščna točka v managementu tisto, za kar 

stranke menijo, da ima vrednost. Vrednost, ki jo zaznava stranka, je vedno drugačna od 

vrednosti ali kakovosti, kakor si jo zamišlja ponudnik. To velja tako za pridobitne kot tudi za 

nepridobitne organizacije. 

Nova paradigma managementa se nanaša na odgovornost in prizadevanja managementa, ki 

naj bi zajela vse, kar kakor koli vpliva na uspešnost organizacije in njenih izidov, in sicer tako 

v notranjem kot tudi v zunanjem okolju. Tradicionalno je bila država neke vrste poslovna 

enota, v večnacionalnem globalnem okolju pa je postala ovira, ker management in državne 

meje niso več združljive. Management v organizacijah naj bi bil zato opredeljen operativno in 

ne politično (Drucker 2001, 48). 

Poslovna odličnost pomeni kakovostno izvajanje vseh aktivnosti v organizaciji na vseh 

ravneh, in sicer s ciljem uravnoteženega zadovoljevanja potreb in zahtev vseh deležnikov 

organizacije (Germ 2010, 8). 
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Odličnost je več kot nadgradnja kakovosti in preseganje povprečja, je koncept razmišljanja in 

delovanja vseh udeležencev v smeri doseganja zadovoljevanja interesov kar največjega kroga 

udeležencev. Gre za doseganje dveh vidikov – uspešnega poslovanja kot tudi zagotavljanja 

smotrnosti pri usklajevanju interesov vseh udeležencev (Tomaževič 2011, 108–109). 

Kakovost, uspešnost in poslovno odličnost organizacije povečuje poznavanje modelov 

kakovosti in poslovne odličnosti. Modeli poslovne odličnosti so praktična managerska orodja, 

ki organizacijam pomagajo razumeti razkorak med obstoječim in idealnim stanjem ob 

istočasnem spodbujanju izboljšav. Samoocenjevanje pomaga organizacijam odkriti priložnosti 

za izboljšanje na pomembnih področjih delovanja. Model odličnosti je pri tem osnova za 

sistematično pregledovanje delovanja in doseženih izidov. Omogoča celovit pristop k 

nenehnim izboljšavam oziroma k obvladovanju sprememb (Germ 2010, 8–10). 

Nenehno izboljševanje na katerem koli področju sčasoma preoblikuje poslovanje, pripelje do 

inovativnosti, do novih procesov, odpira nova področja poslovanja in postopoma pripelje do 

korenitih sprememb (Drucker 2001, 84). 

Med modele za izboljšanje kakovosti sodijo ISO standard 9001, model poslovne odličnosti 

EFQM (European Foundation for Quality Management), 20 ključev, BSC (Balance 

Scorecard), BPR (Business Proces Reengenering), Six Sigma in drugi. V zadnjih dveh 

desetletjih so si organizacije začele prizadevati za doseganje načel managementa celovite 

kakovosti (Total Qualiy Management), pri katerem gre za istočasno upoštevanje ljudi, 

procesov in izidov v smeri nenehnega izboljševanja kakovosti (Meško Štok 2009, 21–22). 

Modeli zagotavljanja kakovosti predstavljajo zagotovilo, da bo organizacija dosegla neko 

raven kakovosti, če so pred tem opredeljeni standardi kakovosti in je zagotovljen učinkovit 

sistem managementa celovite kakovosti v organizaciji. EFQM vključuje pet stopenj oziroma 

ravni odličnosti. Temelji na preverjanju vodenja, strategije in politike, zaposlenih, partnerstva 

in dejavnikov kakovosti, ki jim sledijo zaposleni, odjemalci, družba in ključni organizacijski 

izidi. CAF (angl. Common Assessment Framework) temelji na modelu EFQM, s tem da je 

posebej prilagojen organizacijam v javnem sektorju (Pevcin 2011, 104). 

2.2 Okolje organizacij in udeleženci v okolju 

V času krize in gospodarske recesije je še posebej pomembno sodelovanje vseh udeležencev, 

ki lahko pripomorejo k premagovanju trenutnih izzivov in k nadaljnjemu razvoju posameznih 

udeležencev ter tudi družbe kot celote. Čas krize in gospodarske recesije je namreč tudi čas, 

ko se oblikujejo nove vrednote in novi odnosi na vseh ravneh v družbi (Savšek 2010, 16–19). 

Po Kotlerju (2004, 174) v managementu govorimo o širšem okolju, ki zajema zakonodajno, 

politično, gospodarsko in strokovno okolje, ter o ožjem okolju, ki se nanaša na odjemalce, 

uporabnike, konkurente in dobavitelje. Na poslovne odločitve lahko občutno vpliva dogajanje 
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v političnem, pravnem in drugem okolju. To obsega delovanje države ter institucionalno 

organiziranost skupaj z različnimi skupinami in združenji ter zakonodajo, katere namen je 

varovanje poslovnih subjektov pred nepošteno konkurenco, varovanje potrošnikov pred 

nepoštenimi poslovnimi potezami in varovanje družbenih interesov pred nebrzdano poslovno 

konkurenco. 

Razvoj je prinesel nov način razmišljanja na področju managementa odnosov in trženja. V 

osemdesetih letih se je pogled iz pridobivanja novih poslovnih partnerjev preusmeril v 

ohranjanje obstoječih poslovnih partnerjev. Strategije organizacij so bile usmerjene v jedro 

storitve, izdelka ali procesa, okoli katerega so se gradili odnosi, kasneje v notranje trženje 

med zaposlenimi, da bi bolje služili uporabnikom storitev. Diskusije o vlogi zaupanja takrat 

še ni bilo (Berry 2002, 59–70). 

Dvajset let kasneje pa Berry (prav tam) ugotavlja, da je pri ohranitvi poslovnih partnerjev 

postala bistvena kakovostna oziroma odlična storitev. Pri tem ne gre le za strategijo, ampak za 

filozofijo in nov način razmišljanja o strankah, trženju in ustvarjanju vrednosti in ne zgolj za 

tehnike, orodja in taktike za ohranitev uporabnikov storitev. Nov holistični pristop je 

usmerjen v uporabnika in njegov način razmišljanja. Neoprijemljivost, variabilnost, 

kompleksnost in druge lastnosti storitev predstavljajo za uporabnike določeno tveganje. 

Tveganje jih spodbuja, da ostajajo zvesti tistim ponudnikom, ki jim zaupajo (Berry 2002, 71–

77). 

Zadovoljni odjemalci so praviloma tudi zvestejši in kažejo večjo pripravljenost na ponovno 

sodelovanje z organizacijo, lojalnost pa je odvisna tudi od stopnje konkurenčnosti, števila 

nadomestkov, stroškov zamenjave storitvene organizacije, formalne zveze med 

organizacijami in podobnih dejavnikov (Vrčon Tratar in Snoj 2003, 106). 

Za organizacije ni več najpomembnejše vprašanje, kaj imajo in kaj je njihova dejavnost, 

temveč, ali so sposobne pravočasno odkrivati pretrese, napovedati kaos in obvladovati 

tveganja v svojem poslovnem okolju. Zato potrebujejo informacije o trgih, tekmecih in drugih 

strankah, različnih interesnih skupinah in drugih akterjih iz bližnjega in najširšega okolja. Le 

organizacije z ustreznimi sposobnostmi bodo lahko ustvarile kulturo s trdno vkopanimi 

temelji za dolgoročno trajnostno poslovanje (Kotler in Caslione 2008, 103–134). 

Znotraj organizacije ne sme biti izidov, ampak so le stroškovni centri, pravi izidi organizacije 

obstajajo in se kažejo zunaj organizacije same, v njenem okolju (Drucker 2004, 184). Pri 

celovitem obvladovanje kakovosti naj bi zato sodelovala vsa področja po integriranem 

pristopu. Izraz kakovost namreč pomeni kakovost povsod in se nanaša tudi na delo v uradih, v 

storitvenih dejavnostih in v finančnem sektorju (Ishikawa 1989, 86). 
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Dobavitelj ni le nekdo, ki organizacijo oskrbuje z vhodnimi surovinami. Organizacija si z 

njim izmenjuje izkušnje in nova znanja ter na ta način razvija svoje lastne in njegove 

sposobnosti (Kobayashi 2003, 152). 

Interesi, smotri in cilji različnih organizacij so komplementarni, zato je sodelovanje vedno 

koristno za vse strani. V organizacijah naj bi si zato prizadevali za skupne smotre in 

zavezništvo, pri katerem gre za razmerja, v katerih udeleženci lahko vplivajo drug na drugega, 

ker imajo v ta namen primeren vir moči. Za uspešno sodelovanje je namreč pomembno, da 

udeleženci vzpostavijo obojestransko zaupanje (Kavčič 2009, 72). 

Prelomna strategija zahteva informacije o dogodkih in pogojih zunaj organizacije. Gre za 

informacije o (ne)odjemalcih, drugih tehnologijah in ostalih zadevah in spremembah iz 

zunanjega okolja. Le s takimi informacijami se lahko organizacije pripravijo na izzive, ki 

izvirajo iz nenadnih preskokov v svetovnem gospodarstvu ter iz narave in vsebine samega 

znanja (Drucker 2004, 9). 

Odlične organizacije se zavedajo, da je uspeh odvisen od vzpostavitve uspešnih partnerstev, 

zato vzpostavljajo široka omrežja, ki jim pomagajo prepoznati priložnosti za partnerstva. 

Partnerstva jim pomenijo skupno delo za dolgoročno in trajnostno povečanje vrednosti ter 

doseganje vzajemnih koristi. Svoje odjemalce in uporabnike dobro poznajo. Temeljna znanja 

ustvarjajo skupaj s partnerji na podlagi vzajemnega zaupanja, spoštovanja in odprtosti. Tako 

zaposlene kot druge udeležence vključujejo v razvoj, udejanjanje in širjenje novih tehnologij 

(Kern Pipan 2011, 5–14). 

Velike spremembe se vedno začnejo zunaj organizacije. Začetne spremembe, ki sčasoma 

postanejo pomembne, običajno sprožijo prav tisti, ki niso stranke. V organizacijah naj bi zato 

pravočasno prepoznali, katere informacije v okolju so pomembne. Velik izziv za organizacije 

je v tem, kako ugotoviti, katere so ključne sposobnosti, ki jih organizacija ima, in katere 

potrebuje, da uspešnost ohrani. V organizaciji naj bi zato skrbno spremljali svojo uspešnost, 

uspešnost tekmecev in dogajanja v svojem in drugih okoljih (Drucker 2001, 116–129). 

Dolgoročno preživetje in rast uspešnih organizacij sta odvisna od kakovosti odnosov med 

oddelki znotraj organizacije, med notranjimi in zunanjimi udeleženci (s katerimi organizacija 

izmenjuje ključne vire) in med notranjimi in oddaljenimi udeleženci (company goodwill). 

Oddaljeni udeleženci, ki posredno vplivajo na organizacijo, so npr. konkurenčne organizacije, 

združenja za varstvo potrošnikov in okolja, varuhi pacientovih pravic, zakonodajna oblast, 

volivci, vladne agencije, politične stranke, sindikati, revizorske hiše, zavarovalnice, strokovna 

in panožna združenja ipd. (Sirgy 2002, 144–145). 

Hunger in Wheelen (2003, 21) predlagata, da vsaka organizacija za vsako vrsto udeležencev 

določi eno ali več enostavnih meril, s pomočjo katerih naj spremlja uspešnost organizacije in 

tako laže vzpostavlja ravnovesje z zunanjim okoljem. 
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Organizacije lahko ublažijo navzkrižje med ekonomskim in pravnim okoljem, če delujejo v 

okviru partnerstev, povezav in skupnih organizacij oziroma v okviru poslovnega sodelovanja. 

To jim namreč daje možnost, da politično in pravno okolje ločijo od gospodarskega (Drucker 

2001, 72–73). 

Tudi zunanji izvajalci niso več samo orodje za boljše izide ali sredstvo za osredotočanje na 

ključno poslovno dejavnost, ampak so postali močna sila za spremembe (Kavčič in Bertoncelj 

2009, 34). 

Porterjev model za analizo poslovnega okolja in načrtovanja dejavnosti omogoča analizo 

panoge ter razumevanje delovanja panoge in konkurence v njej. S pomočjo modela lahko 

identificiramo strukturne značilnosti panoge. Model ne vključuje vloge države, zgodovine 

panoge in institucij ter kulture, čeprav tudi ti dejavniki vplivajo na večino organizacij 

(Ješovnik in Tibljaš 2002, 97–99). 

Predstavo o organizaciji si stranke ustvarijo na podlagi informacij, ki jih organizacija objavi 

ali kako drugače posreduje v okolje, na podlagi lastnih izkušenj s poslovanjem z organizacijo 

in iz izkušenj v poslovnem okolju. Za pozitivne izkušnje strank in partnerjev organizacije 

poskrbijo s primernim poslovnim vedenjem. Organizacije si pri merjenju zadovoljstva 

udeležencev pomagajo tudi z različnimi posrednimi kazalniki. Tržniki na primer uporabljajo 

število poslovnih naročil stranke, servisna služba število uspešno in pravočasno razrešenih 

zahtevkov. Mnogo podatkov o partnerjih ni v organizaciji. Gre za pomembne podatke, ki 

kažejo na morebitne priložnosti in tveganja (Perko 2011, 31–220). 

Zunanje okolje naj bi organizacija razumela kot priložnost, da z okolju prilagojenim 

managementom znanja pride do primerno objektivnega zaznavanja vedenja ostalih 

udeležencev, njihovega zadovoljstva, analize stanja na trgu, političnih okoliščin, svetovnih 

finančnih in ekonomskih okoliščin, prenavljanja tehnologije in mnogih drugih dejavnosti, ki 

jih je treba upoštevati pri obvladovanju organizacije. Zaposleni naj bi razumeli, kdo so 

njihove stranke, da lahko najdejo nove inovativne načine ustvarjanja vrednosti zanje (Kaplan 

in Norton 2001, 231). 

Organizacije ne pripadajo le lastnikom in delničarjem, ampak tudi zaposlenim in strankam. 

Gre za strani, povezane v splet različnih interesov. V sodobni družbi »gledajo« udeleženci na 

organizacije bolj strogo, od njih pričakujejo, da bodo pozitivno prisotne v družbi s primernim 

odnosom do zaposlenih, z odprtostjo glede informacij in odzivnosti do potrošnikov, s 

podpiranjem življenja skupnosti, z delitvijo virov z družbo in z napori za ohranitev globalnega 

okolja (Tateisi 2009, 33–34). 

Pri opredeljevanju poslovanja organizacij znotraj Evropske unije ne moremo več govoriti o 

klasičnem mednarodnem okolju, ker je do določene mere že omogočen prost pretok izdelkov, 

storitev in ljudi. Čeprav se trg znotraj Evropske unije vse bolj krepi in postaja vse bolj 
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integrirano poslovno območje, lahko obstajajo velike razlike v kulturoloških zaznavah, 

jezikih, razumevanju poslovnih običajev in ravnanju. V mednarodnem okolju zato 

organizacije še teže predvidevajo možne spremembe, ki lahko bistveno spremenijo poslovanje 

(Ruzzier in Kesič 2011, 53–91). 

Celovito obvladovanje kakovosti vključuje različne metode, modele in strategije, ki jim je 

skupna usmerjenost v uporabnike, postavljanje kakovosti na prvo mesto, strateško planiranje 

kakovosti, nenehno izboljševanje kakovosti, učenje in usposabljanje v smeri kakovosti, 

zaupanje in spoštovanje znotraj organizacije in med partnerji v zunanjem poslovnem okolju 

(Juran 1998, 39–41). 

Danes ni več dvoma o pomembnosti kakovosti za uspešnost poslovanja nekega socialnega 

okolja kot najširšega pojmovanja prostora. Splošne usmeritve razvoja poindustrijskih 

organizacij, pri katerem ne gre za rast kot količinsko povečevanje brez sprememb, so sledenje 

pojavom, iz katerih izhajajo nove značilnosti in nova kakovost. Podlaga konkurenčnosti, 

kakovosti življenja in preživetja so postale sposobnosti inoviranja (Markič 2004, 178–192). 

2.3 Koncepti kakovosti v javnem sektorju 

Svet se v 21. stoletju srečuje z novimi dejstvi, ki nimajo ekonomske narave. V porastu so 

področja, ki niso na prostem trgu in se ne obnašajo ekonomsko; gre za zdravstvo, vladne 

službe, izobraževanje in prosti čas (Drucker 2001, 50–74). 

Iskanje razrešitev za celostno obvladovanje poslovanja in spodbud za učinkovito in 

kakovostno delo niso več samo izzivi pridobitnih organizacij, ampak so pomembni tudi za 

celovito obvladovanje nepridobitnih organizacij, ki prav tako pomembno sooblikujejo 

družbeni in gospodarski razvoj države (Pustatičnik 2007, 65–76). 

Organizacije v javnem sektorju se vse bolj zavedajo globalnega vpliva družbenega okolja, 

zato sledijo svetovnim in evropskim trendom uvajanja načel kakovosti. Načela kakovosti so 

usmerjena v povečevanje pozitivnega vpliva na družbo. Visoko kakovosten javni sektor je 

namreč odločilni katalizator, pomočnik in partner za dobro delujočo družbo, konkurenčno 

zakonodajno in inovativno okolje, visoko kakovostne izdelke, storitve in procese ter trdne 

javne finance (Määttä 2007, 19). 

Pomembno vlogo pri strateškem načrtovanju v organizacijah javnega sektorja imajo številni 

udeleženci, npr. politične stranke in omrežja, profesionalna združenja in organizacije civilne 

družbe, mediji, gospodarstvo ipd., med katerimi težje pride do soglasja o prioritetah (Pevcin 

2011, 119–128). 

Tudi uporabnika je v javnem sektorju včasih težko definirati, ker gre lahko za zelo različne 

skupine. Sallis (1993, 31–32) na primer uporabnike organizacije v izobraževalnem sektorju 
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deli na »primarne« (učenci), »sekundarne« (starši, delodajalci), »terciarne« (državni organi, 

družbena skupnost) in »notranje« uporabnike (učitelji). Podobno je na področju 

zdravstvenega zavarovanja, kjer s sredstvi zavezancev za prispevke iz zdravstvenega 

zavarovanja zavarovalnica plačuje zdravstvene storitve za svoje zavarovane osebe izvajalcem 

zdravstvenih storitev. V vsakem primeru pa naj bi organizacija uporabnike svojih izdelkov, 

storitev ali procesov ter njihove želje in potrebe dobro poznala. 

Pravo Evropske skupnosti šteje za javno službo vsako dejavnost, pri kateri ima izvajalec 

posebne obveznosti, ki jih na podlagi tržnih pogojev in zahtev ne bi opravljal. Gre za 

infrastrukturo države, od katere je v veliki meri odvisen razvoj gospodarstva posamezne 

skupnosti (Kušar in Smrke 2012, 19). 

Javni sektor se ne more več izogniti vplivom, ki jih imajo na državo globalizacija in ostra 

konkurenca na vseh področjih, zato se usmerja k izboljšanju kakovosti, pri čemer je 

najpomembnejša usmeritev k uporabnikom. Izboljšanje kakovosti temelji predvsem na 

načelih managementa celovite kakovosti, ki je bil izdelan za izdelovalni sektor, zato je treba 

pri uvajanju tega koncepta v javni sektor upoštevati določene omejitve (Pevcin 2011, 99–

103). 

V osemdesetih letih 20. stoletja se je kot posledica potrebe po uvajanju orodij managementa 

iz zasebnega v javni sektor razvila nova paradigma javnega managementa. V začetku je bil 

poudarek na ekonomičnosti in učinkovitosti, kasneje se je pozornost preselila na področje 

strateškega, finančnega in kadrovskega managementa s konkurenco, reorganizacijo ter 

spodbujanjem uspešnosti (Pevcin 2011, 50–67). 

Pri novem javnem managementu gre za skupek načel, ukrepov in metod, prenesenih iz 

zasebnega v javni sektor z namenom zmanjšanja deleža javne porabe ter večjega vpliva 

uporabnikov javnih storitev in javnih uslužbencev (Tomaževič 2011, 39). 

Preglednica 1: Primerjava nekaterih značilnosti klasičnega modela birokracije in 
novega javnega managementa 

Klasična birokracija  Novi javni management 

Usmerjenost k pravilom  Usmerjenost k ciljem 

Zakonitost postopkov  Učinkovitost delovanja 

Predvidljivost  Prilagoditev okolju 

Odgovornost za dejanja  Usmerjenost k izidom 

Formalizem  Inovativnost 

Zakonitost  Uspešnost 
Profesionalnost in lojalnost  Zadovoljevanje osebnih interesov 

Vir: povzeto po Lane 1995, 195. 

Javni sektor izvaja storitve, ki vplivajo tako na sedanjo kot tudi na prihodnjo konkurenčnost 

gospodarstva. Pri javnih storitvah je, zaradi velikega števila uporabnikov in drugih 

udeležencev, kakovost še teže opredeliti kot v drugih storitvenih dejavnostih. Kakovost, kot jo 



22 

zaznavajo ključni udeleženci, tudi pri organizacijah v javnem sektorju vpliva na preživetje in 

ugled organizacij, čeprav gre za posreden in relativno počasnejši pojav kot pri organizacijah 

iz drugih sektorjev (Faganel 2010, 49–50). 

Zaradi togosti, slabše prilagodljivosti in zasidranosti v zastarelih kompleksih, predpostavkah 

in usmeritvah bodo izzivi sodobne družbe mnogo bolj prizadeli neprofitne organizacije kot 

organizacije, ki so prepuščene delovanju trga. Države, ki bodo metode učinkovitosti iz 

zasebnega sektorja prve prenesle v javni sektor, bodo zato v prednosti pred ostalimi. Novi 

izzivi namreč niso logično nadaljevanje sedanjosti, v večini primerov so v nasprotju in 

nezdružljivi z zadevami, ki so splošno sprejete in uspešne v današnjem času (Drucker 2001, 

9–10). 

Sodobni izzivi tudi na področju zdravstvenih zavarovanj zahtevajo resnejše zavedanje 

interesov zunaj organizacije. Zato tudi za ZZZS velja, da se bo lahko uspešno prilagajal 

spremembam v družbenem okolju le, če bo nenehno izboljševal svojo organizacijsko kulturo 

na osnovi vrednot, ki bodo usmerjene v uporabnike in druge poslovne partnerje ter v kakovost 

storitev (Štumberger 2006, 101–102). 

Večina držav se sooča s problemom rastočih potreb in stroškov javnega sektorja, ki se po 

svojem obsegu v večini razvitih držav približuje 50 % BDP. Na višje izdatke za javni sektor 

pa po nekaterih analizah bolj kot demografsko stanje v razvitih državah vpliva vse dražja 

tehnologija. Draženje tehnologij praviloma vpliva na povečanje uspešnosti storitev, po drugi 

strani pa lahko ogrozi dostopnost do storitev javnega sektorja (Kiauta 2012, 79–80). 

V državah Evropske unije sodi zagotavljanje in nenehno izboljševanje kakovosti in varnosti 

med prednostne dejavnosti. Ob odsotnosti zakonitosti trga kot zunanje spodbude lahko stalno 

izboljševanje kakovosti v javnem sektorju zahteva država kot lastnik oziroma ustanovitelj 

organizacij javnega sektorja (Simčič, Poldrugovac in Kiauta 2009, 88–90). 

Pristopi h kakovosti in odličnosti pomembno vplivajo tudi na uresničevanje ciljev Strategije 

razvoja Slovenije 2006–2013. Gre za načrtno povečevanje kakovosti storitev tudi na področju 

javnega sektorja s sistematičnim uvajanjem evropskih modelov odličnosti (CAF – skupni 

ocenjevalni okvir in EFQM – evropski model odličnosti) oziroma ocenjevanjem organizacij 

javnega sektorja. Organizacije javnega sektorja naj bi dvignile standarde profesionalnosti in 

preglednosti, izboljšale kakovost svojih izdelkov, storitev in procesov, okrepile svojo 

svetovalno vlogo in postale učinkovitejše ter cenejše. Ustvarile naj bi okolje, ki bo spodbudilo 

gospodarski in trajnostni razvoj družbe (Šušteršič 2005, 33–36). 

Globalizacija in povezovanje z ostalim svetom, predvsem pa z državami v okviru Evropske 

unije, vplivajo na pospešeno uvajanje kakovosti tudi v javni sektor v Sloveniji, in sicer zaradi 

vse večjega zavedanja pomena kakovosti storitev in odličnosti poslovanja v prid državljanov 

in v skrbi za večjo konkurenčnost gospodarstva in države kot celote. V zadnjih letih javni 
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sektor tako postaja primerljiv z zasebnim sektorjem tudi po managerskih pristopih 

(Tomaževič 2011, 137–149). 

Organizacije naj bi se zavedale, da se zaznavanje kakovosti pri uporabnikih s časom 

spreminja. Na začetku medsebojnega razmerja se kakovost ocenjuje na podlagi površinskih 

dejavnikov, kasneje pa se poveča zavedanje globljih vidikov, ki so običajno tudi bolj 

pomembni. Za ponudnika, ki želi pridobiti in ohraniti uporabnike, je zato pomemben prav 

vsak vidik kakovosti (Faganel 2010, 50). 

Po mnenju Kaplana in Nortona (2001, 174) je ena od osnovnih lastnosti, po katerih se 

organizacije javnega sektorja razlikujejo od ostalih organizacij, večji poudarek na področju 

poslovanja s strankami, zato organizacije javnega sektorja v uravnoteženem sistemu 

kazalnikov (BSC) postavljajo stranke v vrh strateških prizadevanj. 

Dogajanja v aktualnem družbenoekonomskem okolju zahtevajo spremembe na vseh ravneh. 

Javni sektor se zaradi znanih demografskih trendov vse bolj sooča s pritiski za zmanjšanje 

obsega javne porabe, zadolževanja in za zmanjšanje obsega javnih storitev. V zaostrenih 

gospodarskih in finančnih razmerah se v novi luči kažejo tudi pogledi na kakovost in 

odličnost izdelkov, storitev in procesov javnega sektorja. Ne glede na kritičnost časa in 

omejenost virov državljani in gospodarski subjekti zahtevajo neokrnjeno kakovost javnih 

izdelkov, storitev in procesov, katerih namen je prispevati k izboljšanju konkurenčnosti 

gospodarstva (Žurga 2010, 39–55). 

Izid naraščajoče kulture potrošništva, ki temelji na višanju pričakovanj, so tudi bolj osveščeni 

in zahtevni državljani. Od javnega sektorja namreč pričakujejo vsaj enako stopnjo kakovosti, 

kot jo izkusijo v zasebnem sektorju (Deloitte 2009, 220). 

Usmerjenosti k uporabniku na področju javnega sektorja se je, poleg odprtosti, preglednosti in 

učinkovitosti, oblikovala kasneje kot klasično pravne in politične vrednote, med katere sodijo 

zakonitost, pravna varnost, predvidljivost, nepristranskost, profesionalnost in politična 

nevtralnost. Na področju javnega sektorja meje usmerjenosti k uporabniku postavlja javni 

interes, ki je zapisan v zakonih in drugih predpisih. Kljub temu je znotraj meja varovanja 

javnega interesa dovolj prostora za uporabniku prijazno delovanje, ki vključuje načela 

dostopnosti do izdelkov, storitev in procesov, socialne primernosti storitev, primerno 

informacijsko podporo in kakovostno informiranje, zanesljivost, primernost (kakovost) 

osebnega stika in odzivnost (Virant 2002, 5–8). 

Organizacije javnega sektorja za svoj obstoj potrebujejo podporo javnosti, in sicer tako širše 

javnosti kot posameznih interesnih skupin. Velik vpliv in moč ima sicer tudi politika, vendar 

lahko tudi javni management igra pomembno proaktivno vlogo pri oblikovanju javne politike 

same (Pevcin 2011, 130–132). 
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Organizacije v javnem sektorju naj bi pri svojem delovanju upoštevale normativni vidik, 

čeprav delujejo tudi pod vplivom dogajanja v globalnem okolju in pod močnim vplivom 

politike. Delovanje organizacij javnega sektorja poleg tega določajo še pravila stroke ter vse 

višja pričakovanja in zahteve strank, zaposlenih in drugih udeležencev. Zato organizacije v 

javnem sektorju tudi same postavljajo vse višje standarde glede kakovosti izdelkov, storitev in 

procesov (Tomaževič 2011, 289). 

V Evropski uniji je Lizbonska strategija ena izmed ključnih spodbud, ki teži h kakovostnejši 

administraciji, da gospodarstvu ne bi ustvarjala dodatnih birokratskih ovir za globalno 

konkurenčnost. Evropska komisija priporoča uporabo samoocenjevanja in zunanje primerjave 

ter izboljšave po modelu CAF (angl. Common Assessment Framework) kot skupnim 

ocenjevalnim okvirom za organizacije v javnem sektorju. CAF je začetna stopnja pri 

doseganju odličnosti, ki jo predvideva EFQM. Upošteva tako dejavnike kot izide in 

posebnosti upravnega poslovanja, ki je procesno usmerjeno in pri katerem je pomemben vidik 

strank. Prednost tega modela je v primerljivosti v evropskem okolju, dostopnosti in 

brezplačnosti (Kovač in Tomaževič 2009, 103). 

V organizacije javnega sektorja se spremembe uvajajo počasneje. Za te organizacije je namreč 

značilno, da so bile oblikovane tako, da bi delovale stabilno in zagotavljale stabilne storitve za 

državljane. V času hitrih sprememb, globalne konkurence in informacijske družbe pa smo 

prišli do točke, ko je stabilnost postala neproduktivna in zaviralna. Poslovno-organizacijski 

sistemi, ki se ne morejo spreminjati, so namreč obsojeni na propad (Osborne 2007, 2). 

Preglednica 2: Pregled uvajanja kakovosti v javno upravo 

Obdobje Države članice EU 

1980–1990 Danska, Francija, Španija, Velika Britanija 

1991–2000 Belgija, Ciper, Italija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Švedska, Avstrija, 
Češka, Finska, Nemčija, Grčija, Madžarska, Irska, Latvija, Malta, Slovenija 

Od 2001 dalje Bolgarija, Estonija, Litva, Luksemburg, Slovaška, Romunija 

Vir: Žurga 2009, 7. 

Bolj kot so družbe razvite, bolje je poskrbljeno za ustrezne življenjske razmere in socialno 

varnost državljanov. Kolikšen je vpliv ekonomske moči države na gospodarski razvoj in 

življenjske razmere, je težko izmeriti, prav gotovo pa ni nepomemben. Toth (2003, 25) v 

razmislek ponuja tezo, da je gospodarski razcvet Nemčije in Japonske po drugi svetovni vojni 

kljub porazom in razdejanju poleg drugih dejavnikov povezan prav z visoko stopnjo socialne 

varnosti ljudi, ki so bili s tem tudi motivirani za dobro in produktivno delo. 

Za ljudi in organizacije v nekonkurenčnem družbenem okolju je zaradi trajnih vzorcev 

vedenja značilno zaprto in vase naravnano razmišljanje in ravnanje, zato v osnovi težijo 

predvsem k zadovoljevanju lastnih interesov in upoštevanju lastnih vrednot tudi tedaj, ko 

postane okolje odprto za spremembe. V nasprotju s tem je naravnanost na uporabnike in 

usmerjanje v doseganje dolgoročnih smotrov in ciljev organizacije značilnost marketinške 
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naravnanosti oziroma storitvene kulture. Ker je okolje organizacij javnega sektorja vse bolj 

podobno zunanjemu okolju pridobitnih organizacij, je pred vodstvi teh organizacij težka 

naloga zavestne in sistematične skrbi za spreminjanje lastne kulture v smeri odprte, storitvene 

kulture, ki lahko zagotavlja dolgoročno preživetje in razvoj (Snoj 2007a, 59–74). 

Za organizacije v javnem sektorju ni dovolj, da v okviru svojega poslanstva zagotavljajo 

učinkovitost, ampak naj bi poleg tega sledile načelom pravičnosti, etičnosti, solidarnosti in 

dostopnosti. Organiziranje procesov v organizacijah javnega sektorja je zato zahtevna naloga, 

ki je lahko uspešno izvedena le, če so v središču uporabniki storitev in njihove potrebe. Zato 

naj bi tudi organizacije v javnem sektorju poznale interese uporabnikov in drugih 

udeležencev. Vživele naj bi se v njihovo vlogo in »gledale« na zadeve tudi z drugega zornega 

kota (Štumberger 2006, 96–110). 

Čeprav se zasebni in javni sektor razlikujeta glede temeljnih smotrov in ciljev, je management 

kakovosti v obeh primerih enak. Vsi procesi v pridobitnih in nepridobitnih organizacijah 

morajo namreč potekati sistematično, racionalno, dosledno, profesionalno in pregledno, poleg 

tega so potrebni spodbuda, zgled in podpora z vrha organizacije, kot tudi na strani vlade ter 

navzdol preko ministrstev in drugih organov državne uprave (Tomaževič 2011, 289–296). 

Kakovost javnega sektorja je potencial, ki lahko pomembno vpliva na kakovost in varnost 

življenja v prihodnosti, in sicer tako na ravni posameznika kot tudi na ravni organizacij in 

družbe. Bistveno vlogo pri tem bo odigralo razbijanje monopolov strok in vse večja 

osveščenost in zahtevnost odjemalcev in uporabnikov storitev. Zato je treba pogled izvajalcev 

javne službe in stroke zamenjati s pogledom zunanjega in notranjega odjemalca ter koristnosti 

za družbo (Simčič, Poldrugovac in Kiauta 2009, 88). 

Nepridobitne organizacije zaradi proračunskega financiranja in monopolne situacije 

velikokrat niti ne ugotavljajo, kdo so njihove pomembne ciljne skupine, kakšne so njihove 

potrebe, hotenja, pričakovanja in želje, čeprav so razmere tudi v teh poslovnih okoljih vse bolj 

podobne razmeram na trgih pridobitnih organizacij (Snoj 2007a, 72). 

Tomaževičeva (2011, 164) kljub vsemu ugotavlja, da je slovenski javni sektor od leta 2002 na 

področju kakovosti in odličnosti izvedel kar nekaj dejanj za izboljšave, ki so bila usmerjena v 

zadovoljstvo strank. Za odličnost storitev javnega sektorja bo treba napore še povečati in 

uravnotežiti na vseh področjih in pri vseh skupinah udeležencev. 

2.4 Opredelitev pojma kakovosti in zadovoljstva uporabnika 

Kakovost je kompleksen pojem, zato ga lahko zajamemo le skozi kompleksne mehanizme, 

kot je npr. model poslovne odličnosti. Model poslovne odličnosti skozi uteži za posamezna 

merila poskuša prikazati pomen posameznih dejavnikov, ki vplivajo na kakovost in 

omogočajo večstopenjsko spodbujanje in obvladovanje kakovosti skozi identifikacijo 
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posameznih dobrih in šibkih točk delovanja organizacije s pomočjo samoocenjevanja in 

zunanjega ocenjevanja oziroma primerjanja z drugimi organizacijami (Kovač 2002, 1043). 

Stopnjevanje kakovosti je visoka kakovost, najvišja kakovost in odličnost. Odličnost je splet 

vrednot, vzgibov in početja, katerih rezultat so vrhunski dosežki in dovršenost. Odličnost je 

sprožilo in gibalo razvoja, kakovosti in plemenite rasti posameznika, skupine in organizacije. 

Z vizijo odličnosti vzpostavljamo v organizaciji vzdušje in razmere, v katerih je vsem 

sodelavcem omogočeno uveljavljanje njihovih skritih kapacitet (Kralj 2003, 211). 

Pri opredeljevanju kakovosti storitev so lahko vzrok težav njihova kompleksnost in druge 

značilnosti storitev. Kakovost vsebuje nabor različnih vrednosti, od najboljših do najslabših, v 

pogovornem jeziku pa jo enostavno razumemo kot nek pozitiven izraz (Snoj 2000, 159). 

Crosby (1990) meni, da je treba kakovost opredeliti kot »skladnost z zahtevami«, vodenje 

kakovosti pa kot sistematično zagotavljanje in organiziranje dejavnosti oziroma celotnega 

poslovanja v skladu z načrtovanim. 

Holmlund in Kock (1995, 118–119) zaznano kakovost delita na tri dimenzije: tehnično 

dimenzijo, ki predstavlja ključno interakcijo med uporabnikom in ponudnikom storitve in jo 

sestavljata otipljiva in neotipljiva komponenta, socialno dimenzijo, ki zajema socialne 

interakcije na osebni in organizacijski ravni, in ekonomsko dimenzijo, ki predstavlja 

ekonomsko dobrobit in stroške razmerja med akterji. 

Večina opredelitev kakovosti temelji na prvem od dveh vidikov, kot ju je opredelil Juran 

(1998). Kakovost po njegovem mnenju predstavljajo lastnosti izdelkov, storitev in procesov, 

ki zadovoljujejo potrebe porabnikov, kar pomeni, da je kakovost v tem primeru merjena s 

stopnjo zadovoljstva uporabnika z lastnostmi materialnega izdelka in storitve oziroma 

primernostjo izdelka in storitve za uporabo. Kakovost pa pomeni tudi odsotnost nepopolnosti 

in odstopanj od standardov oziroma ujemanje lastnosti materialnih izdelkov in storitev z 

zahtevami, podanimi v standardih in specifikacijah (Juran 1998, 26–43). 

Kakovost ni vedno enaka; spreminja se s časom, odvisna pa je tudi od vidika, s katerega jo 

obravnavamo. Ponudniki so običajno v prednosti v primerjavi z uporabniki, ko gre za 

snovanje novih izdelkov ali storitev, ker lahko uporabniki le redko opredelijo svoje zahteve 

glede izdelkov in storitev v nekoliko bolj oddaljeni prihodnosti. Po drugi strani pa obstaja tudi 

nevarnost, da se zahteve uporabnikov spremenijo ali pa konkurenčne organizacije ponudijo 

uporabnikom izdelke, storitve ali procese iz novih in boljših materialov oziroma drugačne in 

za uporabnike bolj zanimive (Deming 2002, 167–182). 

Popolna kakovost je značilnost izdelka ali storitve, da se zelo približuje željam, zahtevam in 

potrebam odjemalcev. Ker se te spreminjajo in zahtevajo vedno več odličnosti, je težnja k 

popolni kakovosti vir pobud za nenehno inoviranje, ki zahteva ustvarjalnost vseh v 
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organizaciji. Za iskanje ustvarjalnih idej pa ni dovolj opazovati samo znane, ustaljene 

tekmece in gledati naprej v bodočnost, ampak je treba tudi opazovati okoli sebe, izven 

ustaljenega glavnega toka (Mulej 2007, 92–134). 

Tradicionalno pojmovanje kakovosti je omejeno na naknadno preverjanje kakovosti, ki ga 

izvaja poseben oddelek za kontrolo, umeščen v proizvodno funkcijo, medtem ko sodobno 

pojmovanje kakovosti z vidika poslovnih ved presega okvire proizvodne funkcije. Sodobno 

preventivno delovanje v smeri zagotavljanja kakovosti je usmerjeno tako na izdelke in 

storitve kot tudi na procese, zato je preventivno delovanje naloga prav vseh zaposlenih v 

organizaciji (Bregar in Ograjenšek 2008, 317–318). 

Zahteve za kakovost se stopnjujejo od najenostavnejšega modela ISO 9000 do 

vseobsegajočega TQM. Na najnižji (najenostavnejši) stopnji lahko kakovost opredelimo z 

odgovorom na dve vprašanji: kaj je zaželeno in kako to naredimo. Sodobne definicije 

kakovosti zajemajo Crosbyjevo »skladnost z zahtevami«, Juranovo »primernost za uporabo«, 

skupne značilnosti, ki zadovoljujejo obstoječe in bodoče potrebe po ISO standardih in 

poslovne modele, vključno z Demingovo nagrado, EFQM modelom odličnosti in Baldrigovo 

nagrado. Kakovost v najširšem smislu pomeni razumevanje in izboljševanje celotnega sistema 

menjave vrednosti (value exchange) (Straker 2000, 4). 

Kakovosti ne gre razumeti le kot skupek orodij in tehnik za doseganje odličnosti, ampak kot 

specifično obliko kulture, ki vključuje dolgoročne procese nenehnega izboljševanja v smeri 

odličnosti (Berry 2002, 73). 

Na podlagi svojih raziskav Snoj, Pisnik Korda in Mumel (2004, 156–167) priporočajo 

osredotočenost na zagotavljanje čim višje kakovosti, če želimo zagotoviti čim večjo vrednost 

za uporabnike, vendar poudarjajo, da se to ne nanaša le na zagotavljanje objektivne, temveč 

predvsem subjektivne zaznane kakovosti. Organizacija se mora posvetiti predvsem tistim 

dejavnikom zaznane kakovosti, ki so najpomembnejše za uporabnike. Zaznana vrednost je po 

njihovem mnenju večdimenzijski dinamični koncept, na katerega vpliva mnogo spremenljivk, 

prednosti ter odrekanj/žrtvovanj, zato menijo, da je treba poleg neposrednih spremenljivk 

raziskovati tudi posredne učinke med obravnavanimi spremenljivkami. 

Tako za kakovost kot za zadovoljstvo velja, da splošno sprejete opredelitve za ta dva 

koncepta ni, zato imajo raziskovalci težave pri konceptualizaciji, operacionalizaciji in 

merjenju teh dveh kategorij, pri čemer večina opredelitev zadovoljstva daje prednost 

zadovoljstvu uporabnika kot odgovoru na proces vrednotenja (Giese in Cote 2000). 

Snoj (2000, 158) ugotavlja, da sta v literaturi koncept zadovoljstva uporabnikov in koncept 

kakovosti pogosto enačena, in to predvsem v primerih, ko je kakovost obravnavana z vidika 

zadovoljevanja potreb odjemalcev. 
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Zadovoljstvo odjemalcev s storitvami je legitimna sestavina ocene zaznane kakovosti storitev, 

po drugi strani pa je zaznana kakovost eden izmed vzrokov za določeno stopnjo zadovoljstva 

uporabnikov. S tržnega zornega kota je zadovoljstvo s storitvami merilo kakovosti njihovega 

delovanja (Faganel 2010, 75). 

Zadovoljstvo, pri katerem je močneje izražena čustvena komponenta, se lahko oblikuje le na 

podlagi neposredne izkušnje, o kakovosti pa lahko sklepamo tudi brez te izkušnje. Kakovost 

je namreč tudi izid presoje značilnosti ponudbe, primerjave zaznav z ideali in se nanaša na 

daljše obdobje. Pri zadovoljstvu pa se primerjava nanaša na subjektivna merila in norme. Izidi 

povezav med kakovostjo storitev ter zadovoljstvom so pokazali, da sta oba koncepta 

neodvisna, vendar tesno povezana, ter da povečanje enega verjetno vodi k povečanju drugega 

(Faganel 2010, 76). 

Tudi Musek Lešnik (2008, 31–32) meni, da je subjektivna ocena kakovosti izdelka oziroma 

storitve odločilen dejavnik v procesu oblikovanja zadovoljstva uporabnika in čeprav sta 

pojma kakovost in zadovoljstvo povezana, ju ne moremo enačiti. Zadovoljstvo namreč 

zaznamuje čustvena komponenta, ki je posledica interakcije zaznane in ocenjene kakovosti. 

Razumeti ga moramo kot zvezno, kot koncept, ki zajema vse vrednosti, in sicer od izrazitega 

nezadovoljstva do izrazitega zadovoljstva (Trnavčevič idr 2008, 14). 

Zanimanje za koncept kakovosti kot kompleksen, multidimenzionalen in multiatributiven 

koncept se je povečalo v osemdesetih letih in prvi polovici devetdesetih let prejšnjega stoletja 

z uvajanjem standardov ISO (ISO 9000) modelov odličnosti (Malcolom Baldridge National 

Quality Award, Business Excellence Model – Evropske fundacije za management kakovosti 

EFQM) in z uveljavljanjem managementa celovite kakovosti (Snoj 2007b, 108–109). 

Dojemanje kakovosti je odvisno od družbenih značilnosti okolja in se skozi čas spreminja 

(Tomaževič 2011, 91). Na začetku je šlo le za to, da je izdelek, storitev ali proces ustrezal 

določenim standardom, ki so bili vnaprej določeni. V 60-ih letih preteklega stoletja se je 

pojem kakovosti razširil z izdelka, ki je ustrezal vsem tehničnim standardom, še na to, ali je 

ustrezno zadovoljil potrebe, zahteve in želje kupca. Ko je v 80-ih letih prejšnjega stoletja 

ponudba presegla povpraševanje, se je pozornost preusmerila v procese nastanjanja izdelkov 

in storitev ter v zniževanje stroškov zaradi izmeta, reklamacij in pritožb odjemalcev. Od 90-ih 

let prejšnjega stoletja pa se pojem kakovost povezuje s stopnjo inovativnosti in izboljšav. 

Kakovost predstavlja v prvi vrsti usmeritev k priložnostim (Marolt in Gomišček 2005, 17–

21). 

Definicija kakovosti ni enotna niti znotraj posameznega obdobja, ker je odvisna od ocene 

uporabnika oziroma od tega, s katerega vidika jo raziskujemo. V praksi namreč vsaka 

organizacija kakovost dojema drugače, ker deluje v svojem specifičnem poslovnem in 

naravnem okolju. Poleg tega se predstave o kakovosti stalno spreminjajo. Kakovost vse bolj 

povezujemo s potrebami uporabnikov in z njihovimi zahtevami, željami in pričakovanji, zato 
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je kakovost postala vrednota, za katero je značilno stalno izboljševanje kot neka oblika 

inoviranja (Unterlechner, Meško Štok in Markič 2009, 65–74). 

Odgovori na vprašanje, kaj je kakovost, do kolikšne mere jo določa izdelovalec, do kolikšne 

mere pa je odvisna od uporabnikov, so pri storitvenih dejavnostih bistveno bolj zapleteni kot 

pri drugih dejavnostih. Organizacija mora, če želi biti uspešna, načrtno in nenehno 

izboljševati svoje dejavnosti po neki predhodno določeni stopnji, zato mora jasno opredeliti, 

kaj uspešnost je (Drucker 2001, 83). 

Kakovost je skupek značilnosti in značilnih vrednosti izdelka, storitve ali procesa, in sicer 

tudi glede na to, koliko je primeren in v kolikšnem obsegu izpolnjuje točno določene in 

predpostavljene potrebe. Zagotavljanje kakovosti pa je skupek dejavnosti managementa 

kakovosti, načrtovanja kakovosti, upravljanja ter preverjanja kakovosti (Šostar 2000, 7–9). 

Zeithaml, Parasuraman in Berry (1990) menijo, da pri storitvah uporabniki zaznavajo 

kakovost glede na dimenzije, kot so stvarnost, zanesljivost, odzivnost, usposobljenost, 

uslužnost, kredibilnost, varnost, dostopnost, komunikativnost in razumevanje uporabnika. Za 

operacionalizacijo dimenzij kakovosti z namenom njihovega merjenja pa je vedno treba 

določiti ustrezne kazalnike kakovosti. 

Kakovost je zmes objektivne kakovosti, ki jo je mogoče natančno izmeriti, in subjektivne 

kakovosti, ki je prepuščena zaznavanju posameznika. Koncept kakovosti se nanaša na 

kakovost storitev na vseh stopnjah njihovega nastajanja. Legitimna sestavina ocene kakovosti 

storitev je zadovoljstvo odjemalcev. Meje med konceptoma zadovoljstva odjemalcev s 

storitvami in kakovosti storitev niso dorečene. Pri kakovosti storitev ne gre le za količinski 

vidik, ampak za celovito merilo tega, kako dobro storitve v vseh svojih razsežnostih na 

konsistenten način dosegajo oziroma presegajo pričakovanja odjemalcev. Ker je kakovost 

koncept, ki ima različne pomene za različne udeležence, je pri skrbi za kakovost storitev 

smiselno upoštevati predvsem zaznave uporabnikov storitev, ker ti odločajo o preživetju 

organizacije (Snoj 1998, 157–165). 

Kakovost je vse kar delamo ali se naučimo in kar močno zadovoljuje eno ali več naših 

temeljnih potreb. V jeziku Glasserjeve kontrolne teorije vsi delujemo kot kontrolni sistemi in 

poskušamo uravnavati resnični svet tako, da bi bil čim bolj podoben našemu svetu kakovosti. 

Kakovost je namreč tisto, kar se odločimo shraniti v nekem svojem svetu kakovosti (Glasser 

1995, 68–90). 

Ivanko (2002, 411) meni, da je kakovost podlaga odličnosti, ta pa je vezana na nekaj izjemno 

dobrega in izredno privlačnega, nekaj zunaj in nad običajnim, nekaj vrhunskega. Poslovno 

odličnost so Unterlechner, Meško Štok in Markič (2009, 81) opredelili kot zadnjo stopnjo 

kakovosti, za katero naj bi si prizadevali v podjetjih in drugih organizacijah. Tomaževičeva 

(2011, 288) pa odličnost opredeljuje kot doseganje smotrov in ciljev vseh udeležencev. Ideja 
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o poslovni odličnosti kot najširšem pojmovanju kakovosti poslovanja je nadgradnja 

obstoječih, stalno dopolnjujočih se standardov kakovosti (Markič 2004, 180). 

Kakovost je tudi ekonomska kategorija, ker ima svojo ceno in organizaciji povzroča stroške, 

zato jo lahko merimo s stroški pomanjkanja kakovosti (ne-kakovosti), ki pa jih je zaradi 

narave storitev v storitvenih dejavnostih teže meriti. Bistveno večje stroške organizaciji 

povzroča ne-kakovost, zaradi katere lahko izgubi kupce, ugled in s tem dobiček (Šostar 2000, 

202). 

Na splošno gre pri zadovoljstvu za sestavljen koncept, ljudje ga razumejo, ko ga občutijo, 

imajo pa problem, kako ga opredeliti. V zvezi z zadovoljstvom odjemalcev se v teoriji 

najpogosteje uporabljata teorija delovanja zadovoljstva (angl. performance theory) in teorija 

ne/potrditve pričakovanj (angl. expectancy disconfirmation theory). Teorija delovanja izhaja 

iz vedenjskega pristopa, po katerem je zadovoljstvo emocionalna reakcija na nakup ali 

uporabo storitve, ki sledi objektivnemu zunanjemu dražljaju. Po številnih raziskavah 

zadovoljstvo odjemalcev izhaja iz diskonfirmacijske paradigme, po kateri je zadovoljstvo 

odjemalcev v zvezi s storitvijo posledica stopnje izpolnitve notranjih želja odjemalca oziroma 

razlika med pričakovanimi koristmi in stroški pred nakupom in uporabo in dejansko 

zaznanimi koristmi in stroški pri nakupu in uporabi določene storitve (Snoj 2007b, 119). 

Oliver (1993) opredeljuje zadovoljstvo kot porabnikovo čustveno (emotivno) in racionalno 

(kognitivno) vrednotenje izkušenj z izdelkom ali storitvijo. Standardi, ki jih uporabnik 

uporablja pri vrednotenju izkušnje, so osnova za presojo izpolnitve obljub (osebni cilji, 

potrebe, pričakovanja, izkušnje z drugimi organizacijami itd.). 

Parasuraman, Zeithaml in Berry (1988, 15–16) so pričakovanja uporabnika opredelili kot 

prednakupna prepričanja o določeni ponudbi, ki jih uporabnik uporablja kot standarde, s 

katerimi primerja svoje vsakokratne izkušnje z izdelkom oziroma storitvijo in so osnova za 

presojo izpolnitve obljub. 

Po mnenju Trnavčevičeve (v Trnavčevič idr. 2008, 13) so razlogi za to, da organizacije 

zadovoljstvu ne posvečajo zadostne pozornosti, morda v tem, da je zadovoljstvo odjemalcev 

le domena zaposlenih, ki so v neposrednem stiku z njimi, ne pa filozofija managementa, v 

prešibkem znanju, ki bi omogočalo ovrednotenje zadovoljstva v smislu njegove tržne 

vrednosti, in v nejasnih opredelitvah in ustreznih metodologijah za merjenje zadovoljstva. 

Zadovoljstvo je čustven odziv odjemalcev na doživete izkušnje v zvezi z določenimi 

storitvami v primerjavi s pričakovanji v zvezi z njimi. Pričakovanja odjemalcev izhajajo s 

stališč v zvezi z določenimi storitvami in delno temeljijo na predhodnih izkušnjah. 

Zadovoljstvo odjemalcev vpliva na odjemalčevo oceno kakovosti storitve, nakupovalne 

namene in obnašanje. Zadovoljstvo uporabnikov je lahko sredstvo za doseganje mnogih 

ključnih poslovnih ciljev organizacije (Faganel 2010, 78). 
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Skrb za zadovoljstvo odjemalcev ob povečevanju izbire in nenehnem izboljševanju izdelkov, 

storitev in procesov je za ponudnike storitev vse težja, ker pričakovanja odjemalcev nenehno 

naraščajo, zato njihovo trenutno zadovoljstvo še ne zagotavlja zadovoljstva tudi v prihodnosti 

(Snoj 2007b, 120). 

2.4.1 Kakovost storitev 

Načela in izboljšave glede storitvenih dejavnosti v smeri kakovosti so enake kot za 

izdelovalne dejavnosti. Glede na to, da storitveni sektor v sodobni družbi zaposluje pretežen 

del zaposlenih, je standard življenja ljudi močno odvisen od stopnje kakovosti in 

produktivnosti tega sektorja (Deming 2002, 183–189). 

Za storitve je značilno, da nastajajo v procesu izvajanja posameznih faz, da so neotipljive in 

neobstojne in jih ni mogoče izdelati na zalogo. Njihovi učinki so, kljub minljivosti storitev, 

lahko dolgotrajni (Potočnik 2000, 40–41). Ostale značilnosti storitev, ki so iz generičnih 

značilnosti izvedene, so nezmožnost transporta, neločljivost od izvajalca, sočasnost izvajanja 

in uporabe, neposrednost odnosa med izvajalci in uporabniki, prepletanje proizvajanja, 

financiranja in trženja, udeležba uporabnikov v izvajanju, variabilnost idr. (Snoj 2000, 36). 

Uporabna vrednost storitve je v njeni sposobnosti, da zadovolji specifične potrebe odjemalca. 

Pri tem gre za splet koristi, ki jih prinaša neka storitev med zadovoljevanjem spleta potreb. 

Poleg cene so namreč za odjemalce pomembni tudi drugi vložki v zvezi s storitvijo, kot so na 

primer razdalja, ki jo morajo v zvezi s storitvijo premagati, izguba časa, psihična, fizična in 

socialna tveganja ipd. (Snoj 1998, 29). 

Snoj (2007a, 67) je prepričan, da je zaradi visoke stopnje vpletenosti ljudi v izvajanje storitev 

skrb za storitveno oziroma tržno kulturo izjemno pomembna zlasti v organizacijah, za katere 

je značilna visoka intenzivnost medčloveških interakcij tako znotraj organizacije kot tudi med 

organizacijo in okoljem. Jasni vzorci vedenja namreč omogočajo, da se v interakcijah z 

uporabniki in drugimi ciljnimi skupinami zaposleni vedejo odprto oziroma storitveno 

naravnano in tako prispevajo k višji vrednosti storitev. Pri nekaterih storitvah je prisotna še 

nezmožnost transporta, neločljivost od izvajalca, sočasnost izvajanja in uporabe, neposrednost 

odnosa med izvajalci in strankami, prepletanje proizvajanja in trženja, sodelovanje strank v 

izvajanju storitev ipd. 

Kakovost je pri storitvah še bolj relativna kot pri izdelkih, v storitvenih dejavnostih je odvisna 

predvsem od ljudi, zato morajo ravnanju z ljudmi in vzdrževanju ugodne organizacijske klime 

v teh organizacijah namenjati posebno pozornost (Marolt in Gomišček 2005, 143–144). 

Produktivnost fizičnega delavca je lahko merljiva, produktivnost umskega delavca, ki je po 

mnenju Druckerja (2001, 132) postal najpomembnejše premoženje organizacij v 21. stoletju, 
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pa mora biti usmerjena v kakovost, ki je posledica znanja, inovativnosti in sodelovanja. To 

zahteva ustrezne spremembe v osnovni miselnosti. 

Za javni sektor je značilno, da ima večina organizacij monopolni položaj in jim ni treba 

tekmovati na trgu, zato uporabnik ne more neposredno vplivati na standarde kakovosti 

storitev. Poleg tega meje usmerjenosti k uporabniku določa javni interes, ker javna uprava 

včasih svojo kakovost kaže tako, da uporabnika ne zadovolji oziroma opravlja storitve, ki so 

za trg neprivlačni ali jih ta sploh ne želi. Primer za to so inšpekcijski pregledi, davčni 

postopki, kazni ipd. Zato zadovoljstvo stranke pri takih storitvah ne more biti edina mera 

uspešnosti, upoštevati je namreč treba tudi vidik nasprotne stranke ter vidik javne koristi 

(Tomaževič 2011, 137–139). 

Po mnenju Snoja (2007b, 110–111) je kakovost storitev mogoče ocenjevati z vidika 

pričakovanj (pričakovana in zaznana kakovost), z vidika procesov in izidov (tehnični in 

funkcionalni vidik kakovosti), z vidika sposobnosti razsodnikov (iskana, izkustvena kakovost 

in kakovost zaupanja v ponudbo oziroma izvajalca), z vidika objektivnega, merljivega 

razsojanja o kakovosti storitve (kakovost je zmes objektivnih in subjektivnih sestavin) in z 

vidika dimenzij, ki sestavljajo kakovost (fizične sestavne, odnosi, kakovost in ugled 

organizacije). 

Pri kakovosti gre v grobem za dve dimenziji. Prva je opredeljena in operacionalizirana skozi 

kazalnike z določenimi standardi in jo zato lahko enostavno merimo. Druga dimenzija pa je 

zaznana kakovost, ki jo pogosto izražamo kot subjektivno zaznano zadovoljstvo posameznika 

(Sallis 1993, 21–30). Zadovoljstvo uporabnikov je kazalnik splošnega stanja v organizaciji in 

stopnja, do katere organizacija zadovoljuje potrebe uporabnikov. 

Kakovostne ravni storitve ne moremo določiti s količinskimi merili, temveč kot tolerančno 

območje med dejansko prejeto storitvijo in storitvijo, kot jo je pričakoval uporabnik 

(Tomaževič 2011, 100). 

2.4.2 Merjenje kakovosti storitev in zadovoljstva uporabnikov 

Crosby (1990, 177–179) je avtor ideje, da je kakovost kot skladnost z zahtevami sicer zastonj, 

vendar tega ne moremo vedeti, če nimamo ustreznega sistema za merjenje, ki bo lahko 

učinkovit samo, če bo dajal ljudem razumljive in uporabne informacije. 

Spremljanje zadovoljstva uporabnikov ima informativni in komunikacijski pomen. Primarni 

namen tovrstnih informacij je razumeti, v kakšni meri ponudniki zadovoljujejo potrebe 

odjemalcev in kje se pojavljajo potrebe po izboljšavah v poslovnih procesih. Take informacije 

so odličen vir idej za spreminjanje in inoviranje. Komunikacijska vloga merjenja zadovoljstva 

pa se kaže tudi kot signal, da se organizacija resnično zanima za zadovoljstvo uporabnikov, 
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kar je pomembno tako za zunanje kot za notranje interesne skupine (Makovec Brenčič 2007, 

4). 

Smotrno spremljanje zadovoljstva zahteva redno in zapleteno spremljanje vedenja ciljnih 

skupin v zvezi s storitvami, izdelki in procesi ter ponudbo in organizacijo, zato so stroški 

takega spremljanja za povprečno organizacijo pogosto previsoki. Poleg tega so organizacije 

pretežno usmerjene kratkoročno, smotrno spremljanje vedenja ciljnih skupin pa daje rezultate 

dolgoročno (Snoj 2007b, 121–122). 

Snoj (2007b, 123) poleg zapletenosti metodologije pri merjenju zadovoljstva izpostavlja tudi 

drug značilen problem v zvezi z merjenjem zadovoljstva, ki se nanaša na nerazumevanje 

vloge zadovoljstva. Ta se kaže v prepričanosti managementa organizacij, da dovolj dobro 

poznajo ciljne skupine ali pa da so si ciljne skupine med seboj podobne in zato njihovega 

zadovoljstva ni treba meriti. Večkrat si celo ne želijo pridobivati informacij, da ne bi odkrili 

nizkih ravni zadovoljstva in vzrokov zanje. 

Za merjenje zadovoljstva se uporabljajo različni modeli in merila. Med uveljavljenimi modeli 

merjenja zadovoljstva porabnikov je ameriški ACSI (American Customer Satisfaction Index) 

(slika 1). 

 

Slika 1: Dejavniki zadovoljstva – ACSI model 

Vir: Fornell idr. 1996, 8. 

Ameriški indeks zadovoljstva uporabnikov ACSI (American Customer Satisfaction Index) 

sodi med najbolj znane in celovite univerzalno uporabljene modele, ki spremljajo tako 

dejavnike, ki nanj vplivajo, kot tudi posledice oziroma pričakovane koristi. Uporabnikom 

omogoča, da neposredno primerjajo svoje ravni doseženega zadovoljstva z nacionalnim 

povprečjem, povprečjem v panogi in s posameznimi konkurenti. Uporaben je tudi za javni 

sektor, kjer namesto zvestobe meri zaupanje uporabnikov oziroma zanesljivost organizacije in 

priporočila drugim (Fornell idr. 1996, 7–16). 

V Evropi je znan Evropski indeks zadovoljstva uporabnikov – ECSI, ki je nastal na podlagi 

izkušenj švedskega SCSB in ameriškega ACSI indeksa. Poleg zvestobe meri tudi verjetnost 
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vračanja uporabnika, oceno verjetnosti priporočanja drugim, oceno verjetnosti povečanja 

količine nakupov, ugled organizacije ipd. (Bayol idr. 2000, 361). 

Yang, Tian in Zang (2003, 5) ugotavljajo, da raziskovalcem pri oblikovanju nacionalnih 

barometrov zadovoljstva in merjenju kakovosti storitev v zadnjem času poseben izziv 

predstavlja razvoj informacijskih tehnologij, elektronskega poslovanja in virtualnega sveta 

oziroma to, kako te dejavnike pretvoriti v modele merjenja zadovoljstva uporabnikov. 

Brez meril ni dobrega managementa, izbiranje in določanje meril ter nadziranje delovanja po 

teh merilih pa je ena od temeljnih nalog managementa (Markič 2004, 136). Cilj, ki ga ni 

mogoče meriti, je lahko koristna usmeritev, ne more pa biti uporaben za konkretno 

obvladovanje organizacije (Tavčar 2002, 83–84). 

Ishikawa (1989, 160) loči nadzor kakovosti, ki odstranjuje hibe, če so bile odkrite, in dviga 

zunaj vidno kakovost izdelka (vrtenje Demingovega kroga PDCA – plan, do, check, act) od 

presoje obvladovanja kakovosti, ki določa, kako dobro deluje sistem za obvladovanje 

kakovosti, in pripravi organizacijo do tega, da opravlja preventivne meritve, da bi preprečila 

pojavljanje napak. 

Za merjenje kakovosti storitev in zadovoljstva uporabnikov ni univerzalne metode. Izbrati je 

treba najprimernejšo in jo prilagoditi potrebam in posebnostim proučevanega problema. Pri 

tem vedno obstaja dilema, ali nam je to tudi dejansko uspelo (Faganel 2010, 151). 

Za merjenje zadovoljstva se uporabljajo različne objektivne metode, ki temeljijo na 

opazovanju osrednjih objektivnih indikatorjev zadovoljstva (prodaja, tržni delež, stopnja 

zvestobe, deleži ponovnih nakupov, deleži izgubljenih odjemalcev), in subjektivne metode, s 

katerimi ugotavljamo subjektivne sodbe o zadovoljstvu. Za merjenje zadovoljstva 

raziskovalci priporočajo kombiniranje kvalitativnih in kvantitativnih metod (Snoj 2007b, 

112–122). 

Merjenje kakovosti storitev lahko povežemo z zaznavanjem izvedbe storitev. Raziskovalci se 

pri merjenju kakovosti storitev soočajo z metodološkim problemom, ki se nanaša na 

dimenzije kakovosti in način merjenja. Med bolj znanimi modeli merjenja so 

diskonfirmacijski več dimenzijski model SERVQUAL avtorjev Parasuraman, Zeithamlova in 

Berry, ki meri stopnjo izpolnitve pričakovanj. Cronin in Taylor sta predlagala uporabo modela 

SERVPERF, ki temelji le na zaznavanju izvedbe storitve. Teas predlaga model EP (Evaluated 

Performance), ki temelji na ocenjeni izvedbi. Poleg navedenih modelov se za merjenje 

kakovosti uporabljajo tudi modeli odličnosti (EFQM, Baldrigeova nagrada), benchmarking, 

dobre prakse, zadovoljstvo odjemalcev in številni drugi, s katerimi merimo zadovoljstvo kot 

multidimenzionalen koncept (Faganel 2010, 75–105). 
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Lee, Lee in Yoo (2000) menijo, da merjenje resnične izkušnje bolje razloži oceno kakovosti 

storitve kot merjenje razkoraka med izkušnjo in pričakovanji, pri čemer dimenzije kakovosti 

ne morejo biti univerzalne, ampak jih je treba določiti glede na proučevano vrsto ponudnika 

storitve. Po njihovem mnenju zaznana kakovost storitve vpliva na zadovoljstvo in ne obratno. 

Model SERVQUAL je med raziskovalci kakovosti storitev precej razširjen, ker je enostaven 

za uporabo in primeren za različne vrste storitev. V vzorcu raziskav, ki so bile vključene v 

analizo zanesljivosti rezultatov glede na število v model vključenih dimenzij, so bile 

raziskave s petimi do devetimi dimenzijami. Raziskava ni pokazala vpliva števila dimenzij na 

zanesljivost rezultatov proučevanih raziskav (Nyeck idr. 2002, 102–106). 

Storitvena veriga dobička (Heskett idr. 1994, 164–174) je model, ki pojasnjuje vzročno-

posledično zaporedje dejavnikov, ki vplivajo na uspešnost poslovanja organizacije. V njem 

imata pomembno vlogo tako zadovoljstvo zaposlenih kot tudi zadovoljstvo odjemalcev. V 

modelu je poudarek na »mehkih« sestavinah storitev, kot so strokovnost, hitra odzivnost, 

prijaznost, sposobnost učinkovitega komuniciranja, empatija in razumevanje odjemalcev 

(slika 2). Vse to so lahko dejavniki povečanja zaznane vrednosti pri odjemalcih. 

 

Slika 2: Storitvena veriga dobička 

Vir: Heskett idr. 1994, 166. 

Kaplan in Norton sta za obvladovanje uspešnosti organizacij razvila metodo uravnoteženega 

sistema kazalnikov BSC (Balanced Scorecard), ki v središče managerskih procesov in 

sistemov postavlja strategijo. Metoda BSC povezuje finančne in nefinančne kazalnike skozi 

finančni vidik, vidik poslovanja s strankami, vidik notranjih procesov ter vidik učenja in rasti. 

Finančni kazalniki namreč ne zadostujejo, ker poročajo le o izidu oziroma o preteklih 

dogodkih, ne pa o gibanjih prihodnjega poslovanja, ki dejansko kaže na ustvarjanje nove 

vrednosti preko naložb v stranke, dobavitelje, zaposlene, tehnologijo in inovacije. 

Organizacija, ki uporablja strategijo odličnega poznavanja strank, s strankami spleta vezi, zato 

pozna ljudi, s katerimi sodeluje, in izdelke ter storitve, ki jih potrebujejo (Kaplan in Norton 

2001, 116). 

Nefinančna merila so povezana z zadovoljstvom in motivacijo zaposlenih, obvladovanjem 

poslovnih procesov, sposobnostjo inoviranja in ustvarja dodane vrednosti za vse udeležence v 

notranjem in zunanjem okolju. V storitvenih dejavnostih se uporabljajo še druge metode 

merjenja kakovosti, kot je določanje in izpolnjevanje standardov, upoštevanje reklamacij, 

predvsem pa metoda merjenja stopnje zadovoljstva (Štumberger 2006, 109–112). 
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Zaradi istočasne izvedbe in uporabe storitve so zaposleni v organizaciji ključen dejavnik pri 

vplivanju na uporabnikovo zaznavanje kakovosti storitve. Uporabniki zaznavajo storitev kot 

celoto, v katero sodijo vsi zaposleni v organizaciji ne glede na pogostost stikov 

(komuniciranja) in raven komuniciranja z uporabniki (Faganel 2010, 44). 

Pomanjkljivost merskih instrumentov, razvitih za posamezne organizacije in panoge, je v tem, 

da zaradi posebnosti v organizaciji njihovih izidov ni mogoče primerjati z izidi organizacij v 

isti panogi in širše. Prednost merskih instrumentov, razvitih za posamezne organizacije, pa je 

v tem, da se raziskovalec lahko posveti bistvenim posebnostim storitev. Zaznavanje kakovosti 

in zadovoljstva je odvisno od družbenih norm in kulturnih vrednot okolja, v katerem 

organizacija deluje, zato je težavna tudi primerjava med državami (Deloitte 2009, 108–109). 

Organizacije, ki se zavedajo pomena povezav med lojalnostjo odjemalcev in 

dobičkonosnostjo ter rastjo organizacije, zadovoljstvom zaposlenih in zadovoljstvom 

odjemalcev ter zadovoljstvom zaposlenih in njihovo sposobnostjo, poleg tega pa jih tudi 

merijo, lahko ustvarijo uspešne strategije za doseganje trajnih konkurenčnih prednosti (Vrčon 

Tratar in Snoj 2003, 108). 

Skrb za povečanje zadovoljstva udeležencev storitev je naložba, ki prinaša merljive poslovne 

koristi. Prav zaradi tega in družbene odgovornosti je treba zadovoljstvo obvladovati in 

spremljati dejavnike, ki vplivajo na povečanje zadovoljstva. Organizacije naj bi še posebej v 

dejavnostih, v katerih pričakujejo povečano intenzivnost konkuriranja, interese svojih 

uporabnikov zadovoljevale na taki ravni, da se bodo vračali oziroma jim bodo ostali 

dolgoročno zvesti (Trnavčevič idr. 2008, 13). 

2.4.3 Kakovost v družbenem sistemu zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja 

Tudi v zdravstvenem varstvu je kakovost širok pojem, ki zajema veliko ožjih področij, vsa pa 

vodijo k skupnemu smotru – doseči čim večje zadovoljstvo ljudi z zdravstvenim sistemom na 

vseh ravneh organiziranosti. Tako se kakovost kaže in meri z boljšim zdravjem prebivalstva, 

dostopnostjo do zdravstvenih storitev, čakalno dobo za posamezno zdravstveno storitev, 

učinkovitim delovanjem zdravstvene službe, s spoštovanjem vsakega bolnika in njegove 

osebnosti ter možnostjo njegovega soodločanja o postopkih zdravljenja, z zadovoljstvom 

ljudi, ki uresničujejo pravice iz zdravstvenega zavarovanja, v pravičnosti in enakosti ter 

drugimi kazalniki (Toth 2003, 485). 

Zdravstveni sodelavci definirajo kakovost s tehničnega oziroma strokovnega vidika, le ta se 

nanaša na povečanje možnosti za ozdravitev. Mnenja bolnikov temeljijo na vidikih, ki jih ti 

zaznajo in vplivajo na njihovo zadovoljstvo z zdravstveno oskrbo. Plačniki pa ocenjujejo 

kakovost zdravstvenih storitev s finančnega vidika (Robida 2009, 24–27). 
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Vpliv plačnika na kakovost v zdravstvu se lahko odraža tudi preko načina financiranja. S 

prestrukturiranjem sredstev od slabših k boljšim je namreč možno posredno spodbujati 

izvajalce za bolj kakovostno in učinkovito delo. Način financiranja je lahko orodje za 

obvladovanje izdatkov zdravstvenega varstva in za upravljanje z zdravstvenimi zmogljivostmi 

(Toth 2003, 372). Zato vsebinskim usmeritvam po večji produktivnosti, boljši dostopnosti in 

kakovosti izvajanja programov zdravstvenih storitev skušajo slediti tudi metode evidentiranja 

in obračunavanja zdravstvenih storitev (ZZZS 2008, 57–59). 

Olivera Masten Cuznar (2006, 44) v svoji raziskavi ugotavlja, da so podatki o delu, ki jih 

evidentirajo izvajalci zdravstvenih storitev, uporabni predvsem kot indikatorji dela. Poleg 

načrtovanja in usmerjanja dela izvajalcev omogočajo primerjavo med izvajalci in nadzor nad 

porabo sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja. Manj so uporabni kot indikatorji 

kakovosti dela izvajalcev. 

Za zdravstvene storitve je značilna velika negotovost glede nastopa bolezni, poteka 

zdravljenja, stroškov, delovanja zdravil in številnih drugih dejavnikov. Razlogi za ne 

delovanje trga zdravstvenih storitev so v informacijski asimetriji med ponudniki in 

povpraševalci. Zaradi boljše informiranosti so v prednosti ponudniki zdravstvenih storitev, na 

področju financiranja (zavarovanja zdravstvenih tveganj) pa povpraševalci (Kranjec 2003, 

83–93).  

Tržni mehanizmi ne zagotavljajo ustrezne oskrbe z zdravstvenimi storitvami, ki bi pokrivale 

vse zahteve družbe. Nezadostno oskrbo z želenimi dobrinami povečuje še dejstvo, da je 

ponudnik zdravstvenih storitev v resnici hkrati tudi povpraševalec, ker uporabnik nima 

ustreznega strokovnega znanja. Zdravnik kot ponudnik v veliki meri sam določa kakovost in 

obseg oziroma povpraševanje po zdravljenju. Skupaj s plačniki in institucionalnimi nosilci na 

področju zdravstva odloča o tem, kaj se plačuje. Zaradi neučinkovitega delovanja trga 

zdravstvenih in socialnih storitev v urejeni in sodobni družbi o teh zadevah ne odločajo le 

izvajalci zdravstvenih storitev, ampak ga usmerja celotna družba (Toth 2003, 326–328). 

Cilj izvajalcev zdravstvenih storitev in njihovih plačnikov naj bi bila optimalna zdravstvena 

oskrba ljudi, zato je potrebno korektno sodelovanje, ki je najboljše, če temelji na zaupanju. 

Odnosi med izvajalci in plačniki se urejajo v posebnih razmerah dvostranskega monopola, pri 

čemer je po mnenju Česna (2003, 112) monopol javnih plačnikov običajno močnejši. Javni 

plačnik namreč ni le pasivni prinašalec denarja, ampak ga zanima tudi pravilno izpolnjevanje 

obveznosti izvajalcev. 

Pri vzpostavljanju in vzdrževanju sistemov izboljševanja kakovosti v zdravstvenem sistemu 

naj bi vsi udeleženci tesno in trajno sodelovali, saj zagotavljanje kakovosti v zdravstvu temelji 

na sodelovanju multidisciplinarnih znanj. Graditev na dobrem sodelovanju in nenehnem 

izboljševanju kakovosti storitev lahko ZZZS, kot tudi izvajalcem, prinese prednosti na širšem 
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evropskem trgu, ki vsem akterjem prinaša nove izzive (Simčič, Ceglar in Marušič 2011, 114–

120). 

V Sloveniji je naloga državnih institucij (Državnega zbora, Vlade), da določijo strategijo 

razvoja zdravstvenega varstva z opredelitvami potrebe po zdravstvenih programih in 

zmogljivostih, prednostna razvojna področja in cilje ter merila za določitev mreže javne 

zdravstvene službe. Partnerski dialog pa ureja Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 

zavarovanju (ZZVZZ), ki določa dvofazni pogajalski postopek. V prvi fazi naj bi partnerji 

sprejeli Splošni dogovor, v drugi fazi pa naj bi na podlagi tega dokumenta ZZZS in 

posamezni izvajalec z medsebojno pogodbo dogovorila pravice in obveznosti (Toth 2012, 

19). 

V zadnjih letih partnerji dogovora praviloma ne dosežejo, zato končno besedilo vsakoletnega 

Splošnega dogovora določi Vlada (Slokan 2012, 31–34). Pogodbe med ZZZS in izvajalci so 

več ali manj le administrativna formalnost, ker v bistvu le konkretizirajo določila Splošnega 

dogovora v odnosu do posameznega izvajalca. V dogovarjanje in sklepanje pogodb bi bilo 

treba vnesti načrtovanje in spremljanje kakovosti ter načrtovanje zdravstvenih ciljev tako, da 

bi bilo plačilo odvisno tudi od doseganja zastavljenih ciljev in kazalnikov kakovosti (Toth 

2012, 23–27). 

Informacije o zunanjem okolju so morda najpomembnejše informacije tudi za organizacije in 

management v družbenem sistemu zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, ki se 

ne spreminjata le v Sloveniji, ampak tudi v Evropi in širše. Okolje je namreč vir sprememb, ki 

jih morajo organizacije pravočasno zaznati in obvladovati (Štumberger 2006, 30). 

Zdravje je prednostno vprašanje za državljane Evropske unije. Delovanje enotnega trga v 

Evropski uniji ne morejo več izboljšati novi predpisi, temveč le boljše poznavanje pravil in 

uveljavljanje pravil v praksi. Vsaka država članica lahko sama določi, katera zdravstvena 

politika je najprimernejša za njene razmere in tradicijo. Sodobni izzivi pa zahtevajo, da države 

članice sodelujejo tudi na področju zdravstvene politike, zato so nekatere (podporne in 

usklajevalne) pristojnosti na področju javnega zdravja države članice prenesle na Evropsko 

unijo (Hojnik 2010, 9). 

Kakovostno zdravstveno varstvo naj bi bilo pravično, učinkovito, varčno, dostopno, ustrezno 

in za uporabnike ter družbo sprejemljivo. Pri kakovosti gre za dinamični proces, za trajna 

prizadevanja za napredek zdravja, ki naj se dosega v stvarnih političnih, ekonomskih, 

socialnih in kulturnih razmerah. Vsi raje ocenjujemo kakovost pri drugih, manj pa pri sebi. 

Tajni razvoj kakovosti zdravstvene oskrbe ter boljši management javne zdravstvene službe bi 

lahko dolgoročno delno nadomestila negativne posledice vse večjega pomanjkanja javnih 

finančnih virov. Maksimalna kakovost za vse v zdravstvu žal ni možna, zato se moramo 

zadovoljiti z optimalno, objektivno kakovostjo, kajti obvladovanje javnih izdatkov za 

zdravstveno varstvo je prav tako pomembno (Česen 2003, 199). 
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Kakovost v zdravstvenem varstvu je bila vselej pomembna kategorija. Do nedavnega se je 

navezovala predvsem na medicinsko znanost in zdravstveno službo. V skladu z rastjo 

kompleksnosti družbenega sistema zdravstvenega varstva in vedno večjim številom 

odgovornih nosilcev (npr. zdravstveni zavodi, zasebne ambulante, MZ, stanovske zbornice, 

zavarovalnice, nevladne organizacije, itd.) pa se je prišlo do spoznanja, da je h kakovosti pri 

vseh odgovornih nosilcih v družbenem sistemu zdravstvenega varstva treba pristopiti celovito 

in sistematično (Štumberger 2006, 37). 

S postavitvijo uporabnika v središče pozornosti sta postala nenehno izboljševanje lastnega 

dela in zadovoljevanje potreb uporabnikov isti smoter. Zato je danes razprava o nenehnem 

izboljševanju kakovosti v središču tudi v kompleksnem družbenem sistemu zdravstvenega 

varstva, v katerem imajo udeleženci (izvajalci zdravstvene dejavnosti, bolniki, plačnik ter 

regulator) različne odgovornosti in interese. Uspešnost delovanja celotnega sistema 

zdravstvenega varstva zahteva sodelovanje in usklajevanje vseh partnerjev na nacionalni 

ravni. Z uveljavitvijo Direktive 2011/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta o uveljavljanju 

pravic pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu oktobra 2013 bo pomembno vlogo 

imel tudi plačnik, ki bo skozi oblikovanje finančnih spodbud prevzel vlogo kupca in od svojih 

dobaviteljev zahteval določeno raven kakovosti (Simčič, Poldrugovac in Marušič 2001, 29–

47). 

Pravni temelj za izvajanje evropskega pravnega reda oziroma uveljavljanje čezmejnih 

zdravstvenih storitev državljanov Evropske unije sta poleg Direktive 2011/24/EU še Uredba 

(ES) št. 883/04 o koordinaciji družbenih sistemov socialne varnosti in njena izvedbena 

Uredba (ES) št. 987/09, ki se nanašata na pravico do nujnih oziroma potrebnih zdravstvenih 

storitev med začasnim bivanjem v državah Evropske unije, evropskega gospodarskega 

prostora in v Švici. 

Z uveljavitvijo čezmejnega zdravstvenega varstva bo poleg etične in moralne zaveze nudenja 

visokokakovostnega zdravstvenega varstva pomemben izziv tudi možnost prelivanja 

finančnih sredstev med nacionalnimi zdravstvenimi zavarovalnicami, ki lahko v naslednjih 

letih ogrozi vzdržnost slovenskega zdravstvenega sistema (Marušič 2011, 9–10). 

V praksi sicer zapleteni postopki uveljavljanja socialnih pravic velikokrat ovirajo mobilnost 

državljanov. Do zmede prihaja tudi, ker državljani ne poznajo dovolj svojih pravic, ustanove 

socialne varnosti pa ljudi ne informirajo v zadostni meri, včasih tudi namenoma kršijo pravila 

(European Commission 2011, 7). 

Po oceni Evropske komisije zdravstvene storitve čez mejo sedaj išče le cca 1 % bolnikov, to 

pa je delež, ki še ne ogroža finančne stabilnosti zdravstvenih sistemov posameznih držav 

članic (ZZZS 2008, 130). 
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Zdravstvene zavarovalnice in izvajalci zdravstvenih storitev naj bi slediti načelom in skupnim 

smotrom ter ciljem javne zdravstvene službe, ki so: izboljšanje zdravja, odzivnost na 

pričakovanja ljudi, celovita kakovost zdravstvene oskrbe v skladu z napredkom medicinske 

znanosti, pravični ekonomski obremenitvi zavarovanih oseb in sodelovanju ljudi pri razvojnih 

odločitvah družbenega sistema zdravstvenega varstva (Česen 2003, 35–36). 

Nacionalna strategija o kakovosti in varnosti v zdravstvu 2010–2015 (Morovič in Simčič 

2010) temelji na vzpostavljanju in razvijanju kulture nenehnega izboljševanja kakovosti in 

varnosti v družbenem sistemu zdravstvenega varstva. Mednarodno akreditacijo izvajalcev 

zdravstvenih storitev priporoča kot eno izmed orodij za doseganje višje ravni kakovosti 

zdravstvene obravnave. Izzivi zdravstvenih sistemov se namreč premikajo od iskanja 

ravnovesja med finančno vzdržnostjo in naraščajočimi potrebami po zdravstvenih storitvah k 

pretvorbi pričakovanj ter zahtev v realne potrebe zdravstvenega sistema v najširšem smislu. 

Mednarodni certifikat bo izvajalcem odprl pot do zdravstvenih zavarovalnic iz drugih okolij, 

kar bo gotovo imelo vpliv tudi na razmerja, ki jih imajo izvajalci z ZZZS, kot edino obvezno 

zdravstveno zavarovalnico in najpomembnejšim plačnikom (Simčič 2010, 100–101). 

2.5 Pregled dosedanjih raziskav s področja kakovosti storitev oziroma zadovoljstva 

uporabnikov 

Na področju kakovosti storitev in zadovoljstva uporabnikov so bile opravljene številne 

raziskave, kar kaže na aktualnost teh vsebin. Organizacije, ki se zavedajo pomena kakovosti 

storitev, zadovoljstvo uporabnikov sistemsko spremljajo. 

Najpomembnejši avtorji s področja kakovosti, Deming, Juran, Ishikawa in Crosby, so 

proučevali kakovost pretežno v izdelovalnih dejavnostih. Menili so, da so njihove ideje 

uporabne tudi v storitvenem sektorju (Faganel 2010, 87). Vendar je pri opredeljevanju 

kakovosti pri storitvenih dejavnostih zaradi kompleksnosti sestavin in večdimenzionalne 

narave storitev več težav, zato je področje še vedno manj raziskano (Tomaževič 2011, 99). 

Parasuraman, Zeithaml in Berry (1988 v Faganel 2010, 109–110) so merili zadovoljstvo v 

različnih storitvenih sektorjih. Ugotovili so, da je zanesljivost v izvajanju storitev 

najpomembnejša dimenzija za uporabnike pri vrednotenju kakovosti storitev oziroma največja 

vrzel za potencialne izboljšave v vseh storitvenih dejavnostih, sledi ji dimenzija 

pripravljenost–odzivnost. Najmanjši vpliv so zabeležili pri fizičnih dokazih. 

Zadovoljstvo uporabnikov storitev in izdelkov vpliva na uspešnost organizacij v različnih 

panogah, pa tudi na uspešnost na nacionalni ravni. Pomen vpliva zadovoljstva uporabnikov na 

uspešnost poslovanja organizacij so med prvimi prepoznali Švedi (Swedish Customer 

Satisfaction Barometer – SCSB), ki so uvedli spremljanje zadovoljstva tudi na nacionalni 

ravni v vseh temeljnih gospodarskih panogah (Fornell idr. 1996, 7–18). 
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Kodrič (2007, 132) meni, da si med empiričnimi raziskavami posebno pozornost zasluži 

raziskava Webstrove (1990), v kateri je avtorica razvila splošen instrument za merjenje 

posameznih dimenzij tržne kulture v storitvenih dejavnostih. Glavna sestavina tega 

instrumenta je anketni vprašalnik, razdeljen na naslednje dimenzije tržne kulture: medsebojni 

odnosi, prodajne sposobnosti, organiziranost, notranje komuniciranje, kakovost storitev in 

inovativnost. 

Tomaževičeva je raziskovala družbeno odgovornost in odličnost organizacij slovenske javne 

uprave. Ugotavlja, da se organizacije javne uprave zavedajo pomena nenehnega izboljševanja 

kakovosti. Pripravljene so na intenzivno delo na področju odličnosti, manjka pa jim 

spodbuda, zgled in podpora z vrha (Tomaževič 2011, 295–296). 

Raziskavo o kakovosti v visokošolskem zavodu je Faganel zasnoval na osnovi modela 

SERVQUAL s tem, da ga je ustrezno prilagodil. Prišel je do spoznanja, da različne skupine 

udeležencev različno zaznavajo kakovost storitev. Določene skupine kakovost doživljajo kot 

celoto vseh dogodkov, zato jih ni mogoče zadovoljiti samo z izboljšanjem posameznega 

dejavnika (Faganel 2010, 156–158). 

V Sloveniji smo v devetdesetih letih preteklega stoletja redno spremljali zadovoljstvo javnosti 

z zdravstvenim varstvom in zdravstvenim zavarovanjem, in sicer v okviru posebne ankete 

'Slovensko javno mnenje'. Kasneje je bila ta praksa opuščena. O zadovoljstvu javnosti lahko 

sklepamo posredno s spremljanjem prispevkov in objav v medijih, na katera se pozitivno ali 

negativno odziva javnost (ZZZS 2008, 40–42). 

 

Slika 3: Prispevki v medijih, ki omenjajo ZZZS, njegove predstavnike ali obvezno 

zdravstveno zavarovanje 

Vir: ZZZS 2013. 
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V letu 2011 je bilo v medijih skupno objavljenih 3.975 prispevkov o ZZZS. Od tega je bilo 

0,68 % polemičnih ali negativnih, kar predstavlja najnižji delež v zadnjih 13 letih, odkar 

ZZZS spremlja ta podatek. To je nekoliko presenetljivo glede na trend negativnega 

finančnega poslovanja ZZZS, slabšanja socialnega in materialnega položaja zavarovanih oseb 

in negativnega odnosa izvajalcev zdravstvenih storitev do ukrepov za zagotavljanje 

dolgoročne stabilnosti družbenega sistema obveznega zdravstvenega zavarovanja (ZZZS 

2012, 106). 

Na področju zdravstvenega varstva so bile raziskave najprej usmerjene predvsem v 

zadovoljstvo pacientov in uveljavljanje pravic zavarovanih oseb. Prve raziskave v zvezi z 

zdravstvenimi storitvami je opravila Zveza potrošnikov Slovenije kot neodvisna organizacija 

civilne družbe. V letu 2001 je Mednarodni inštitut za potrošniške raziskave opravil raziskavo, 

ki se je nanašala na razvijanje kakovosti v zdravstvu s pomočjo pritožnih postopkov kot 

delom uporabniškega pojmovanja kakovosti. V raziskavo so bili poleg ZZZS vključeni še trije 

javni zavodi s področja izvajanja zdravstvenih storitev. Ugotovitve in priporočila iz raziskave 

so bile podlaga za izdelavo osnovnih pravil pri izdelavi in implementaciji pritožnih postopkov 

(Kutin idr. 2001). 

Mero kakovosti zdravstvenih storitev označujejo kazalniki kakovosti zdravstvenih obravnav. 

Obveznost spremljanja teh kazalnikov za izvajalce je vključena v Splošni dogovor od leta 

2006 (Poldrugovac in Simčič 2010, 9–11). 

Kakovost svojih storitev ZZZS sistematično spremlja z anketami o zadovoljstvu zavarovanih 

oseb in drugih strank v postopkih urejanja obveznega zdravstvenega zavarovanja (ZZZS b. l.). 

V zvezi s kakovostjo storitev oziroma procesov, ki jih izvaja ZZZS in se nanašajo na urejanje 

pogodbenih razmerij z izvajalci zdravstvenih storitev, pa je bila izvedena le ena anketa, in 

sicer v letu 2001. 

Raziskave kakovosti storitev in zadovoljstva uporabnikov kažejo na pozitivno povezanost 

zadovoljstva uporabnikov storitev in njihovo zvestobo, povečevanjem ugleda organizacije, 

večjo učinkovitostjo zaposlenih, kakovostjo storitev, nagnjenostjo uporabnikov k 

priporočanju storitev oziroma organizacije drugim uporabnikom in s preživetjem organizacije. 

Posebej visoka stopnja povezanosti pa obstaja med zadovoljstvom zaposlenih in 

zadovoljstvom uporabnikov (Trnavčevič idr. 2008, 11). 

2.6 Sklepi teoretičnega dela raziskave 

V teoretičnem delu magistrske naloge smo opredelili pojem kakovosti na splošno, pomen 

kakovosti na področju storitev in vidike kakovosti in zadovoljstva uporabnikov na področju 

dejavnosti organizacij javnega sektorja. Predstavili smo nekatere od raziskav s tega področja, 

ki so jih opravili domači in tuji avtorji. 
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Kakovost je kompleksen pojem, ki ima za različne udeležence različen pomen. V skrbi za 

kakovost naj bi organizacije prisluhnile predvsem zaznavam uporabnikov, ki v največji meri 

odločajo o usodi vsake organizacije. 

Sodobno pojmovanje kakovosti zahteva obravnavo kakovosti s strateškega vidika. 

Organizacija, ki želi preživeti na daljši rok, mora pravočasno prepoznati prihodnje potrebe 

uporabnikov in drugih udeležencev ter pravočasno uvideti priložnosti, da lahko razvije 

ustrezne strategije, s katerimi bo lahko kos novim izzivom. 

Brez vizije kakovosti, vključene v strateške usmeritve in cilje organizacije, poleg tega pa tudi 

operacionalizirane in izvedene v realnosti, je organizacija obsojena na neuspeh. V tržnih 

razmerah ugasne, v javnem sektorju pa se spremeni v neučinkovit, neprijazen, necenjen in 

vsiljen birokratski aparat. 

Management kakovosti se nanaša na načrtovanje kakovosti, preverjanje kakovosti in 

izboljševanje kakovosti, pri čemer gre za procese v smeri nenehnega izboljševanja kakovosti 

na vseh ravneh organiziranosti ob udeležbi vseh funkcij in področij v organizaciji. 

Dobra organiziranost procesov dela, prijazno in tekoče komuniciranje na vseh ravneh 

organiziranosti ter hitro in pravočasno razreševanje nasprotij znotraj organizacije prispevajo k 

pozitivnemu vzdušju, ki ga občutijo tudi udeleženci izven organizacije. Zato je naloga 

managementa in managerjev ustvarjanje primerne, v kakovost usmerjene ustvarjalne klime. 

Organizacija lahko napreduje v smeri kakovosti in odličnosti, hkrati pa k temu spodbuja tudi 

udeležence in druge subjekte v svojem poslovnem okolju, če z uporabo kazalnikov in drugih 

orodij ter modelov za spremljanje in merjenje kakovosti primerja izide z zastavljenimi cilji ter 

na tej osnovi nenehno izboljšuje svoje izdelke, storitve in procese. 

Razvoja, celovitosti in upravljanja ter managementa ne moremo obravnavati ločeno od 

kakovosti. Pri celovitem obvladovanju kakovosti gre za soodvisen proces, za istočasno 

upoštevanje ljudi, procesov in izidov. 

Nadgradnja kakovosti je odličnost kot najširše pojmovanje kakovosti, pri kateri gre za 

doseganje meril uspešnega poslovanja, hkrati pa tudi za nenehno zagotavljanje smotrnosti pri 

usklajevanju interesov ter odgovornosti vseh udeležencev, in sicer tudi z vidika naravnega in 

družbenega okolja, varnosti in zdravja ljudi ipd. Nenehno izboljševanje vodi do inovativnosti, 

do novih procesov, izdelkov in storitev in sčasoma pripelje do pomembnejših sprememb. 

Na opredelitev kakovosti storitev pomembno vpliva njihova kompleksnost in druge 

značilnosti, kot so neoprijemljivost, variabilnost in kompleksnost, zato so odgovori na 

vprašanje, kaj je kakovost, bistveno bolj zapleteni. Storitve nastajajo v procesu izvajanja 

posameznih faz, zato so neotipljive, neobstojne in jih ni mogoče izdelati na zalogo, kljub 

minljivosti pa so njihovi učinki lahko dolgotrajni. Lastnosti storitev predstavljajo za 
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uporabnike določeno tveganje, ki jih spodbuja, da ostajajo zvesti tistim ponudnikom, s 

katerimi so zadovoljni in jim zaupajo. 

Tradicionalno pojmovanje kakovosti je bilo usmerjeno v naknadno preverjanje izhodnih 

elementov, šele kasneje je prišlo do preusmeritve v preventivno delovanje s poudarkom na 

zadovoljstvu uporabnikov. 

Kot za kakovost tudi za zadovoljstvo velja, da ni splošno sprejete definicije, poleg tega sta v 

literaturi ta dva koncepta pogosto tudi enačena. Zadovoljstvo uporabnikov vpliva na oceno 

kakovosti izdelkov, storitev in procesov, na njihove nakupovalne namene in obnašanje. 

Zaznavanje kakovosti se s časom spreminja. Zadovoljstvo uporabnika, ki je z izdelkom, 

storitvijo ali procesom zadovoljen danes, še ne jamči, da bo zadovoljen in lojalen organizaciji 

tudi v prihodnosti. Za kulturo potrošništva, ki je značilna za današnji čas, je značilno, da 

temelji na nenehnem višanju pričakovanj, in sicer tako v zasebnem sektorju kot tudi na 

področju javnih služb. Zadovoljstvo udeležencev kot ključno sestavino kakovosti naj bi 

organizacije nenehno spremljale zato, da si zagotovijo možnosti za pravočasno ukrepanje. 

Za celovito in dolgoročno merjenje uspešnosti poslovanja ne zadoščajo več le finančni ali 

ekonomski kazalniki, ker so usmerjeni predvsem v preteklost. Če želimo pridobiti celovit 

vpogled in kakovostne informacije za odločanje, je treba upoštevati tudi druge, kakovostne 

kazalnike. Del procesa določanja smotrov in ciljev ter strategij za njihovo udejanjanje naj bi 

zato bilo tudi nenehno izboljševanje kakovosti, in sicer na podlagi preverjanja in 

samoocenjevanja storitev, izdelkov in procesov. 

Merjenje kakovosti storitev je povezano z zaznavanjem izvedbe storitev. Za merjenje 

kakovosti storitev in zadovoljstva so bili razviti različni modeli in metode. Nobena od teh ni 

univerzalna. Zato naj bi najprimernejši model in metodo prilagodili posebnostim 

proučevanega primera. Organizacije, ki se zavedajo pomena zadovoljstva uporabnikov, redno 

in celovito spremljajo njihovo zadovoljstvo, da lahko na tej osnovi ustvarjajo uspešne 

strategije za doseganje trajnih konkurenčnih prednosti. 

V strokovni literaturi je veliko del, ki obravnavajo področje kakovosti pridobitnih organizacij, 

bistveno manj pa je teoretičnih opredelitev in razrešitev za področje nepridobitnih organizacij, 

med katere sodijo tudi javne službe in javni zavodi. Z obvladovanjem kakovosti so se namreč 

bistveno prej začeli soočati v pridobitnih organizacijah, ker so jih k temu spodbujale razmere 

v konkurenčnem družbenem okolju. 

Tradicionalni modeli managementa kakovosti v javnem sektorju ne ustrezajo več potrebam 

sodobne družbe, ki v središče postavlja uporabnika. Zagotavljanje zadovoljstva udeležencev, 

predvsem pa uporabnikov, je ena od poti do uspešnosti organizacije. Management naj bi zato 

skrbel za ustvarjanje kulture, ki je usmerjena v kakovost in zagotavljanje zadovoljstva 
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notranjih in zunanjih udeležencev. Sodelovanje med udeleženci in ohranjanje enakopravnih in 

poštenih dolgoročnih partnerskih odnosov prispeva k doseganju smotrov in ciljev 

organizacije, kar vodi do vzdušja, v katerem pridobiva celotna skupnost. Dolgoročni odnosi, 

ki temeljijo na zaupanju v današnjih razmerah sodobne globalizacijske družbe, pomenijo 

konkurenčno prednost. 

Javni sektor kot spodbujevalec razvoja naj bi ustvarjal družbeno okolje, ki bi spodbujalo 

podjetništvo, investiranje ter gospodarski in trajnostni razvoj. Čeprav gre pri organizacijah v 

javnem sektorju za področja, kjer pravila trga ne veljajo, je iskanje razrešitev za celostno 

obvladovanje poslovanja in spodbud za učinkovito in kakovostno delo pomemben izziv. Tudi 

organizacije v javnem sektorju se ne morejo več izogniti vplivu, ki jih imajo na državo 

globalizacija in konkurenčnost na vseh področjih. Prav zato se tudi te organizacije usmerjajo 

k izboljšanju kakovosti in k uporabnikom. 

Za organizacije v javnem sektorju je značilno veliko število uporabnikov in drugih 

udeležencev, zato je kakovost storitev javnega sektorja še teže opredeliti. Poleg tega se v 

organizacije javnega sektorja spremembe uvajajo počasi, ker so oblikovane tako, da bi bile 

stabilne. Zanje je značilno zaprto in notranje naravnano razmišljanje. 

Informacije o družbenem okolju so pomembne tudi za organizacije v javnem sektorju. ZZZS 

pri tem ni izjema. Z umestitvijo uporabnika v središče pozornosti sta postala nenehno 

izboljševanje lastnega dela in zadovoljevanje potreb uporabnikov isti smoter in cilj. Uspešnost 

delovanja celotnega organizacijskega sistema tudi na področju zdravstvenega varstva in 

zdravstvenega zavarovanja zahteva sodelovanje in usklajevanje interesov vseh udeležencev na 

podlagi nenehnega izboljševanja kakovosti storitev. Zato so zadovoljstvo in dobri odnosi z 

izvajalci zdravstvenih storitev za ZZZS pomembni že v sedanjem trenutku. 

V zvezi s kakovostjo storitev in zadovoljstvom uporabnikov so bile opravljene številne 

raziskave tako v zasebnem kot tudi v javnem sektorju. Na področju zadovoljstva izvajalcev 

zdravstvenih storitev s storitvami, ki se nanašajo na urejanje pogodbenih razmerij z ZZZS, pa 

v Slovenji še ni bilo opravljene nobene raziskave. Naš osnovni namen je zato bil raziskati, 

kateri dejavniki vplivajo na zadovoljstvo izvajalcev in katere procese in storitve naj bi v 

ZZZS v tej smeri nadgradili in izboljšali. Na podlagi teoretičnih spoznanj s področja 

kakovosti storitev in zadovoljstva uporabnikov smo izvedli empirično raziskavo o 

zadovoljstvu izvajalcev, ki jo predstavljamo v naslednjem poglavju. 
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3 EMPIRIČNI DEL 

Globalizacijski procesi, ki se širijo na področje javnega sektorja, povečujejo pomen kakovosti 

tudi pri organizacijah na področju socialnih zavarovanj. Zaradi možnosti izgube monopola in 

pojava konkurence naj bi se tudi ZZZS proaktivno odzival na dogajanja v družbenem okolju, 

da bi lahko ohranil svoj obstoj in avtonomijo. To je nedvomno povezano s kakovostjo 

storitev, ki jih nudi zavarovanim osebam, izvajalcem zdravstvenih storitev in drugim 

udeležencem. 

Z raziskavo v okviru magistrske naloge smo se osredotočili na izvajalce zdravstvenih storitev 

oziroma na procese, ki jih v ZZZS izvajajo v zvezi z urejanjem pogodbenih razmerij z 

izvajalci zdravstvenih storitev. Raziskava naj bi pokazala, kako uspešno v ZZZS z vidika 

izvajalcev zdravstvenih storitev kot uporabnikov storitev ZZZS udejanjajo, razširjajo in 

izvajajo svojo strategijo in podporne politike ter procese oziroma kako so s tem zadovoljni 

izvajalci. Zadovoljstvo izvajalcev s storitvami ZZZS je namreč tudi eden izmed temeljnih 

dejavnikov kakovosti teh storitev. 

Glede na to, da je zaznavanje kakovosti storitev specifičen problem, ki ga ni mogoče 

enoznačno izmeriti in opredeliti, smo na podlagi spoznanj iz teoretičnega dela naloge v 

raziskavi opredelili merila, s katerimi smo se usmerili na podobo ZZZS, izvajanje storitev ter 

na odnose in podporo izvajalcem pri urejanju pogodbenih razmerij. Merila naj bi omogočala 

spremljanje, razumevanje, napovedovanje in izboljševanje procesov v zvezi z urejanjem 

pogodbenih razmerij z izvajalci, s tem pa tudi na izboljševanje kakovosti storitev. 

Cilji, ki smo si jih zastavili v raziskovalnem delu, so bili ugotoviti, katere sestavine zaznane 

kakovosti storitev ZZZS so po mnenju izvajalcev zdravstvenih storitev najpomembnejše. 

Poleg tega smo preverjali, ali obstajajo v ocenah posameznih skupin izvajalcev statistično 

pomembne razlike pri zaznavanju različnih sestavin kakovosti storitev.  

3.1 Kvantitativna raziskava 

Z vidika statistike je po mnenju Bregarjeve in Ograjenškove (2008, 318–319) kakovost 

skupek merljivih lastnosti vhodnih ter izhodnih elementov procesov, pa tudi lastnosti 

procesov, pri čemer merljive lastnosti teh sestavin lahko opredelimo kot odvisne ali neodvisne 

spremenljivke. Tradicionalno pojmovanje kakovosti z vidika statistike je omejeno na uporabo 

vzorčenja pri preverjanju kakovosti materialnih izdelkov in ugotavljanje odstopanj 

proizvodnega procesa od predpisov. Sodobno pojmovanje kakovosti z vidika statistike pa 

zajema stalno in pravilno uporabo vseh vrst statističnih metod z namenom zagotavljanja in 

izboljševanja kakovosti izdelkov, storitev ali procesov ter neprestanega izboljševanja 

poslovnega procesa kot celote vseh ključnih procesov v organizaciji. 
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3.1.1 Namen in potek raziskave 

Empirični del raziskave je zasnovan kot kvantitativna raziskava. V njej smo na podlagi 

zadovoljstva izvajalcev s storitvami ZZZS preverjali, kakšne korelacije obstajajo med 

merjenimi dimenzijami zaznavanja zadovoljstva. Na osnovi zastavljenih trditev, ki so jih 

anketiranci ocenjevali glede na pomembnost, smo ugotavljali vzroke za razlike med stališči 

posameznih skupin izvajalcev pri zaznanih sestavinah storitev. 

Primarne podatke in informacije smo zbrali z anketo. Pri anketiranju je bila uporabljena 

empirična (izkustvena) metoda. Opazovanje je bilo transverzalno. Najprej smo opravili 

pilotsko anketiranje na enotah, ki jih kasneje nismo vključili v anketiranje. Nato smo 

oblikovali natančen načrt anketiranja in vsebino vprašalnika. Sekundarne podatke smo 

pridobili iz arhiva ZZZS, IVZ in drugih institucij. Izvedli smo logično kontrolo zbranih 

podatkov, nato smo zbrane podatke uredili, kodirali v programu Excel in obdelali s pomočjo 

računalniškega programa SPSS (verzija 20). 

Tako v primeru kakovosti kot tudi zadovoljstva gre za kompleksnost pojavov, ki jih ni 

mogoče neposredno meriti. Operacionaliziramo jih lahko s pomočjo spremenljivk, ki so 

neposredno merljive. Zato smo v raziskavi pripravili ustrezen nabor neposredno merljivih 

spremenljivk v obliki trditev, ki smo jim določili lastnosti merske lestvice. Vrednost pojava, 

ki predstavlja nek teoretični konstrukt, smo izračunali kot povprečno vrednost pripadajočih 

merjenih spremenljivk oziroma trditev. 

3.1.2 Hipoteze 

Osnovni namen raziskave je bil analizirati dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo izvajalcev 

zdravstvenih storitev v Območni enoti Koper s ciljem ugotoviti, katerim dejavnikom in 

procesom naj bi v ZZZS namenili več pozornosti, da bi se kakovost storitev ZZZS v zvezi z 

urejanjem pogodbenih razmerij z izvajalci izboljšala, s tem pa bi se izboljšalo tudi 

zadovoljstvo izvajalcev kot pomembne interesne skupine. Z raziskavo smo želeli ugotoviti, ali 

obstajajo značilne razlike pri vplivu posameznih dejavnikov na zadovoljstvo izvajalcev. Kot 

dejavnike smo opredelili izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ZZZS, komuniciranje oziroma 

delovno-informativne sestanke, informiranje in splošno oceno ZZZS kot institucije. V skladu 

s tem smo oblikovali štiri hipoteze. 

Hipoteza 1: Izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ima statistično značilen vpliv na stopnjo 

zadovoljstva izvajalcev. 

Izpolnjevanje pogodbenih obveznosti je osnova korektnega poslovnega sodelovanja med 

pogodbenimi partnerji, na katerem temelji zaupanje med njimi. Izvajalcem, ki izvajajo 

zdravstvene storitve le s področja obveznega zdravstvenega zavarovanja, zagotavlja obstoj in 
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finančno stabilnost. Izvajalcem, ki del storitev prodajajo tudi neposredno na trgu, pa poleg 

tega zagotavlja večje število kupcev za del storitev, katerih plačilo ni krito iz sredstev 

obveznega zdravstvenega zavarovanja. Pogodbeno razmerje z ZZZS jim zagotavlja 

konkurenčno prednost v smislu večje prepoznavnosti med potencialnimi uporabniki v 

primerjavi z izvajalci, ki izvajajo zdravstvene storitve izven javne mreže. Izvajalce ZZZS 

financira v deležu za obvezno zdravstveno zavarovanje na podlagi izdanih faktur, pretežni del 

programov pa vnaprej na podlagi vnaprejšnjih mesečnih nakazil. ZZZS svoje finančne 

obveznosti do izvajalcev redno izpolnjuje, zato so izvajalci zdravstvenih storitev glede 

rednega plačevanja storitev v boljšem položaju kot poslovni subjekti, ki opravljajo storitve v 

ostalih panogah. Na to kaže tudi dejstvo, da je od ustanovitve ZZZS v letu 1992 do sedaj le 

nekaj izvajalcev prekinilo pogodbo z ZZZS zaradi prehoda v popolnoma zasebno dejavnost 

izven javne mreže izvajalcev zdravstvene dejavnosti. Zaradi nizke gospodarske rasti in 

varčevalnih ukrepov države se že nekaj let zapored selektivno zmanjšujejo sredstva za 

zdravstveno dejavnost. V letu 2012 se je vpliv splošne gospodarske krize še močneje razširil 

tudi na javni sektor in na področje obveznega zdravstvenega zavarovanja. V skladu s Paktom 

o stabilnosti in rasti ter finančnim načrtom ZZZS ne sme ob koncu leta izkazovati niti 

zadolžitve niti tekočega primanjkljaja, ampak mora imeti izravnane tekoče odhodke s 

tekočimi prihodki (MZ 2012, 3). Zato je ZZZS že ob koncu leta 2011 preložil plačilo dela 

obveznosti v prve dni januarja 2012, od februarja 2013 pa bodo v skladu s Splošnim 

dogovorom 2013 zamiki dela plačil postali trajni. Na ta način se pomanjkanje sredstev 

prenaša na izvajalce zdravstvenih storitev, posledično pa tudi na njihove dobavitelje in 

uporabnike storitev. Negotovost glede financiranja zdravstvenih programov je zato posledično 

večja. Pričakujemo, da izpolnjevanje pogodbenih obveznosti statistično značilno vpliva na 

zadovoljstvo izvajalcev zdravstvenih storitev. 

Hipoteza 2: Komuniciranje ima statistično značilen vpliv na stopnjo zadovoljstva izvajalcev. 

Pri komuniciranju gre za proces sporazumevanja. Ko pišemo, govorimo in vstopamo v stike z 

ljudmi, vedno oddajamo signale, ki okolju dajejo določena sporočila. Mnenje in odnos ter 

zadovoljstvo izvajalcev in javnosti do ZZZS se oblikuje tudi na osnovi teh stikov. Kakovost 

storitev organizacije se namreč vedno kaže tudi kot kakovost dela zaposlenih. Izvajalci 

pričakujejo korektne, prijazne in strokovno usposobljene sogovornike. Pri tem pa je treba 

upoštevati, da mora biti ZZZS usmerjen tudi k smotrom in ciljem družbene kakovosti, ki jih 

zasleduje z načeli enakosti, pravičnosti, enake dostopnosti in učinkovitosti porabe sredstev, 

kar pa ni vedno v skladu s pričakovanji in potrebami medicinske stroke, ki jo v ospredje 

postavljajo izvajalci. Neposredni osebni stiki strokovnih delavcev z izvajalci so pomemben 

dejavnik pri ocenjevanju kakovosti storitev ZZZS skozi zadovoljstvo, kot ga občutijo izvajalci 

oziroma preko njihovih pričakovanj. Do najbolj neposrednih osebnih stikov z izvajalci prihaja 

na različnih poslovnih srečanjih, najpogosteje pa na delovnih sestankih. V raziskavi o 

zadovoljstvu izvajalcev, ki jo je ZZZS izvedel v letu 2001 (Kos 2002, 47–50), so izvajalci 
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med predlogi za izboljšave med drugim izpostavili rednejša medsebojna informativno-

izobraževalna srečanja, organiziranje okroglih miz, delavnic in posvetov po posameznih 

vrstah izvajalcev na temo novosti pri poslovanju z ZZZS in razreševanje in usklajevanje 

odprtih vprašanj, zato menimo, da komuniciranje oziroma delovno-informativni sestanki 

statistično značilno vplivajo na zadovoljstvo izvajalcev zdravstvenih storitev. 

Hipoteza 3: Informiranje ima statistično značilen vpliv na stopnjo zadovoljstva izvajalcev. 

ZZZS je zadolžen za izdajo izvedbenih navodil, pravilnikov, okrožnic in nekaterih drugih 

podzakonskih aktov s področja zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, ki jih 

morajo pri svojem delu upoštevati izvajalci. Informiranje poteka praviloma preko elektronske 

pošte, vse gradivo pa se objavlja tudi na spletni strani in portalu ZZZS. Informacije, ki se 

nanašajo na spremembe evidentiranja storitev in podobno, se pošiljajo tudi neposredno 

programskim hišam izvajalcev. Zaradi obsežnosti gradiva obstaja možnost, da se izvajalci z 

novostmi in spremembami ne seznanijo pravočasno ali jih spregledajo. Gradivo namreč 

velikokrat, poleg informacij, ki se nanašajo na dejavnost določenih izvajalcev, vsebuje tudi 

informacije za druga področja. Previsoka stopnja informiranja oziroma številne informacije 

različnih področij lahko negativno vplivajo na stopnjo zadovoljstva prejemnikov informacij. 

Poleg tega na zadovoljstvo vpliva tudi ustreznost načina informiranja in primernost informacij 

za posamezno vrsto izvajalcev. Ustrezno informiranje statistično značilno vpliva na 

zadovoljstvo izvajalcev. 

Hipoteza 4: Splošna ocena ZZZS kot institucije ima statistično značilen vpliv na stopnjo 

zadovoljstva izvajalcev. 

Poleg predstavljenih dimenzij ima pomemben vpliv na zaznavanje skupne kakovosti storitev 

gotovo tudi ugled same organizacije in širšega okolja, v katerem organizacija deluje. Četrta 

hipoteza je bila zato izoblikovana na podlagi položaja, ki ga ima ZZZS kot edini nosilec 

obveznega zdravstvenega zavarovanja v državi, čeprav so vse glasnejši tudi predlogi po 

uvedbi konkurenčnega nosilca obveznega zavarovanja. Poleg tega postaja vse bolj realna 

možnost, da se bo v naslednjih letih z nadaljevanjem integracijskih procesov v Evropski uniji 

tudi na področju socialnih zavarovanj na slovenskem trgu pojavila katera od tujih 

zavarovalnic. Tuje zavarovalnice ne bodo zanimive samo za zavarovane osebe, pač pa tudi za 

izvajalce zdravstvenih storitev. S pridobivanjem mednarodnih akreditacij in certifikatov 

postajajo izvajalci mednarodno konkurenčni in zanimivi tudi za državljane, ki niso 

zavarovane osebe ZZZS. V ZZZS bi morali obdržati svoje poslovne partnerje – izvajalce, da 

bodo lahko tudi v prihodnje zagotovili zdravstvene storitve za zavarovane osebe ZZZS 

oziroma da se dostopnost do zdravstvenih storitev za zavarovane osebe ZZZS ne bo 

zmanjšala, ko bodo izvajalci začeli ponujati svoje storitve tudi drugim plačnikom. Izvajalci 

naj bi v ZZZS prepoznati zaveznika in korektnega poslovnega partnerja. 
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3.2 Metodološki okvir raziskave 

Podatke in informacije za raziskavo o zadovoljstvu izvajalcev zdravstvenih storitev smo 

zbrali z vprašalnikom. Vprašalnik je tipičen pripomoček za zbiranje podatkov v kvantitativnih 

raziskavah, s katerim lahko pridobimo relativno zanesljive podatke (Easterby-Smith, Thorpe 

in Lowe 2007, 166–169; Flere 2000, 118–126). 

3.2.1 Priprava vprašalnika 

Za merjenje zadovoljstva izvajalcev smo razvili poseben spletni vprašalnik, pri čemer smo 

izhajali iz hipotez, ki smo jih opredelili v uvodnem delu raziskave. Posamezne predpostavke 

smo smiselno povezali s hipotezami in za vsako hipotezo oblikovali 10 do 14 anketnih trditev 

(indikatorjev). Tak način omogoča merjenje zadovoljstva kot celostne ocene izkušenj in 

zaznav anketirancev, ki smo jih poskušali pojasniti z naslednjimi dejavniki: splošna podoba in 

ugled ZZZS kot institucije, zaznana ocena izpolnjevanja pogodbenih obveznosti, zaznana 

ocena komuniciranja s poudarkom na delovno-informativnih sestankih in zaznana kakovost 

informiranja. V vprašalnik smo vključili tudi nekaj vprašanj iz ankete, ki je bila med izvajalci 

izvedena v letu 2001. 

Prvi sklop vprašanj je vseboval šest vprašanj, ki so se nanašala na splošne demografske 

podatke anketiranca. Na podlagi štirih dimenzij kakovosti, ki smo jih oblikovali za specifično 

okolje ZZZS, smo v drugem delu vprašalnika oblikovali vprašanja zaprtega tipa v obliki 

petstopenjske Likertove lestvice, pri čemer naj bi odgovor na posamezno vprašanje pokazal, v 

kolikšni meri posamezna trditev velja. Vrednost 1 pomeni odgovor »Trditev sploh ne drži«, 

vrednost 5 pa »Trditev popolnoma drži«. Anketiranci so imeli možnost izbrati tudi odgovor 9 

– »Ne vem, ne morem odgovoriti«. Likertovo lestvico smo izbrali, ker zaradi razčlenjenosti 

na več stopenj zagotavlja večjo občutljivost merjenja (Makovec Brenčič 2007, 8). 

Na podlagi prve dimenzije kakovosti, ki smo jo opredelili kot izpolnjevanje pogodbenih 

obveznosti ZZZS do izvajalcev, smo oblikovali štirinajst trditev. Za naslednjo dimenzijo 

kakovosti, ki smo jo opredelili kot komuniciranje in se nanaša predvsem na delovno 

informativne sestanke, smo oblikovali trinajst trditev. Informiranje smo opredelili kot tretjo 

dimenzijo kakovosti, v okviru katere smo navedli prav tako štirinajst trditev. 

Naslednje, nekoliko drugačne vrste zaprto vprašanje, se je nanašalo na oblike oziroma načine 

posredovanja informacij izvajalcem. Anketiranci so izmed sedmih možnosti lahko izbrali 

največ tri, po njihovem mnenju najustreznejše oblike informiranja. 

Sledilo je deset trditev v zvezi s četrto dimenzijo kakovosti, ki se je za razliko od prvih treh, 

ki so se nanašale na oddelek za plan in analize na Območni enoti Koper, nanašala na ZZZS 

kot celotno institucijo. V zadnjem delu vprašalnika je bilo vprašanje o splošni stopnji 



51 

zadovoljstva anketiranca z delom oziroma storitvami na Območni enoti Koper. Anketiranci so 

imeli možnost na koncu anketnega vprašalnika zapisati še svoj komentar in pripombe. 

Preglednica 3: Opis dimenzij zadovoljstva  

Dimenzija Opis 

Izpolnjevaje pogodbenih 

obveznosti (POG_OBV) 

Vprašanja se nanašajo na izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ZZZS 

do izvajalcev. 

Komuniciranje 

(DEL_INF_SEST)) 

Poudarek je na organizaciji in izvedbi delovno-informativnih sestankov 

in delavnic, ki jih ZZZS pripravlja za izvajalce. 

Informiranje (INF) Vprašanja se nanašajo na pravočasnost, odzivnost, dostopnost do 
informacij, urejenost in preglednost spletne strani ZZZS in razumljivost 

informacij. 

Ocena institucije 

(OCENA_INST) 

Vprašanja se nanašajo na ZZZS kot celotno institucijo in njeno vlogo v 
družbenem sistemu zdravstvenega varstva in zdravstvenega 

zavarovanja. 

 

3.2.2 Potek anketiranja 

Odločili smo se za elektronsko anketiranje, ker gre za enostaven, do anketirancev prijazen in 

sodoben način, ki je tudi po stopnji odziva najučinkovitejši. Poleg tega elektronsko 

anketiranje omogoča enostavnejše zbiranje podatkov iz vprašalnika in manjše možnosti napak 

(Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2007, 169). S spletno anketo smo želeli ugotoviti, na osnovi 

česa izvajalci zdravstvenih storitev oblikujejo zadovoljstvo in kateri dejavniki vplivajo na 

njihovo zadovoljstvo kot sestavni del zaznane kakovosti storitev. 

Elektronske naslove izvajalcev smo pridobili iz evidenc ZZZS. Anketiranje je potekalo preko 

spletnega vmesnika in je bilo anonimno. Odgovori na anketna vprašanja, ki so se shranili v 

bazo odgovorov, niso vsebovali nobenih informacij ali podatkov, prek katerih bi bilo mogoče 

identificirati anketirance, razen v primeru, če so bile te del odgovora na anketno vprašanje. Če 

so anketiranci odgovarjali na anketo tako, da je bilo za dostop uporabljeno geslo, se podatki o 

geslu niso shranili skupaj z odgovori na vprašanja. Identifikacijski podatki so bili shranjeni v 

posebni bazi in so služili le kot informacija, če so anketiranci že odgovorili na anketo. Gesel v 

nobenem primeru ni bilo mogoče povezati z odgovori. Vsi podatki in informacije so bili 

obravnavani v skladu z zahtevami o varovanju osebnih podatkov. 

Zanesljivost vprašalnika oziroma njegovo vsebinsko in tehnično primernost v spletnem orodju 

za anketiranje smo preverjali s pilotskim anketiranjem. Pilotsko anketiranje smo opravili 3. 

maja 2012 s štirimi anketiranci, ki jih kasneje nismo vključili v raziskavo. Za pilotsko 

anketiranje smo izbrali eno zasebno splošno ambulanto, eno bolnišnico ter enega izvajalca, ki 

izvaja program nege in patronaže na domu na podlagi koncesije. Na podlagi ugotovitev 

pilotskega anketiranja so bile dopolnjene nekatere nastavitve v zvezi z zbiranjem oziroma 

shranjevanjem podatkov v bazi, ki je bila pripravljena v ta namen. Anketiranci so bili nato 11. 
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maja 2012 z elektronskim sporočilom povabljeni k sodelovanju. Prek povezave v vabilu so 

lahko vstopili v vprašalnik. 

3.2.3 Predstavitev populacije in vzorca  

V vzorec smo vključili vse skupine oziroma vse vrste izvajalcev zdravstvenih storitev, s 

katerimi ima ZZZS sklenjene pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev, z izjemo 

zdravilišč, ker Območna enota Koper nima sklenjene pogodbe z nobenim izvajalcem te vrste.  

Za anketiranje smo izbrali namenski neslučajni vzorec 157 izvajalcev na območju Območne 

enote Koper, ki so imeli sklenjene pogodbe z ZZZS na dan 31. decembra 2011. Vzorec 

predstavlja desetino od 1.789 pogodbenih partnerjev ZZZS na območju Republike Slovenije, 

zato je dovolj reprezentativen. V vzorcu so zastopane vse skupine izvajalcev po strukturi, ki je 

približno enaka kot struktura vseh izvajalcev v Sloveniji. 

V vzorec je bilo vključenih šest zdravstvenih domov, štiri bolnišnice, enajst 

socialnovarstvenih organizacij (od tega šest javnih zavodov in dve zasebni organizaciji), osem 

lekarn (dva javna zavoda in šest zasebnih lekarn), en zavod za zdravstveno varstvo, 27 

zasebnikov družinske medicine (zasebne splošne ambulante, otroški in šolski dispanzerji), 27 

zasebnih specialističnih ambulant (vključno z dispanzerji za ženske in kliničnimi psihologi), 

55 zasebnikov s področja zobozdravstva (zobozdravstvo za odrasle, mladino, ortodonti, oralni 

kirurgi, paradontologi in drugi specialisti s področja zobozdravstva), enajst zasebnih ambulant 

za fizioterapijo, pet zasebnikov s področja patronaže in nege na domu ter dva izvajalca 

nenujnih reševalnih prevozov. 

Zanimalo nas je predvsem mnenje osebja, ki vstopa v stike z osebjem Območne enote Koper 

v procesu priprave in spremljanja izvajanja pogodb o izvajanju programa zdravstvenih 

storitev, zato smo pri posameznem izvajalcu v raziskavo pri zasebnikih vključili nosilce 

koncesij za opravljanje javne zdravstvene službe, pri javnih zavodih pa vodstvene sodelavce 

in zaposlene iz planskih ali sorodnih oddelkov ter služb. 
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Preglednica 4: Število izpolnjenih anketnih vprašalnikov po vrstah izvajalcev 

  N Delež (v %) 

Zdravstveni dom 11 9,7 

Bolnišnica 9 8,0 

Socialno-varstveni zavod (javni in zasebni) 11 9,7 

Lekarna (javne in zasebne) 5 4,4 

Zavod za zdravstveno varstvo 2 1,8 

Zasebna družinska ambulanta 15 13,3 

Zasebna specialistična ambulanta 16 14,2 

Zasebna zobna ambulanta 30 26,5 

Zasebna fizioterapija 10 8,8 

Zasebna nega in patronaža 3 2,7 

Zasebni reševalni prevozi 1 0,9 

Brez odgovora 0 0,0 

Skupaj 113 100 

 

Odzivnost anketirancev 

Kot je razvidno iz preglednice 4, smo glede na vrsto izvajalca največ izpolnjenih anketnih 

vprašalnikov prejeli od zasebnih zobnih ambulant, in sicer 30 vprašalnikov oziroma 26,5 %, 

kar je pričakovano, saj ima ZZZS po številu največ sklenjenih pogodb z zasebnimi zobnimi 

ambulantami. Od zasebnih specialističnih ambulant smo prejeli 16 izpolnjenih anketnih 

vprašalnikov (14,2 %), od zasebnih splošnih ambulant 15 (13,3 %), od zdravstvenih domov in 

socialnovarstvenih zavodov 11 anketnih vprašalnikov (9,7 %), od zasebnih fizioterapevtov 

deset (8,8 %), bolnišnic devet (8 %), lekarn pet (4,4 %), zasebnikov s področja dejavnosti 

nege in patronaže tri (2,7 %), Zavoda za zdravstveno varstvo dva (1,8 %) in en izpolnjen 

anketni vprašalnik od zasebnih reševalnih prevoznikov (0,9 %). Skupaj smo od anketirancev, 

ki so zaposleni pri zasebnikih ali kot zasebniki, prejeli 79 izpolnjenih anketnih vprašalnikov 

oziroma 70 % od vseh poslanih po elektronski pošti; od anketirancev iz javnih zavodov smo 

prejeli 34 izpolnjenih anketnih vprašalnikov oziroma 30 % od poslanih. 

K izpolnjevanju vprašalnika v letu 2001, ki je bila izvajalcem posredovana po pošti, je ZZZS 

povabil vseh takratnih 1.282 izvajalcev v Sloveniji. Na povabilo se je odzvalo 385 

anketirancev, med katerimi jih je bilo 63 % iz javnih zavodov in 37 % zasebnikov. Struktura 

anketirancev naše raziskave je bistveno drugačna, ker vzorec vključuje večji delež 

anketirancev iz vrst zasebnikov. Glede na to, da delež zasebnikov v letu 2001 ni bil bistveno 

drugačen kot v letu 2011 (preglednica 5), saj je prav tako znašal več kot 80 %, boljšo 

odzivnost zasebnikov pri naši raziskavi pripisujemo spletni obliki anketiranja, ki je do 

uporabnikov bolj prijazno in enostavno za pošiljanje. 



54 

Preglednica 5: Število pogodb z izvajalci  

  Leto 2001  Leto 2011 

  

Število pogodb 
ZZZS  

Delež 
(v %) 

Število pogodb 

ZZZS 

Delež 
(v %) 

Število pogodb 
OE Koper 

Delež 
(v %) 

Skupaj  1282 100 1784 100 157 100 

Javni zavodi 207 16 224 13 22 14 

Zasebniki 1075 84 1560 87 135 86 

Vir: ZZZS 2012, 143. 

Do 21. maja 2012 je na anketo dogovorilo 97 anketirancev oziroma 50,8 %. V štirih primerih 

elektronska anketa ni bila dostavljena prejemnikom zaradi napačnih elektronskih naslovov. 

Na naslove izvajalcev, od katerih nismo prejeli odgovorov, smo 23. maja 2012 ponovno 

poslali elektronsko sporočilo s povezavo do spletne ankete. Naknadno je odgovorilo še 19 

anketirancev.  

Od 191 oseb, na katere smo naslovili sporočilo s povezavo do spletne ankete, je do 1. junija 

2012 odgovorilo skupaj 113 anketirancev oziroma 59,2 % glede na število anketirancev, ki 

jim je bila anketa posredovana. 

Preglednica 6: Odzivnost anketirancev 
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Zdravstveni dom 6 12 6 11 100,00 91,67 

Bolnišnica 4 15 3 9 75,00 60,00 

Socialnovarstveni javni zavod 9 17 6 9 66,67 52,94 

Socialnovarstvena zasebna 

organizacija 

2 4 1 2 50,00 50,00 

Lekarna – javni zavod 2 4 2 3 100,00 75,00 

Zasebna lekarna 6 6 2 2 33,33 33,33 

Zavod za zdravstveno varstvo 1 2 1 2 100,00 100,00 

Zasebna ambulante družinske 
medicine 

27 28 14 15 51,85 53,57 

Zasebna specialistična 
ambulanta 

27 28 15 16 55,56 57,14 

Zasebna zobna ambulanta 57 57 30 30 54,55 52,63 

Zasebna fizioterapija 11 11 10 10 90,91 90,91 

Zasebna nega in patronaža 5 5 3 3 60,00 60,00 

Zasebni reševalni prevozi 2 2 1 1 50,00 50,00 

Skupaj 159 191 94 113 59,87 59,16 
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Za izpolnjevanje vprašalnika so anketirani porabili od štiri minute do največ ure in dvajset 

minut, v povprečju so vprašalnik izpolnjevali slabih štirinajst minut. Noben od vprašalnikov 

ni bil neveljaven. 

Odzivnost anketiranih iz javnih zavodov je bila boljša od odzivnosti zasebnih izvajalcev, saj 

je vprašalnik izpolnilo 68 % naslovnikov iz javnih zavodov, medtem ko je pri zasebnikih 

vprašalnik izpolnilo 56 % vprašanih. Različna odzivnost je verjetno posledica pogostosti 

osebnih stikov med izvajalci in pošiljateljem vprašalnika ter obremenjenostjo zasebnih 

izvajalcev, ki zaradi majhnega števila zaposlenih poleg zdravstvene dejavnosti opravljajo tudi 

številne druge naloge. 

Pri zasebnikih je bil najslabši odziv pri lekarnah (33 %), najboljši pa pri zasebnih 

fizioterapevtih, kjer je odgovorilo skoraj 91 % naslovnikov. Med anketiranimi iz javnih 

zavodov smo zabeležili najvišji delež odgovorov pri Zavodu za zdravstveno varstvo Koper, 

kjer so dogovorili vsi naslovniki, in pri zdravstvenih domovih, od katerih smo prejeli 92 % 

izpolnjenih vprašalnikov. Med javnimi zavodi je najnižji delež izpolnjenih vprašalnikov pri 

socialnovarstvenih zavodih (53 %), kar pripisujemo dejstvu, da ima območna enota s to 

skupino izvajalcev najmanj osebnih stikov. 

Na anketni vprašalnik je odgovorilo skupaj 113 anketirancev, glede na pravni status je bilo od 

teh 34 oziroma 30,1 % anketirancev iz javnih zavodov, 79 anketiranih oziroma 69,9 % pa 

zasebnikov (preglednica 7). 

Preglednica 7: Struktura anketirancev glede na satus izvajalca 

 
N Delež (v %) 

Javni 34 30,1 

Zasebni 79 69,9 

Brez odgovora 0 0,0 

Skupaj 113 100,0 

 

Med anketiranimi, ki so odgovorili na spletni vprašalnik, je bilo približno 66 % žensk in 34 % 

moških (preglednica 8). Glede na strukturo zaposlenih v zdravstvu je višji odstotek žensk 

pričakovan.  

Preglednica 8: Struktura anketirancev glede na spol 

 
N Delež (v %) 

Ženski 75 66,4 

Moški 38 33,6 

Brez odgovora  0 0,0 

Skupaj 113 100,0 
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Med anketiranci je bil le slab odstotek takih z dokončano srednjo ali nižjo stopnjo izobrazbe 

in 15 % z višjo izobrazbo. Največ anketirancev je imelo sedmo stopnjo izobrazbe, in sicer 

52,2 %, 30,0 % je bilo takih z osmo stopnjo izobrazbe in 2,7 % z deveto ali višjo stopnjo 

(preglednica 9). Glede anketirancev, ki z ZZZS najaktivneje sodelujejo v postopkih urejanja 

pogodbenih razmerij in, ki smo jih izbrali v vzorec za izpolnjevanje vprašalnika, je taka 

struktura izobrazbe pričakovana. 

Preglednica 9: Struktura anketirancev glede na izobrazbo 

 
N Delež (v %) 

V. stopnja ali nižja 1 0,9 

VI. stopnja 16 14,2 

VII. stopnja 59 52,2 

VIII. stopnja 34 30,0 

IX. stopnja ali višja 3 2,7 

Brez odgovora  0 0,0 

Skupaj 113 100,0 

 

V vzorcu so namreč najvišji delež med poklicnimi skupinami, in sicer 54 %, predstavljali 

zdravniki in zobozdravniki. Delež administrativno-tehničnega osebja je znašal 15 %, delež 

drugega zdravstvenega osebja 14,2 %, prav toliko je bilo med izpolnjevalci vprašalnika tudi 

direktorjev in poslovnih direktorjev. Strokovni direktorji so v vzorcu predstavljali le 2,6 %. 

Največji delež anketirancev, ki so po poklicu zdravniki, je pri zasebnih koncesionarjih, ker z 

ZZZS praviloma sami urejajo postopke v zvezi s pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih 

storitev (preglednica 10). 

Preglednica 10: Poklicna struktura anketirancev 

 
N Delež (v %) 

Zdravnik, zobozdravnik 61 54,0 

Drugi zdravstveni kader 16 14,2 

Direktor, poslovni direktor 16 14,2 

Strokovni direktor 3 2,6 

Administrativno tehnični kader 17 15,9 

Brez odgovora  0 0,0 

Skupaj 113 100,0 

 

Največ anketirancev je bilo starih med 51 in 60 let (41,5 %). Le 13 odstotkov anketirancev je 

bilo mlajših od 41 let. Najmlajši je bil star 28, najstarejši 74 let. Povprečna starost 

anketirancev je znašala 51,3 leta (preglednica 11). 
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Preglednica 11: Starostna struktura – v dopolnjenih letih 

  N Delež (v %) 

do 40 let 15 13,3 

41–50 let 35 31,0 

51–60 let 47 41,5 

61 in več let 16 14,2 

Skupaj 113 100,0 

 

Več kot polovica anketiranih (58,4 %) je bila pri zadnjem izvajalcu zaposlena nad deset let, 

povprečna delovna doba pri zadnjem izvajalcu je znašala 12,67 let. Skupna delovna doba 

anketirancev je v povprečju dosegala skoraj 26 let (25,98 let). 

Preglednica 12: Zaposlitev v letih pri zadnjem izvajalcu 

  N Delež (v %) 

do 10 let 47 41,6 

11–20 let 57 50,4 

21–30 let 6 5,3 

31–40 let 3 2,7 

Skupaj 113 100 

 

Preglednica 13: Struktura anketirancev glede na delovno dobo (v letih)  

  N Delež (v %) 

do 10 let 8 7,1 

11–20 let 25 22,1 

21–30 let 38 33,6 

31–40 let 40 35,4 

nad 40 let 2 1,8 

Skupaj 113 100 

 

Največ anketirancev je bilo iz izpostave Koper, in sicer 39 oziroma 34,5 %, kar je razumljivo, 

saj ima v izpostavi Koper sedež skoraj 37 % izvajalcev iz Območne enote Koper. Iz izpostave 

Piran je bilo 17,7 % anketirancev, Postojna 16,8 %, Izola 15,9 %, Ilirska Bistrica 8 %, 

najmanj pa iz izpostave Sežana, in sicer 7,1 % anketirancev (preglednica 14). 

Preglednica 14: Struktura anketirancev glede na izpostavo ZZZS 

  N Delež (v %) 

Koper 39 34,5 

Izola 18 15,9 

Piran 20 17,7 

Postojna 19 16,8 

Ilirska Bistrica 9 8 

Sežana 8 7,1 

Brez odgovora  0 0 

Skupaj 113 100 
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3.3 Statistična obdelava podatkov  

V okviru statistične obdelave podatkov smo izvedli osnovne in analitične obdelave zbranih 

podatkov iz anketnega vprašalnika. 

3.3.1 Osnovna obdelava 

Osnovna obdelava vključuje prikaz osnovnih značilnosti proučevane populacije oziroma 

vzorca. V okviru osnovne obdelave smo analizirali frekvenčne porazdelitve spremenljivk. 

Izračunali smo povprečne vrednosti, standardne odklone, koeficiente variabilnosti, 

sploščenosti in asimetrije za posamezne indikatorje po posameznih dimenzijah kakovosti 

oziroma zadovoljstva izvajalcev. Preizkus predpostavke o porazdelitvi ocen smo izvedli s 

Kolmogorov-Smirnovim testom. 

Spremenljivke 

Na podlagi dimenzij zadovoljstva, ki odražajo zaznano kakovost storitev z vidika izvajalcev 

zdravstvenih storitev, smo oblikovali vprašalnik oziroma štiri sklope neodvisnih spremenljivk 

– indikatorjev, ki jih predstavljamo v nadaljevanju. 

Neodvisne spremenljivke, ki se nanašajo na prvo dimenzijo Zadovoljstvo z izpolnjevanjem 

pogodbenih obveznosti ZZZS, so prikazane v preglednici 15. 
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Preglednica 15: Indikatorji prve dimenzije 

Indikator Oznaka indikatorja 

Izvajalci so zadovoljni z izpolnjevanjem finančnih obveznosti ZZZS. POG_OBV_1 

Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev je pripravljena v 

skladu s Splošnim dogovorom.  

POG_OBV_2 

Pogodba in aneksi so pravočasno sklenjeni. POG_OBV_3 

Pri pogajanjih o pogodbi so izvajalci enakopraven partner.  POG_OBV_4 

Nadzori nad izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti pri izvajalcih so 

korektno opravljeni. 

POG_OBV_5 

Službe ZZZS delujejo usklajeno. POG_OBV_6 

Odločitve ZZZS so transparentne. POG_OBV_7 

ZZZS je zaupanja vreden poslovni partner. POG_OBV_8 

Vsi izvajalci so enakovredno obravnavani. POG_OBV_9 

Neprekinjeno elektronsko poslovanje z ZZZS »on-line« je učinkovito in 
varno. 

POG_OBV_10 

Vsebina pogodbe je izvajalcem razumljiva. POG_OBV_11 

Utemeljeni predlogi izvajalcev se upoštevajo. POG_OBV_12 

Elektronsko poslovanje je poenostavilo administrativne postopke in 

zmanjšalo stroške poslovanja izvajalcev. 

POG_OBV_13 

Financiranje izvajalcev je negotovo. POG_OBV_14 

 

Na drugo dimenzijo, ki se nanaša na zadovoljstvo s komuniciranjem oziroma Delovno-

informativnimi sestanki, se nanašajo indikatorji, prikazani v preglednici 16. 

Preglednica 16: Indikatorji druge dimenzije 

Indikator Oznaka indikatorja 

Organiziranih je dovolj delavnic in operativnih sestankov za izvajalce. DEL_INF_SEST_1 

Operativni sestanki prispevajo k odpravljanju nepravilnosti in posredno k 

obvladovanju odhodkov za zdravstvene storitve. 

DEL_INF_SEST_2 

O terminih sestankov so izvajalci pravočasno obveščeni. DEL_INF_SEST_3 

Datum in ura sestankov je prilagojena potrebam izvajalcev.  DEL_INF_SEST_4 

Na dnevnem redu sestankov so obravnavane aktualne teme. DEL_INF_SEST_5 

Skupnih sestankov med izvajalci primarne in sekundarne ravni 

zdravstvene dejavnosti je dovolj. 

DEL_INF_SEST_6 

ZZZS je mediator v primeru konfliktov med izvajalci. DEL_INF_SEST_7 

Sestanki z izvajalci so dobro pripravljeni. DEL_INF_SEST_8 

Delovni sestanki pripomorejo k izmenjavi informacij med izvajalci in 

ZZZS. 

DEL_INF_SEST_9 

Sodelavci ZZZS so ustrezno strokovno usposobljeni.  DEL_INF_SEST_10 

Na strokovne delavce ZZZS se izvajalci lahko zanesejo. DEL_INF_SEST_11 

Strokovni delavci so prijazni. DEL_INF_SEST_12 

Komuniciranje med izvajalci in ZZZS je konstruktivno. DEL_INF_SEST_13 
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Za tretjo dimenzijo, ki se nanaša na zadovoljstvo v zvezi z Informiranjem, smo oblikovali 

skupino indikatorjev, ki je prikazana v preglednici 17. 

Preglednica 17: Indikatorji tretje dimenzije  

Indikator Oznaka indikatorja 

Izvajalci natančno vedo, na katerega strokovnega sodelavca ZZZS se v 

primeru vprašanj lahko obrnejo. 
INF_1 

Informacije na spletni strani ZZZS so pregledno urejene. INF_2 

Podatke o realizaciji izvajalcev, objavljene na spletni strani ZZZS, 

izvajalci redno pregledujejo.  
INF_3 

Elektronsko pošiljanje navodil in okrožnic izvajalcem zadostuje. INF_4 

Pošiljanje navodil in okrožnic v papirni obliki je zaželeno. INF_5 

Dostopnost do informacij je primerna. INF_6 

Spletno stran ZZZS izvajalci obiščejo večkrat, kot jih k temu pozove 
ZZZS. 

INF_7 

Informacij ZZZS je preveč, zato so nepregledne. INF_8 

Vsebina okrožnic in navodil je razumljiva. INF_9 

Izvajalci so z vsemi novostmi pravočasno seznanjeni. INF_10 

Modeli financiranja za posamezno zdravstveno dejavnost so izvajalcem 

razumljivi. 
INF_11 

Izvajalci so ustrezno seznanjeni s pravnimi podlagami za sklepanje 

pogodbe. 
INF_12 

Izvajalci so seznanjeni s kalkulativnimi elementi, ki so podlaga za izračun 
finančnega načrta iz pogodbe.  

INF_13 

Način izračuna obveznosti ZZZS do izvajalca in mesečnih avansov je 
izvajalcem razumljiv. 

INF_14 

 

Četrta dimenzija se nanaša na institucionalno oceno ZZZS oziroma označuje Zadovoljstvo z 

ZZZS kot celotno institucijo. Neodvisne spremenljivke za to dimenzijo so razvidne iz 

preglednice 18. 
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Preglednica 18: Indikatorji četrte dimenzije 

Indikator Oznaka indikatorja 

ZZZS uvaja v zdravstveni sistem nove programe v skladu z razvojem 

novih medicinskih tehnologij. 

OCENA_INST_1 

ZZZS uvaja v zdravstveni sistem nove programe v skladu z 

razpoložljivimi sredstvi državljanov. 

OCENA_INST_2 

ZZZS je družbeno odgovorna institucija. OCENA_INST_3 

ZZZS prenaša primere dobre prakse med izvajalci. OCENA_INST_4 

ZZZS spodbuja razvoj informatike v slovenskem zdravstvenem 

sistemu. 

OCENA_INST_5 

ZZZS obseg programov prilagaja potrebam prebivalstva. OCENA_INST_6 

ZZZS nagrajuje kakovost opravljenih zdravstvenih storitev.  OCENA_INST_7 

ZZZS nagrajuje racionalno in stroškovno učinkovito porabo sredstev 

za izvedbo programov zdravstvenih storitev. 

OCENA_INST_8 

ZZZS je avtonomna institucija. OCENA_INST_9 

ZZZS je aktiven kupec zdravstvenih storitev. OCENA_INST_10 

 

Kot odvisna spremenljivka v raziskavi nastopa splošno zadovoljstvo s storitvami, ki jih ZZZS 

izvaja za izvajalce v zvezi s sklepanjem pogodb in urejanjem drugih pogodbenih razmerij. 

Poimenovali smo jo Splošno zadovoljstvo. 

Celoten anketni vprašalnik je magistrski nalogi priložen (priloga 1) 

Preizkus predpostavke o porazdelitvi ocen 

Najprej smo opravili preizkus, ali gre pri zbranih podatkih za normalno porazdelitev ocen. 

Postavili smo naslednjo ničelno in alternativno domnevo: 

· H0: spremenljivke so normalno porazdeljene; 

· H1: spremenljivke niso normalno porazdeljene. 

Preizkus, ki smo ga opravili s Kolmogorov-Smirnovim testom, je pokazal, da nobena od 52 

spremenljivk ni normalno porazdeljena. Pri vseh je stopnja pomembnosti manjša od 0,05, zato 

smo ničelno domnevo H0 zavrnili. Izidi preizkusa so razvidni v prilogi 2. 

Tudi iz prikaza s stolpčnimi diagrami je bilo razvidno, da gre pri ocenah anketirancev za 

precej asimetrične porazdelitve. Koeficienti asimetrije so bili pri večini spremenljivk 

negativni, kar pomeni, da gre za asimetrijo v levo. Le pri sedmih spremenljivkah od 52 so 

koeficienti asimetrije pozitivni (asimetrija v desno). 
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Opisne statistike 

S pomočjo podprograma Descriptives pri statističnem programu SPSS smo izračunali opisne 

statistike spremenljivk, s programom Excel pa koeficient variabilnosti za posamezno 

spremenljivko. 

39 anketirancev od 113 (35 %) je odgovorilo na vsa vprašanja (niso označili odgovora 9 – ne 

vem, ne znam odgovoriti). Pri ostalih anketirancih smo odgovore z oznako 9 označili kot 

manjkajočo vrednost (kot da ni odgovora), da smo pri ocenah izločili njihov vpliv. 

Izmed vseh trditev so anketiranci najslabše ocenili trditvi, ki se nanašata na nagrajevanje 

kakovosti ter racionalne in stroškovno učinkovite porabe sredstev za izvedbo programov 

zdravstvenih storitev iz sklopa trditev, ki so se nanašale na ZZZS kot celotno institucijo. To je 

opozorilo managementu za čim prejšnjo uvedbo izboljšav.  

Najvišje so anketiranci ocenili vrednost spremenljivke, ki se nanaša na prijaznost strokovnih 

delavcev iz sklopa trditev, ki so se nanašale na oddelek za plan in analize na Območni enoti 

Koper, katerega delo se nanaša na sklepanje in spremljanje izvajanja pogodb o izvajanju 

programa zdravstvenih storitev.  

V nadaljevanju so prikazane opisne statistike po posameznih dimenzijah kakovosti storitev 

oziroma zadovoljstva izvajalcev. 

Dimenzija Pogodbene obveznosti 

Vprašanja v prvem sklopu so se nanašala na dimenzijo zadovoljstva v zvezi s pogodbenimi 

obveznostmi. Na vsa vprašanja v prvem sklopu je odgovorilo 73 enot. Povprečne ocene 

indikatorjev so med 2,42 in 4,08. 

Anketiranci so se najbolj strinjali s trditvijo POG_OBV_2 – Pogodba je pripravljena v skladu 

s Splošnim dogovorom – in s trditvijo POG_OBV_10 – Neprekinjeno elektronsko poslovanje 

z ZZZS »on-line« je učinkovito in varno. Najmanj se anketiranci strinjajo s trditvama 

POG_OBV_4 – Pri pogajanjih o pogodbi so izvajalci enakopraven partner – in POG_OBV_9 

– Vsi izvajalci so enakovredno obravnavani. Poleg tega je na trditev POG_OBV_9 – Vsi 

izvajalci so enakovredno obravnavani – odgovorilo le 95 anketirancev, kar je najmanj v tem 

sklopu trditev. Vsi anketiranci razen enega so odgovorili na trditev POG_OBV_2 – Pogodba 

je pripravljena v skladu s Splošnim dogovorom. 
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Preglednica 19: Pogodbene obveznosti 

Indikator N Minimum Maksimum 
Srednja 

vrednost 

Koeficient 

variabilnosti 

POG_OBV_1 113 1 5 3,69 30,33 

POG_OBV_2 112 2 5 4,08 18,36 

POG_OBV_3 107 1 5 3,26 36,56 

POG_OBV_4 106 1 5 2,42 49,05 

POG_OBV_5 109 1 5 3,74 30,32 

POG_OBV_6 100 1 5 3,86 27,56 

POG_OBV_7 101 1 5 3,34 35,24 

POG_OBV_8 112 1 5 3,55 30,45 

POG_OBV_9 95 1 5 2,88 44,41 

POG_OBV_10 102 2 5 3,97 18,92 

POG_OBV_11 111 1 5 3,77 24,16 

POG_OBV_12 107 1 5 3,10 36,77 

POG_OBV_13 107 1 5 3,30 37,06 

POG_OBV_14 105 1 5 3,28 34,48 

 

Dimenzija Delovno-informativni sestanki 

Trditve pri dimenziji Delovno-informativni sestanki so se nanašale na zadovoljstvo s 

komuniciranjem oziroma na delovno-informativne sestanke kot sestavni del komuniciranja. 

Pri vseh trditvah je podalo odgovore le 56 anketirancev, kar je najmanj od vseh sklopov 

trditev. Najbolj so se anketiranci strinjali s trditvijo DEL_INF_SEST_12 – Strokovni delavci 

so prijazni, kjer znaša povprečna ocena 4,44 in predstavlja najvišjo povprečno oceno med 

ocenami vseh trditev v vprašalniku. Na trditev je odgovorilo 111 anketirancev.  

Druga trditev z najvišjo povprečno stopnjo strinjanja v tem sklopu, na katero je odgovorilo 98 

anketirancev, je DEL_INF_SEST_10 – Sodelavci ZZZS so ustrezno strokovno usposobljeni, 

kjer povprečna ocena znaša 4,09. Najmanj so se anketiranci strinjali s trditvijo 

DEL_INF_SEST_6 – Skupnih sestankov med izvajalci primarne in sekundarne ravni 

zdravstvene dejavnosti je dovolj. Povprečna ocena pri tej trditvi, na katero je podalo odgovor 

88 enot, je 2,63.  
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Preglednica 20: Delovno-informativni sestanki 

Indikator N Minimum Maksimum 
Srednja 

vrednost 

Koeficient 

variabilnosti 

DEL_INF_SEST_1 98 1 5 3,23 34,33 

DEL_INF_SEST_2 98 1 5 3,52 30,04 

DEL_INF_SEST_3 102 1 5 4,01 21,2 

DEL_INF_SEST_4 103 1 5 3,70 25,91 

DEL_INF_SEST_5 96 1 5 4,02 17,67 

DEL_INF_SEST_6 88 1 5 2,63 42,57 

DEL_INF_SEST_7 73 1 5 3,12 36,95 

DEL_INF_SEST_8 94 2 5 3,95 18,34 

DEL_INF_SEST_9 101 1 5 4,08 18,89 

DEL_INF_SEST_10 98 1 5 4,09 16,86 

DEL_INF_SEST_11 107 1 5 4,07 18,98 

DEL_INF_SEST_12 111 3 5 4,44 12,77 

DEL_INF_SEST_13 108 1 5 4,00 22,67 

 

Dimenzija Informiranje 

Trditve v sklopu dimenzije Informiranje so se nanašale na dostopnost do informiranja, načine 

informiranja, obsežnost in preglednost informacij. Na vsa vprašanja je odgovorilo 80 

anketirancev. Vse povprečne ocene se nahajajo med 3,02 in 4,04, kar kaže na to, da so 

izvajalci z informiranjem relativno zadovoljni. Izvajalci so se najbolj strinjali s trditvijo 

INF_4 – Elektronsko pošiljanje navodil in okrožnic izvajalcem zadostuje, kjer znaša 

povprečna stopna strinjanja 4,04, pri čemer je trditev podalo 108 anketirancev. Drugo najvišjo 

stopnjo strinjanja, in sicer 3,96, smo zabeležili pri trditvi INF_3 – Podatke o realizaciji 

izvajalcev, objavljene na spletni strani ZZZS, izvajalci redno pregledujejo. Najslabše so 

izvajalci ocenili trditev INF_8 – Informacij ZZZS je preveč, zato so nepregledne (povprečna 

stopnja strinjanja 3,02) in trditev INF_5 – Pošiljanje navodil in okrožnic v papirni obliki je 

zaželeno (povprečna stopnja strinjanja 3,04). 
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Preglednica 21: Informiranje 

Indikator N Minimum Maksimum 
Srednja 

vrednost 

Koeficient 

variabilnosti 

INF_1 110 1 5 3,79 26,76 

INF_2 112 1 5 3,66 27,33 

INF_3 103 2 5 3,96 19,34 

INF_4 108 2 5 4,04 16,91 

INF_5 110 1 5 3,04 37,84 

INF_6 111 1 5 3,93 17,41 

INF_7 102 1 5 3,75 27,79 

INF_8 108 1 5 3,02 35,66 

INF_9 113 1 5 3,50 24,75 

INF_10 110 1 5 3,64 24,91 

INF_11 104 1 5 3,20 32,09 

INF_12 102 1 5 3,36 29,23 

INF_13 101 1 5 3,41 28,22 

INF_14 104 1 5 3,10 37,79 

 

Vprašalnik je vključeval tudi vprašanje, ki se je nanašalo na vrste oziroma načine prenosa 

informacij med ZZZS in izvajalci. Anketiranci so izmed ponujenih sedmih možnosti lahko 

izbrali tri, po njihovem mnenju najprimernejše in najustreznejše. Odgovori se skladajo s 

trditvijo INF_4, saj skoraj 80 % anketirancev meni, da je najprimernejši način posredovanja 

informacij elektronska pošta. Tudi na drugem mestu je elektronski medij, in sicer spletna 

stran ZZZS, za katero se je odločilo 48 % anketirancev. Sledi informiranje z okrožnicami in 

posredovanje informacij na delovno-informativnih sestankih s 43 %. Za običajno pošto kot 

najprimernejšim načinom informiranja se je odločilo 34,5 % anketirancev, za Modri občasnik 

27,4 %, najmanj pa za zbirko Priročniki za izvajanje zdravstvenega zavarovanja, in sicer le 

17 % anketirancev.  

Razlog, da je zbirko Priročniki za izvajanje zdravstvenega zavarovanja kot najprimernejšo 

metodo informiranja izbralo najmanj izvajalcev, je gotovo v tem, da se zbirka posodablja z 

dodatnimi vložnimi listi le na vsakih nekaj let, medtem ko okrožnice in druga navodila 

vsebino neprestano dopolnjujejo in posodabljajo. V zvezi s tem bi veljalo razmisliti o ukinitvi 

tega načina informiranja.  

Če odgovore primerjamo z izidi ankete iz leta 2001, ko je bilo izvajalcem postavljeno 

podobno vprašanje v zvezi z najustreznejšim načinom informiranja, lahko ugotovimo bistven 

premik k sodobnejšim medijem za posredovanje in izmenjavo informacij, saj sta na prvem 

mestu elektronska pošta in spletna stran ZZZS, medtem ko je iz izidov ankete v letu 2001 

razvidno, da je takrat največ izvajalcev kot najustreznejši način informiranja izbralo zbirko 

Priročniki za izvajanje zdravstvenega zavarovanja, ki so jim sledile okrožnice in Modri 

občasnik, Internet pa je bil šele na četrtem mestu. Na razliko v izbiri je poleg novih 
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informacijskih tehnologij vplivalo tudi spodbujanje izvajalcev k uporabi novih metod 

informiranja in poslovanja nasploh. Za informatizacijo so bila namreč v finančne načrte 

izvajalcev vključena posebna sredstva, za katera so morali izvajalci občasno tudi dokazovati, 

da so jih porabili prav za ta namen, v nasprotnem primeru so jim bila odtegnjena pri končnem 

letnem obračunu obveznosti med ZZZS in izvajalcem. 

Glede na to, da je več kot polovica (56 %) anketirancev starejših od 50 let, lahko sklepamo, 

da se v času šolanja niso srečali z računalniki oz. z Internetom, ampak so se s tem seznanili 

kasneje. K informacijski pismenosti jih je spodbujal tudi ZZZS s svojimi zahtevami, zato ni 

presenetljivo, da je na prvih mestih kot najprimernejši način informiranja prav informacijska 

tehnologija. 

Preglednica 22: Najustreznejši načini informiranja  

  Število anketirancev Delež (v %) 

Elektronska pošta 90 79,6 

Spletna stran ZZZS 54 47,8 

Okrožnice 48 42,5 

Delovno-informativni sestanek 48 42,5 

Običajna pošta 39 34,5 

Modri občasnik 31 27,4 

Zbirka Priročniki za izvajanje 

zdravstvenega zavarovanja 
19 16,8 

 

Dimenzija Ocena institucije  

V zadnjem sklopu vprašalnika so bile trditve, ki so se za razliko od predhodnih sklopov 

trditev nanašale na ZZZS kot celotno institucijo ter njegovo vlogo v družbenem sistemu 

zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja. Na vsa vprašanja v tem sklopu je 

odgovorilo 60 anketirancev. Povprečne ocene zadovoljstva z ZZZS kot institucijo so med 

2,18 in 3,80. V tem sklopu trditev so se anketiranci najbolj strinjali s trditvijo 

OCENA_INST_5 – ZZZS spodbuja razvoj informatike v slovenskem zdravstvenem sistemu, 

kjer povprečna stopnja strinjanja znaša 3,8, in s trditvijo OCENA_INST_3 – ZZZS je 

družbeno odgovorna institucija, s povprečno stopnjo strinjanja 3,65. Variabilnost ocen pri teh 

dveh trditvah znaša 20,22 oziroma 24,60. Bistveno višji koeficient variabilnosti pa je pri 

trditvah, ki sta bili ocenjeni z najnižjo stopnjo strinjanja v tem sklopu, in sicer s stopnjo 2,18 

za trditev OCENA_INST_7 – ZZZS nagrajuje kakovost opravljenih zdravstvenih storitev, in s 

stopnjo 2,29 za trditev OCENA_INST_8 – ZZZS nagrajuje racionalno in stroškovno 

učinkovito porabo sredstev za izvedbo programov zdravstvenih storitev. Koeficient 

variabilnosti za trditev OCENA_INST_7 – ZZZS nagrajuje kakovost opravljenih 
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zdravstvenih storitev namreč znaša skoraj 50 %, za trditev OCENA_INST_8 – ZZZS 

nagrajuje racionalno in stroškovno učinkovito porabo sredstev za izvedbo programov 

zdravstvenih storitev pa 47 %. Koeficienti variabilnosti so bili pri zadnjem sklopu vprašanj 

najvišji, vsi so bili višji od 20 %. 

Preglednica 23: Institucionalna ocena organizacije 

Indikator N Minimum Maksimum 
Srednja 

vrednost 

Koeficient 

variabilnosti 

OCENA_INST_1 90 1 5 3,13 34,23 

OCENA_INST_2 86 1 5 3,26 30,60 

OCENA_INST_3 102 1 5 3,65 24,60 

OCENA_INST_4 92 1 5 3,20 30,15 

OCENA_INST_5 104 1 5 3,80 20,22 

OCENA_INST_6 100 1 5 2,87 37,28 

OCENA_INST_7 97 1 5 2,18 49,66 

OCENA_INST_8 96 1 5 2,29 46,92 

OCENA_INST_9 99 1 5 3,53 33,50 

OCENA_INST_10 99 1 5 3,61 27,68 

 

Splošna stopnja zadovoljstva 

Zadnje vprašanje, ki je bilo kontrolno vprašanje, se je nanašalo na splošno stopnjo 

zadovoljstva anketirancev z delom oddelka za plan in analize v Območni enoti Koper. 

Anketiranci so s pomočjo petstopenjske lestvice, od stopnje 1 – popolnoma nezadovoljen, 2 – 

nezadovoljen, 3 – še kar zadovoljen, 4 – zadovoljen in 5 – zelo zadovoljen, ocenili splošno 

stopnjo svojega zadovoljstva. Splošno stopnjo zadovoljstva so opredelili vsi anketiranci. 

Popolnoma nezadovoljen je bil en anketiranec ali 0,9 %, nezadovoljnih je bilo devet 

anketirancev (8 %), še kar zadovoljnih 34 (30 %), zadovoljnih 42 (37 %) in zelo zadovoljnih 

27 anketirancev oziroma 24 %. Povprečna stopnja zadovoljstva je znašala 3,75. 

Preglednica 24: Splošna stopnja zadovoljstva anketirancev 

 
N Delež (v %) 

Popolnoma nezadovoljen 1 0,90 

Nezadovoljen 9 8,00 

Še kar zadovoljen 34 30,10 

Zadovoljen 42 37,10 

Zelo zadovoljen 27 23,90 

Skupaj 113 100,00 

 

V primerjavi z oceno zadovoljstva 2,71, kot so jo za leto 2011 podale zavarovane osebe, je 

ocena izvajalcev za več kot eno odstotno točko višja, kar je lahko posledica večje kritičnosti 
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zavarovanih oseb, ki so izpolnjevale anketni vprašalnik, objavljen na spletni strani ZZZS. Pri 

tem velja poudariti, da je ocena izvajalcev verjetno bolj relevantna, ker anketiranci 

zdravstveni sistem poznajo z več vidikov. Anketiranci, zaposleni pri izvajalcih, so hkrati 

namreč tudi zavarovane osebe. Zavarovane osebe, ki so izpolnjevale anketni vprašalnik, 

objavljen na spletni strani, pa ocenjujejo le področje dejavnosti ZZZS, s katerim imajo 

izkušnje, in sicer področje urejanja zdravstvenega zavarovanja in zagotavljanje pravic iz 

obveznega zdravstvenega zavarovanja. Njihove ocene se zato nanašajo na druge službe ZZZS 

kot ocene izvajalcev zdravstvenih storitev v naši raziskavi.  

Zanimiva je tudi primerjava ocen zadovoljstva strank iz anket pred letom 2011, ki so bile 

opravljene s klasičnim anketiranjem ob obisku zavarovanih oseb v prostorih ZZZS. Ocene 

zadovoljstva zavarovanih oseb s storitvami ZZZS v teh anketah so bile bistveno višje, in sicer 

je povprečna ocena v letu 2009 znašala 4,3, v letu 2010 pa 4,36. Razlika v ocenah je posledica 

drugačnega vzorca anketirancev. Stranke, ki niso bile zadovoljne s storitvami ZZZS, namreč 

ob obisku služb ZZZS vprašalnika praviloma niso hotele izpolnjevati. 

3.3.2 Analitična obdelava podatkov 

V okviru analitične obdelave smo primerjali trditve med različnimi vrstami in statusi 

izvajalcev. S faktorsko analizo smo poskušali poenostaviti kompleksnost povezav med 56 

spremenljivkami. Pri faktorski analizi gre za vrsto postopkov za obdelavo podatkov na 

podlagi kombinacije matematičnih osnov in empiričnega povezovanja konkretnega področja 

znanosti (Bajt in Štiblar 2002, 146–147). S pomočjo teh postopkov smo oblikovali manjše 

število neodvisnih spremenljivk – skupnih faktorjev, ki smo jih nato vključili v regresijsko 

analizo, s katero smo poskušali pojasniti odvisnost med pojavi. Iz ocen regresijskega modela 

lahko na podlagi vrednosti neodvisnih spremenljivk napovemo vrednost odvisne 

spremenljivke, iz vsebinske zveze med pojavi pa ugotovimo vzročno-posledične oblike 

povezanosti med njimi (Pfajfar 2011, 301). 

Primerjava trditev glede na status izvajalca  

Glede na pravni status smo izvajalce razdelili na javne zavode in zasebnike. Med zasebnike 

uvrščamo zasebne družbe, zasebne zavode, zasebne lekarne in zdravstvene delavce, ki kot 

fizične osebe v javni zdravstveni mreži opravljajo zdravstveno dejavnost na podlagi koncesije 

(zasebni zdravniki, fizioterapevti idr.).  

Zanimalo nas je, ali med trditvami anketirancev iz javnih zavodov in anketirancev, ki so 

zaposleni kot zasebniki, obstajajo statistično pomembne razlike. Preizkus domneve o razliki 

med aritmetičnima sredinama pri posamezni trditvi med javnimi zavodi in zasebniki smo 

izvedli s pomočjo t-preizkusa. 
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Pri prvi dimenziji zadovoljstva s storitvami ZZZS, ki smo jo opredelili kot zadovoljstvo z 

izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti, so se pokazale statistično značilne razlike med 

zasebniki in javnimi zdravstvenimi zavodi pri trditvah POG_OBV_4 – Pri pogajanjih o 

pogodbi so izvajalci enakopraven partner, POG_OBV_8 – ZZZS je zaupanja vreden poslovni 

partner, POG_OBV_10 – Neprekinjeno elektronsko poslovanje z ZZZS »on-line« je 

učinkovito in varno in pri trditvi POG_OBV_13 – Elektronsko poslovanje je poenostavilo 

administrativne postopke in zmanjšalo stroške poslovanja izvajalcev. Pri vseh štirih trditvah je 

stopnja strinjanja pri anketirancih iz javnih zavodov višja kot pri anketirancih iz zasebnih 

statusnih oblik.  

Za sklop trditev, ki se nanašajo na delovno-informativne sestanke, je značilno, da se stopnje 

trditev med anketiranci iz javnih zavodov in anketiranci iz vrst zasebnikov statistično 

pomembno razlikujejo pri večini trditev. Tudi tukaj velja, da je stopnja strinjanja pri 

anketirancih iz javnih zavodov višja kot pri anketiranih zasebnikih.  

Za trditve, ki se nanašajo na zadovoljstvo z informiranjem, velja, da so statistično pomembne 

razlike med trditvami anketirancev pri devetih od štirinajstih trditev. Povprečna stopnja 

strinjanja anketirancev iz javnih zavodov je višja pri sedmih od devetih trditev, pri trditvah 

INF_5 – Pošiljanje navodil in okrožnic v papirni obliki je zaželeno in INF_8 – Informacij 

ZZZS je preveč, zato so nepregledne pa je povprečna stopnja strinjanja višja pri zasebnikih. 

Razlog je verjetno v tem, da imajo javni zavodi ustrezne podporne službe, medtem ko se 

morajo zasebniki posvečati tako medicinski stroki kot tudi administrativnim in drugim 

podpornim nalogam. 

Pri načinu informiranja tako zasebniki kot anketiranci iz javnih zavodov postavljajo na prvo 

mesto elektronsko pošto, na zadnje mesto pa zbirko Priročniki za izvajanje zdravstvenega 

zavarovanja. Med prvimi tremi najustreznejšimi načini informiranja je pri obeh skupinah 

izvajalcev tudi spletna stran ZZZS. Na istem, 4. mestu po rangu je pri obeh skupinah 

izvajalcev informiranje preko delovno-informativnih sestankov. Anketiranci iz javnih 

zavodov raje berejo informacije iz okrožnic in Modrega občasnika kot zasebniki. Običajno 

pošto zasebniki postavljajo na drugo mesto, medtem ko je pri javnih zavodih informiranje 

preko običajne pošte na predzadnjem mestu. Razlog je mogoče v tem, da je običajna pošta 

bolj osebna. Zasebniki namreč nimajo z zaposlenimi na Območni enoti ZZZS toliko 

neposrednih stikov, kot jih imajo anketiranci iz javnih zavodov.  
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Preglednica 25: Najprimernejša oblika informiranja – javni zavodi 

  Št. anketirancev – javni zavodi Delež (v %) 

Elektronska pošta 22 64,7 

Spletna stran ZZZS 21 61,8 

Okrožnice 20 58,8 

Delovno-informativni sestanek 15 44,1 

Modri občasnik 13 38,2 

Običajna pošta 5 14,7 

Zbirka Priročniki 5 14,7 

 

Preglednica 26: Najprimernejša oblika informiranja – zasebniki 

  Število anketirancev – zasebniki Delež (v %) 

Elektronska pošta 68 86,1 

Običajna pošta 34 43,0 

Spletna stran ZZZS 33 41,8 

Delovno-informativni sestanek 33 41,8 

Okrožnice 28 35,4 

Modri občasnik 18 22,8 

Zbirka Priročniki 14 17,7 

 

Zadnji sklop trditev se je nanašal na oceno ZZZS kot celotne institucije. Tudi pri tem sklopu 

trditev se kažejo statistično značilne razlike med trditvami anketirancev iz javnih zavodov in 

anketirancev zasebnikov, in sicer pri sedmih od desetih trditev. Pri vseh trditvah so stopnje 

strinjanja pri javnih zavodih višje kot pri zasebnikih. 

Iz splošne ocene zadovoljstva z delom ZZZS v Območni enoti Koper je na prvi pogled 

razvidno, da so anketiranci iz javnih zavodov bolj zadovoljni kot anketiranci iz zasebne 

zdravstvene dejavnosti. Splošna ocena pri javnih zavodih namreč znaša 4,06, pri anketirancih 

iz zasebne zdravstvene dejavnosti pa 3,62. Trditev smo preverili še s t-preizkusom, ki je prav 

tako pokazal, da med trditvami anketirancev iz javnih zavodov in trditvami anketirancev iz 

vrst zasebnikov obstajajo statistično pomembne razlike (Sig. 2-tailed 0,022/2=0,011<0,05). 

Primerjava stopenj strinjanja med zasebniki in javnimi zavodi na podlagi vzorca anketirancev 

je pokazala, da so pri vseh trditvah, kjer obstajajo statistično pomembne razlike med javnimi 

zavodi in zasebniki, v povprečju višje stopnje strinjanja pri javnih zavodih, kar je tudi 

razumljivo, glede na to, da so s storitvami ZZZS v povprečju bolj zadovoljni kot zasebniki. 

Izjema sta trditvi INF_5 – Pošiljanje navodil in okrožnic v papirni obliki je zaželeno – in 

INF_8 – Informacij ZZZS je preveč, zato so nepregledne. Zasebniki raje vidijo, da se 

navodila in okrožnice pošiljajo izvajalcem v papirni obliki. Menijo pa tudi, da je informacij 

ZZZS preveč, zato so nepregledne. V zvezi s slednjim bi veljalo razmisliti, kako podatke in 
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druge informacije urediti in organizirati, da bi bil dostop do njih za uporabnike bolj prijazen 

in da bi bile bolj pregledno urejene. 

Razkritje novih spremenljivk – skupnih faktorjev 

S faktorsko analizo smo želeli najprej preveriti, ali v zvezi z zadovoljstvom izvajalcev na 

področju storitev, ki se nanašajo na urejanje pogodbenih razmerij, dejansko obstajajo taki 

dejavniki, kot smo jih predpostavili v hipotezah, in sicer zadovoljstvo s pogodbenimi 

obveznostmi, zadovoljstvo s komuniciranjem oziroma delovno-informativnimi sestanki, 

zadovoljstvo z informiranjem in zadovoljstvo z institucijo ZZZS kot celoto.  

Glede na to, da je anketni vprašalnik, na podlagi katerega smo zbrali podatke za analizo, 

vseboval 52 vprašanj in je nanj odgovarjalo le 113 enot, smo faktorsko analizo izvedli za 

vsako dimenzijo zadovoljstva oziroma za vsak sklop vprašanj posebej, čeprav gre vsebinsko 

za sorodne dejavnike in bi jih v primeru večjega števila enot v vzorcu veljalo obravnavati 

skupaj. 

V prvem poskusu smo v model vključili vse spremenljivke posamezne dimenzije. V 

nadaljnjih poskusih smo na podlagi primernosti podatkov za faktorsko analizo, ki smo jih 

ocenjevali z Bartlettovim preizkusom in KMO statistiko ter na podlagi ocenjenih komunalitet, 

postopno izločali spremenljivke, pri katerih je bil vpliv specifičnih dejavnikov visok, vse do 

oblikovanja končnega modela. 

Za oceno komunalitet smo v okviru faktorske analize uporabili metodo glavnih komponent, 

ker je primernejša za močneje povezane spremenljivke. S tem postopkom se osnovni nabor 

spremenljivk preslika v množico novih spremenljivk, ki jih imenujemo glavne komponente. 

Pojasnjujejo večino variance opazovanih spremenljivk. Skupni faktorji so pri tej metodi 

določeni kot linearna kombinacija prvotnih spremenljivk. Komponente se določijo 

zaporedoma tako, da kombinacija prvotnih spremenljivk, ki določa prvo komponento, pojasni 

največji del celotne variance. Druga komponenta je določena kot druga najboljša linearna 

kombinacija, ki pojasnjuje največji del s prvo komponento še nepojasnjene variance itd. (Suhr 

2005). 

Za izbiro ustreznega števila faktorjev smo upoštevali merilo deležev pojasnjene variance, 

merilo lastne vrednosti posameznega faktorja, scree diagram, predvsem pa vsebino oziroma 

vsebinsko smiselnost rešitve faktorskega modela. 

S faktorsko analizo smo iz posameznih sklopov indikatorjev dobili devet novih latentnih 

spremenljivk, ki posredno merijo zadovoljstvo izvajalcev zdravstvenih storitev. 
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Dejavnik Pogodbene obveznosti 

V prvem poskusu smo v model vključili vseh 14 spremenljivk iz prvega sklopa trditev, ki so 

se nanašale na izpolnjevanje pogodbenih obveznosti. 

Najprej smo preverili, ali so podatki primerni za faktorsko analizo. Bartlettov preizkus je 

pokazal, da korelacijska matrika ni enotska, zato lahko sklepamo, da so podatki primerni. 

Mera Kaiser-Meyer-Olkinovega testa (v nadaljevanju KMO) je znašala 0,87, kar kaže na 

optimalno primernost podatkov.  

Preglednica 27: Pojasnjena varianca – prvi poizkus – Pogodbene obveznosti 
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1 7,104 50,745 50,745 7,104 50,745 50,745 

2 1,334 9,53 60,276 1,334 9,53 60,276 

3 1,005 7,175 67,451 1,005 7,175 67,451 

4 0,785 5,61 73,061 
   

5 0,772 5,516 78,577 
   

6 0,654 4,674 83,252 
   

7 0,5 3,572 86,824 
   

8 0,396 2,828 89,652 
   

9 0,343 2,449 92,101 
   

10 0,32 2,288 94,389 
   

11 0,244 1,746 96,135 
   

12 0,215 1,536 97,671 
   

13 0,211 1,509 99,179 
   

14 0,115 0,821 100 
   

 

Prvi poskus kaže, da je mogoče s tremi skupnimi faktorji pojasniti 67,45 % celotne 

variabilnosti. Prvi faktor z visoko lastno vrednostjo 7,10 pojasnjuje kar 50,75 % celotne 

variabilnosti, zato smo se odločili, da v naslednjem koraku ohranimo samo en skupni faktor. 

Na podlagi ocenjenih komunalitet smo razbrali, da je pri večini spremenljivk vpliv skupnih 

faktorjev večji od vpliva specifičnih dejavnikov, razen pri spremenljivki POG_OBV_2, kjer 

lahko s skupnimi faktorji pojasnimo le 44,7 % variabilnosti spremenljivke, in pri 

spremenljivki POG_OBV_3, kjer lahko pojasnimo le 40,9 % variabilnosti. Najvišji delež 

pojasnjene variance s skupnimi faktorji je bil pri spremenljivki POG_OBV_4, ker je znašal 

81,8 %, in pri spremenljivki POG_OBV_10, kjer je znašal delež pojasnjene variance s 

skupnimi faktorji 80,3 %. 
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Preglednica 28: Komunalitete – Pogodbene obveznosti – prvi poizkus 

Komunalitete 

POG_OBV_1 0,745 

POG_OBV_2 0,447 

POG_OBV_3 0,409 

POG_OBV_4 0,818 

POG_OBV_5 0,709 

POG_OBV_6 0,620 

POG_OBV_7 0,672 

POG_OBV_8 0,798 

POG_OBV_9 0,680 

POG_OBV_10 0,803 

POG_OBV_11 0,694 

POG_OBV_12 0,712 

POG_OBV_13 0,646 

POG_OBV_14 0,691 

 

Po več poskusih smo prišli do končne rešitve v kateri so izločene spremenljivke 

POG_OBV_2, POG_OBV_3, POG_OBV_10, POG_OBV_13 in POG_OBV_14, ker so bile 

pri teh spremenljivkah ocenjene komunalitete nizke oziroma je bil vpliv specifičnih 

dejavnikov večji kot vpliv skupnih faktorjev. V model končni smo vključili le indikatorje, ki 

odražajo dejavnik Pogodbenih obveznosti. 

Mera KMO v končni rešitvi se je povečala na 0,88 in tudi Bartlettov preizkus kaže na 

primernost podatkov. 

Preglednica 29: Pojasnjena varianca – končna rešitev – Pogodbene obveznosti 
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1 5,720 63,553 63,553 5,72 63,553 63,553 

2 0,732 8,130 71,683 
   

3 0,667 7,414 79,097 
   

4 0,512 5,685 84,782 
   

5 0,374 4,160 88,942 
   

6 0,322 3,576 92,517 
   

7 0,300 3,331 95,849 
   

8 0,233 2,590 98,439 
   

9 0,140 1,561 100,000 
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Faktorska analiza je potrdila, da sklop indikatorjev, ki merijo zadovoljstvo z izpolnjevanjem 

pogodbenih obveznosti, predstavlja en skupni faktor, ki pojasnjuje 63,55 % celotne 

varibilnosti, kar je zadovoljivo. Da gre le za en skupni faktor, lahko razberemo tudi iz 

grafičnega prikaza lastnih vrednosti in iz visoke lastne vrednosti faktorja, ki znaša 5,7. Skupni 

faktor predstavlja novo latentno spremenljivko. Ker je faktor močno povezan s 

spremenljivkami, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ZZZS do izvajalcev, 

smo novo spremenljivko poimenovali Pogodbene obveznosti. 

Na podlagi ocenjenih komunalitet smo ugotovili, da je najvišji delež pojasnjene variance s 

skupnimi faktorji pri spremenljivki POG_OBV_8, kjer znaša 77,1 %, kar pomeni, da 77,1 % 

variabilnosti ocen pri tej spremenljivki lahko pojasnimo z vplivom enega skupnega faktorja, 

preostalih 22,9 % variabilnosti povzročajo specifični dejavniki. Visok delež pojasnjene 

variance z enim skupnim faktorjem je še pri spremenljivki POG_OBV_12, kjer znaša 70,3 %. 

Največji vpliv specifičnih dejavnikov je pri spremenljivki POG_OBV_6, pri kateri je delež 

pojasnjene variance s skupnimi faktorji le 51,6 %. 

Preglednica 30: Komunalitete – Pogodbene obveznosti – končna rešitev 

 Komunalitete 

POG_OBV_1 0,600 

POG_OBV_4 0,636 

POG_OBV_5 0,608 

POG_OBV_6 0,516 

POG_OBV_7 0,643 

POG_OBV_8 0,771 

POG_OBV_9 0,618 

POG_OBV_11 0,625 

POG_OBV_12 0,703 

 

Najmočnejši vpliv na novo komponento imajo spremenljivke POG_OBV_8 (utež 0,878), 

POG_OBV_12 (utež 0,839) in POG_OBV_7 (utež 0,802), najmanjša utež pa je pri 

spremenljivkah POG_OBV_6 (utež 0,718) in POG_OBV_1 (utež 0,774).  
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Preglednica 31: Glavna komponenta – uteži – Pogodbene obveznosti 

 
Komponenta 

1 

POG_OBV_8 0,878 

POG_OBV_12 0,839 

POG_OBV_7 0,802 

POG_OBV_4 0,797 

POG_OBV_11 0,790 

POG_OBV_9 0,786 

POG_OBV_5 0,780 

POG_OBV_1 0,774 

POG_OBV_6 0,718 

 

Dejavnik Delovno-informativni sestanki 

Z eno od hipotez smo preverjali, ali so izvajalci zadovoljni s komuniciranjem oziroma z 

delovno-informativnimi sestanki. Ker smo tudi za ta dejavnik imeli večji nabor indikatorjev, 

smo s faktorsko analizo najprej preverili, ali smo zajeli le eno ali več dimenzij zadovoljstva 

izvajalcev. 

V prvem koraku smo v model vključili vseh 13 indikatorjev. Bartlettov test in KMO statistika 

z vrednostjo skoraj 0,84 sta pokazala, da so podatki primerni za faktorsko analizo.  

Preglednica 32: Komunalitete – Delovno-informativni sestanki – prvi poizkus 

 Komunalitete 

DEL_INF_SEST_1 0,772 

DEL_INF_SEST_2 0,577 

DEL_INF_SEST_3 0,620 

DEL_INF_SEST_4 0,650 

DEL_INF_SEST_5 0,614 

DEL_INF_SEST_6 0,546 

DEL_INF_SEST_7 0,410 

DEL_INF_SEST_8 0,693 

DEL_INF_SEST_9 0,739 

DEL_INF_SEST_10 0,813 

DEL_INF_SEST_11 0,695 

DEL_INF_SEST_12 0,416 

DEL_INF_SEST_13 0,786 

 

V prvem poskusu smo ugotovili, da so vrednosti komunalitet najnižje pri indikatorjih 

DEL_INF_SEST_7 in DEL_INF_SEST_12. Najvišji delež pojasnjene variabilnosti s 
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skupnimi faktorji je pri spremenljivki DEL_INF_SEST_10, kjer s skupnimi faktorji lahko 

pojasnimo kar 81,3 % variabilnosti, in pri spremenljivki DEL_INF_SEST_13, kjer znaša 

delež variabilnosti, pojasnjene s skupnimi faktorji, 78,6 %. 

Preglednica 33: Pojasnjena varianca – prvi poizkus –Delovno-informativni sestanki 

 
Začetne vrednosti Glavne komponente 

Faktor 
Lastna 

vrednost 

Pojasnjena 

varianca v % 

Kumulativa 

v % 

Lastna 

vrednost 

Pojasnjena 

varianca v % 

Kumulativa 

v % 

1 7,238 55,673 55,673 7,238 55,673 55,673 

2 1,093 8,407 64,081 1,093 8,407 64,081 

3 0,959 7,376 71,456 
   

4 0,744 5,722 77,178 
   

5 0,667 5,129 82,307 
   

6 0,501 3,857 86,164 
   

7 0,412 3,166 89,331 
   

8 0,376 2,894 92,225 
   

9 0,316 2,429 94,654 
   

10 0,252 1,936 96,59 
   

11 0,216 1,664 98,254 
   

12 0,143 1,101 99,355 
   

13 0,084 0,645 100,000 
   

 

V prvem poskusu nam je model ponudil dva skupna faktorja, ki pojasnjujeta 64,08 % celotne 

variabilnosti. Na podlagi scree diagrama in glede na to, da je prvi skupni faktor z lastno 

vrednostjo 7,24 pojasnjeval kar 55,67 % celotne variabilnosti, smo se odločili, da v končnem 

poskusu tudi pri tem dejavniku ohranimo samo en skupni faktor. 

Pred končno ocenitvijo faktorskega modela po več poskusih smo izločili spremenljivke 

DEL_INF_SEST_1, DEL_INF_SEST_6, DEL_INF_SEST_12 in DEL_INF_SEST_13. 

Izid KMO testa in Bartlettovega testa, s katerima preverjamo ustreznost podatkov, sta tudi v 

končni rešitvi pokazala, da so podatki primerni za faktorsko analizo. Mera KMO testa v 

končni rešitvi je bila visoka in je znašala 0,895. 
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Preglednica 34: Komunalitete – Delovno-informativni sestanki – končna rešitev 

 Komunalitete 

DEL_INF_SEST_2 0,617 

DEL_INF_SEST_3 0,631 

DEL_INF_SEST_4 0,683 

DEL_INF_SEST_5 0,667 

DEL_INF_SEST_7 0,458 

DEL_INF_SEST_8 0,721 

DEL_INF_SEST_9 0,642 

DEL_INF_SEST_10 0,744 

DEL_INF_SEST_11 0,618 

 

Po izločitvi spremenljivk, pri katerih imajo močnejši vpliv specifični dejavniki, je v modelu 

ostalo devet od 13 spremenljivk. Največji vpliv na skupni faktor so imele spremenljivke 

DEL_INF_SEST_10, katere delež pojasnjene variance s skupnim faktorjem je znašal 74,4 %, 

DEL_INF_SEST_8 z deležem pojasnjene variance 72,1 % in DEL_INF_SEST_4 z deležem 

variabilnosti 68,3 %.  

Preglednica 35: Pojasnjena varianca – končna rešitev – Delovno-informativni sestanki 

 Začetne vrednosti Glavne komponente 

Faktor 
Lastna 

vrednost 

Pojasnjena 

varianca v % 

Kumulativa 

v % 

Lastna 

vrednost 

Pojasnjena 

varianca v % 

Kumulativa 

v % 

1 5,78 64,224 64,224 5,78 64,224 64,224 

2 0,767 8,527 72,751 
   

3 0,614 6,823 79,574 
   

4 0,472 5,247 84,821 
   

5 0,423 4,705 89,526 
   

6 0,338 3,76 93,286 
   

7 0,268 2,977 96,264 
   

8 0,193 2,145 98,408 
   

9 0,143 1,592 100 
   

 

Skupni faktor z lastno vrednostjo 5,78 pojasnjuje 64,22 % celotne variance. Faktorska analiza 

je potrdila, da sklop indikatorjev, ki merijo zadovoljstvo z delovno-informativnimi sestanki, 

lahko pojasnimo z enim skupnim faktorjem. Skupni faktor predstavlja novo latentno 

spremenljivko, ki smo jo poimenovali Delovno-informativni sestanki, ker je močno povezana 

z indikatorji, ki se nanašajo na komuniciranje oziroma delovno-informativne sestanke. 

Iz preglednice 36 so razvidni korelacijski koeficienti med posamezno spremenljivko in novo 

komponento oziroma skupnim faktorjem. Največji vpliv na nov skupni faktor ima 
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spremenljivka DEL_INF_SEST_10 (0,86), najmanjša utež pa je pri spremenljivki 

DEL_INF_SEST_7 (0,677). 

Preglednica 36: Glavna komponenta – uteži 

 
Komponenta 

1 

DEL_INF_SEST_10 0,862 

DEL_INF_SEST_8 0,849 

DEL_INF_SEST_4 0,826 

DEL_INF_SEST_5 0,817 

DEL_INF_SEST_9 0,801 

DEL_INF_SEST_3 0,794 

DEL_INF_SEST_11 0,786 

DEL_INF_SEST_2 0,785 

DEL_INF_SEST_7 0,677 

 

Dejavnik Informiranje 

Z metodo glavnih komponent smo želeli določiti nove spremenljivke, ki bodo odražale 

značilnosti vseh spremenljivk tudi v sklopu 14 indikatorjev, ki so se nanašali na informiranje.  

Bartlettov test je pokazal, da ničelno domnevo, ki pravi, da je korelacijska matrika enotska, 

lahko zavrnemo brez tveganja (Sig=0,0000), zato je uporaba metode glavnih komponent 

utemeljena. Tudi mera primernosti podatkov KMO, ki zanaša skoraj 0,77, potrjuje to trditev. 

Iz ocenjenih komunalitet je razvidno, da je pri vseh 14 spremenljivkah vpliv specifičnih 

dejavnikov manjši kot vpliv skupnih faktorjev, zato nobene spremenljivke nismo izločili. Prvi 

poizkus je zato hkrati končni poizkus. Najvišji delež pojasnjene variance s skupnimi faktorji 

je pri spremenljivki INF_14, in sicer 72,7 %, nekoliko manjši pri spremenljivki INF_11, kjer 

znaša 72,0 %, in pri INF_1, kjer znaša delež pojasnjene variance s skupnimi faktorji 71,2 %. 

Najnižji delež pojasnjene variabilnosti s skupnimi faktorji je pri spremenljivki INF_10, in 

sicer 55,1 %.  
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Preglednica 37: Pojasnjena varianca – začetna in končna rešitev – Informiranje 

 
Začetne vrednosti Glavne komponente 

Faktor 
Lastna 

vrednost 

Pojasnjena 

varianca v % 

Kumulativa 

v % 

Lastna 

vrednost 

Pojasnjena 

varianca v % 

Kumulativa 

v % 

1 5,508 39,341 39,341 5,508 39,341 39,341 

2 1,313 9,38 48,722 1,313 9,38 48,722 

3 1,22 8,714 57,435 1,22 8,714 57,435 

4 1,093 7,805 65,24 1,093 7,805 65,24 

5 0,835 5,966 71,207 
   

6 0,827 5,905 77,112 
   

7 0,735 5,247 82,358 
   

8 0,58 4,144 86,502 
   

9 0,475 3,396 89,898 
   

10 0,471 3,361 93,259 
   

11 0,336 2,398 95,658 
   

12 0,277 1,981 97,638 
   

13 0,216 1,543 99,181 
   

14 0,115 0,819 100 
   

 

Model nam ponudi štiri nove latentne spremenljivke, ki skupaj pojasnjujejo 65,24 % celotne 

variabilnosti, kar je zadovoljivo. Prva spremenljivka pojasnjuje 39,34 % celotne variabilnosti, 

ostale tri pa med 9,38 % in 7,8 % celotne variabilnosti. Na podlagi ocene faktorskega modela 

z rotirano rešitvijo in scree diagrama smo se odločili za vse štiri skupne faktorje. 

Matrika faktorskih uteži (Component Matrix) je pokazala, da gre pri prvem faktorju za splošni 

faktor. Visoke uteži so namreč pri vseh spremenljivkah, kar pomeni, da gre za visoko 

povezanost faktorja z vsemi spremenljivkami, razen z INF_5, kjer je stopnja povezanosti 

manjša od 0,4. Splošni faktor težko interpretiramo. Pri drugem in četrtem faktorju gre za 

bipolarna faktorja, ker hkrati vplivata pozitivno na eno spremenljivko in negativno na drugo. 

Na tretji faktor vplivajo le tri od 14 spremenljivk, in sicer INF_4, INF_2 in INF_5. 

Na podlagi začetne faktorske rešitve ni bilo mogoče podati najbolj smiselne interpretacije. Da 

bi dobili enostavnejšo faktorsko strukturo, smo se odločili za poševno rotacijo z metodo 

Oblimin-Kaiser normalizacija, ki je skonvergirala po 12 iteracijah.  
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Preglednica 38: Uteži in komunalitete – Informiranje 

 Faktor (dejavnik zadovoljstva) Komunalitete 

Indikator 
Dostopnost do 

informacij 

Preglednost 

informiranja 

Način 
informiranja 

Obsežnost 
informacij  

INF_2 0,835 
   

0,666 

INF_1 0,760 
   

0,712 

INF_6 0,490 
   

0,598 

INF_9 0,461 
   

0,670 

INF_10 0,448 
   

0,551 

INF_14 
 

0,868 
  

0,727 

INF_13 
 

0,810 
  

0,655 

INF_11 
 

0,677 
  

0,720 

INF_12 
 

0,540 
  

0,669 

INF_5 
  

0,846 
 

0,690 

INF_4 
  

–0,585 
 

0,584 

INF_3 
   

–0,761 0,603 

INF_7 
   

–0,669 0,694 

INF_8 
   

0,608 0,594 

 

Pattern uteži so regresijski koeficienti med posamezno spremenljivko in skupnim faktorjem. 

Ker so regresijski koeficienti manjši od strukturnih uteži, ki so koeficienti korelacije med 

spremenljivko in faktorjem, bolj jasno kažejo, kaj je tipično za posamezen faktor. S poševno 

rotacijo se je prvi faktor bolj izrazil pri spremenljivkah INF_2, INF_1, INF_6, INF_9 in 

INF_10, zato najverjetneje odraža dostopnost do informacij. Poimenovali smo ga 

Informiranje – dostopnost.  

Pri drugem faktorju so najbolj izrazite uteži pri spremenljivkah INF_14, INF_13, INF_11 in 

INF_12, ki označujejo preglednost informiranja, zato smo ga poimenovali Informiranje – 

preglednost.  

Na tretji faktor najbolj vplivata spremenljivki INF_5 in INF_4, ki označujeta način 

informiranja, zato smo ga poimenovali Informiranje – način.  

Spremenljivke INF_3, INF_7 in INF_8 najbolje označujejo četrti faktor, ki smo ga 

poimenovali Informiranje – obseg, ker se nanaša na obsežnost informacij. 

Korelacije med faktorji (Component Correlation Matrix) so srednje močne, saj so večje od 

0,3. Najmočnejša je med prvim in drugim faktorjem, kjer znaša 0,324, in med drugim in 

četrtim faktorjem, kjer znaša 0,318. Ostale korelacije med faktorji so manjše od 0,3. 
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Dejavnik Institucionalna ocena 

Četrti sklop je vseboval deset indikatorjev, ki so se nanašali na oceno ZZZS kot institucije. S 

faktorsko analizo smo želeli preveriti, ali smo v tem sklopu vprašanj zajeli le eno ali več 

dimenzij ocene ZZZS kot institucije, kot jo zaznavajo izvajalci. 

Bartlettov test je pokazal, da ničelno domnevo lahko zavrnemo brez tveganja (Sig=0,0000), 

poleg tega tudi mera primernosti podatkov KMO, ki zanaša več kot 0,78, kaže na to, da so 

podatki primerni za uporabo metode glavnih komponent. 

Na podlagi ocenjenih komunalitet smo razbrali, da je pri vseh spremenljivkah vpliv skupnih 

faktorjev večji od vpliva specifičnih dejavnikov, zato smo se odločili, da tudi v tem modelu 

ohranimo vse spremenljivke. 

Najvišje deleže pojasnjene variance s skupnimi faktorji smo razbrali pri spremenljivki 

OCENA_INST_8, kjer znaša delež pojasnjene variance s skupnimi faktorji več kot 90 %, ter 

pri spremenljivkah OCENA_INST_7 (delež 87,2 %) in OCENA_INST_10 (delež 81,1 %). 

Največji vpliv specifičnih dejavnikov je pri spremenljivki OCENA_INST_5, kljub temu pa je 

vpliv skupnih faktorjev večji od vpliva specifičnih dejavnikov (delež pojasnjene variance s 

skupnimi faktorji je 53,3 %). 

Preglednica 39: Pojasnjena varianca – začetna in končna rešitev – Institucionalna ocena 

 
Začetne vrednosti Glavne komponente 

Faktor 
Lastna 

vrednost 

Pojasnjena 

varianca v % 

Kumulativa 

v % 

Lastna 

vrednost 

Pojasnjena 

varianca v % 

Kumulativa 

v % 

1 4,918 49,181 49,181 4,918 49,181 49,181 

2 1,285 12,853 62,034 1,285 12,853 62,034 

3 1,088 10,882 72,916 1,088 10,882 72,916 

4 0,684 6,836 79,752 
   

5 0,621 6,208 85,959 
   

6 0,514 5,137 91,097 
   

7 0,338 3,38 94,477 
   

8 0,31 3,105 97,582 
   

9 0,172 1,72 99,302 
   

10 0,07 0,698 100 
   

 

Iz preglednice 39, ki prikazuje celotno pojasnjeno varianco, in scree diagrama je razvidno, da 

je mogoče model oceniti s tremi skupnimi faktorji, s katerimi lahko pojasnimo več kot 72,9 % 

celotne variabilnosti. S prvim faktorjem lahko pojasnimo 49,18 % celotne variabilnosti, drugi 

faktor pojasnjuje 12,85 % celotne variabilnosti, tretji pa 10,88 % celotne variabilnosti ocen, ki 

se nanašajo na dejavnik institucionalna ocena ZZZS. Na podlagi navedenih ugotovitev smo se 

odločili, da ohranimo vse tri faktorje.  
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Matrika faktorskih uteži (Component Matrix) kaže, da gre pri prvem od treh faktorjev za 

splošni faktor. Vpliv prvega faktorja je namreč statistično pomemben pri vseh 

spremenljivkah, zato ga je težko interpretirati. Najvišja povezanost s prvim faktorjem je pri 

spremenljivki OCENA_INST_4, kjer znaša faktorska utež 0,82, najnižja pa je povezanost 

prvega faktorja s spremenljivko OCENA_INST_9, kjer znaša faktorska utež 0,53. 

Drugi in tretji faktor sta bipolarna faktorja, saj na nekatere spremenljivke vplivata pozitivno, 

hkrati pa negativno na ostale spremenljivke. Interpretacija je zato težavna tudi v tem primeru. 

Drugi faktor ima največji vpliv na spremenljivko OCENA_INST_9 (faktorska utež je 65,5), 

najmanjši vpliv pa na spremenljivko OCENA_INST_5 (faktorska utež 0,055), kjer skoraj v 

celoti prevladuje vpliv specifičnih dejavnikov. Tretji faktor ima s statističnega vidika 

pomemben vpliv na spremenljivko OCENA_INST_8 (faktorska utež 0,51), medtem ko na 

spremenljivko OCENA_INST_2 skoraj nima vpliva (faktorska utež 0,076).  

Zaradi splošnega in bipolarnih faktorjev in ker določene spremenljivke izkazujejo pomemben 

vpliv več kot enega skupnega faktorja na podlagi začetne faktorske rešitve ni bilo mogoče 

podati najbolj smiselne interpretacije, zato smo se odločili za rotacijo faktorskih uteži.  

Glede na visoke vrednosti komunalitet smo vse spremenljivke obdržali v modelu tudi po tem, 

ko smo se, zato da bi dobili enostavnejšo faktorsko strukturo, odločili za poševno rotacijo z 

metodo Oblimin-Kaiser normalizacija. Postopek je skonvergiral po osmih iteracijah.  

Preglednica 40: Uteži in komunalitete – Institucionalna ocena 

 Faktor (dejavnik zadovoljstva) 

Komunalitete 
Indikator 

Razvojna 

naravnanost 
Avtonomnost 

Naravnanost na 

kakovost 

OCENA_INST_3 0,813 
  

0,684 

OCENA_INST_2 0,790 
  

0,665 

OCENA_INST_1 0,781 
  

0,629 

OCENA_INST_4 0,666 
  

0,760 

OCENA_INST_5 0,563 
  

0,533 

OCENA_INST_9 
 

0,849 
 

0,798 

OCENA_INST_10 
 

0,842 
 

0,811 

OCENA_INST_8 
  

–0,958 0,905 

OCENA_INST_7 
  

–0,889 0,872 

OCENA_INST_6 
  

–0,664 0,633 

 

Izid rotirane faktorske rešitve so Pattern uteži, ki dajo bolj jasno sliko. Na podlagi strukturnih 

uteži ni bilo mogoče podati smiselne interpretacije. Pattern uteži so pokazale, da je prvi faktor 

najbolj izražen pri spremenljivkah OCENA_INST_3, OCENA_INST_2, OCENA_INST_1, 

OCENA_INST_4 in OCENA_INST_5, zato najverjetneje odraža razvojno naravnanost 

ZZZS. Poimenovali smo ga Institucionalna ocena – razvojna naravnanost.  
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Pri drugem faktorju so najbolj izrazite uteži pri spremenljivkah OCENA_INST_9 in 

OCENA_INST_10, ki najverjetneje označujeta avtonomnost ZZZS, zato smo novo latentno 

spremenljivko poimenovali Institucionalna ocena – avtonomnost. 

Na tretji faktor najbolj vplivajo spremenljivke OCENA_INST_8, OCENA_INST_7 in 

OCENA_INST_6, ki označujejo naravnanost ZZZS h kakovosti, zato smo novo latentno 

spremenljivko poimenovali Institucionalna ocena – naravnanost h kakovosti. Vsi trije 

indikatorji imajo negativen predznak, kar pomeni, da faktor negativno vpliva na zadovoljstvo 

izvajalcev v zvezi z naravnanostjo ZZZS kot institucije h kakovosti. 

Na podlagi ocene faktorskega modela z rotirano rešitvijo smo se odločili za vse tri nove 

latentne spremenljivke. 

Iz korelacijske matrike faktorjev (Component Correlation Matrix), ki kaže bivariatne 

korelacije med posameznimi pari faktorjev, je razvidno, da je najnižja korelacija med prvim in 

drugim faktorjem, kjer znaša 0,31, nekoliko močneje sta povezana drugi in tretji faktor (0,32), 

najmočnejša pa je korelacija med prvim in tretjim faktorjem (0,49). Korelacijski koeficienti, 

ki so višji od 0,3, kažejo na povezanost med faktorji. V takih primerih se lahko odločimo za 

manj faktorjev ali pa poizkusimo še s pravokotno rotacijo. Za pravokotno rotacijo se v našem 

primeru nismo odločili, ker ni primerna za spremenljivke, ki niso normalno porazdeljene. 

S faktorsko analizo smo iz posameznih sklopov indikatorjev dobili naslednjih devet novih 

latentnih spremenljivk, ki posredno merijo zadovoljstvo izvajalcev zdravstvenih storitev:  

· Pogodbene obveznosti,  

· Delovno-informativni sestanki,  

· Informiranje – dostopnost,  

· Informiranje – preglednost,  

· Informiranje – način,  

· Informiranje – obseg,  

· Institucionalna ocena – razvojna naravnanost,  

· Institucionalna ocena – avtonomnost in  

· Institucionalna ocena – naravnanost h kakovosti. 

Analiza odvisnosti med zadovoljstvom izvajalcev in novimi spremenljivkami 

S pomočjo regresijske analize smo poskušali ugotoviti, kaj za odvisno spremenljivko, ki smo 

jo poimenovali Splošno zadovoljstvo, pomenijo nove latentne spremenljivke, ki smo jih dobili 

s faktorsko analizo. 
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Razsevni diagrami 

Najprej smo z razsevnimi diagrami preverili, ali gre pri novih spremenljivkah za linearno 

odvisnost. Ugotovili smo, da se šibka linearna odvisnost kaže le pri spremenljivkah Delovno-

informativni sestanki in Informiranje – dostopnost. Pri spremenljivkah Informiranje – obseg 

in Informiranje – preglednost skoraj ni odvisnosti, prav tako pri spremenljivkah 

Institucionalna ocena – avtonomnost in Institucionalna ocena – kakovost. Pri spremenljivki 

Institucionalna ocena – razvojna naravnanost je odvisnost šibka. Kljub temu smo nadaljevali 

z regresijsko analizo, in sicer z metodo Forward, ki v model postopoma vključuje le tiste 

neodvisne spremenljivke, ki statistično značilno vplivajo na odvisno spremenljivko. 

Korelacijska matrika 

Iz korelacijske matrike je razvidno, kakšni so osnovni odnosi med proučevanimi 

spremenljivkami oziroma kakšna je linearna povezanost med njimi. S korelacijsko matriko 

smo ocenili, kako močne so odvisnosti med spremenljivko Splošno zadovoljstvo in novimi 

spremenljivkami, ki smo jih razkrili s faktorsko analizo. Korelacijski koeficienti nad 0,6 

oziroma 0,7 so pokazali močno odvisnost med spremenljivkami, če jih gledamo hkrati. V 

takih primerih zaradi multikolinearnosti predpostavka multiple regresije ni izpolnjena, zato 

modela ni moč dobro oceniti. Ocene za regresijske koeficiente so v takih primerih slabe, saj 

sistem normalnih enačb ni rešljiv (Košmelj 1996, 80). 
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Preglednica 41: Korelacijska matrika – analiza povezav med spremenljivkami 

 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

SPL_ 

ZADOVOLJSTVO 
1 0,728** 0,630** 0,620** 0,308** –0,091 –0,318** 0,600** 0,203 –0,514** 

Pogodbene 

obveznosti 
0,728** 1 0,691** 0,603** 0,474** –0,215 –0,460** 0,681** 0,288* –0,641** 

Delovno-

informativni 

sestanki 

0,630** 0,691** 1 0,509** 0,462** –0,213 –0,389** 0,542** 0,050 –0,610** 

Informiranje – 

dostopnost 
0,620** 0,603** 0,509** 1 0,324** –0,143 –0,296** 0,666** 0,043 –0,292* 

Informiranje – 

preglednost 
0,308** 0,474** 0,462** 0,324** 1 –0,166 –0,318** 0,566** 0,345* –0,615** 

Informiranje – 

način 
–0,091 –0,215 –0,213 –0,140 –0,166 1 0,176 –0,129 –0,212 0,169 

Informiranje – 

obseg 
–0,318** –0,460** –0,389** 

–
0,296** 

–0,318** 0,176 1 –0,491** –0,245 0,344* 

Institucionalna 

ocene – razvojna 

naravnanost 

0,600** 0,681** 0,542** 0,666** 0,566** –0,129 –0,491** 1 0,310* –0,458** 

Institucionalna 

ocena – 

avtonomnost 

0,203 0,288* 0,050 0,043 0,345* –0,212 –0,245 0,310* 1 –0,319* 

Institucionalna 

ocena – 

naravnanost h 

kakovosti 

–0,514** –0,641** –0,610** –0,292* –0,615** 0,169 0,344* –0,458** –0,319* 1 

** Stopnja značilnosti <0,01. 

*Stopnja značilnosti <0,05.  

Naslovi stolpcev: Splošno zadovoljstvo (1), Pogodbene obveznosti (2), Delovno-informativni sestanki 

(3), Informiranje – dostopnost (4), Informiranje – preglednost (5), Informiranje – način (6), 
Informiranje – obseg (7), Institucionalna ocena – razvojna naravnanost (8), Institucionalna ocena – 

avtonomnost (9), Institucionalna ocena – naravnanost h kakovosti (10). 

Spremenljivka Splošno zadovoljstvo je pozitivno in močno povezana s spremenljivkami 

Pogodbene obveznosti, Delovno-informativni sestanki, Informiranje – dostopnost in 

Institucionalna ocena – razvojna naravnanost, medtem ko je povezanost s spremenljivko 

Informiranje – način šibka in negativna. Negativno je spremenljivka Splošno zadovoljstvo 

povezana še s spremenljivkama Informiranje – obseg in Institucionalna ocena – naravnanost 

h kakovosti.  

Spremenljivki Informiranje – način in Institucionalna ocena – avtonomnost sta spremenljivki, 

ki sta z ostalimi spremenljivkami najšibkeje povezani. 

Spremenljivka Pogodbene obveznosti je povezana s spremenljivkami Delovno-informativni 

sestanki, Informiranje – dostopnost, Informiranje – preglednost, Institucionalna ocena – 

razvojna naravnanost in Institucionalna ocena – naravnanost h kakovosti. 
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Na podlagi koeficientov iz korelacijske matrike lahko sklepamo, da izbrani dejavniki v veliki 

meri vplivajo na spremenljivko Splošno zadovoljstvo, glede specifičnih dejavnikov pa lahko 

pričakujemo njihov relativno nizek vpliv. 

Analiza odvisnosti z vsemi spremenljivkami 

V regresijsko analizo smo najprej vključili vseh devet novih spremenljivk. Popravljeni 

determinacijski koeficient je pokazal, da skoraj 60 % (59,4 %) variabilnosti spremenljivke 

Splošno zadovoljstvo lahko pojasnimo z linearnim vplivom novih spremenljivk, ki smo jih 

dobili s faktorsko analizo. Korelacijski koeficient 0,827 kaže na močno odvisnost med njimi.  

Z analizo variance smo primerjali oceno variance med posameznimi dejavniki in oceno 

variance znotraj posameznega dejavnika. F-preizkus, s katerim testiramo celoten regresijski 

model, pokaže, da vsaj en dejavnik od predpostavljenih vpliva na Splošno zadovoljstvo, zato 

je regresijska analiza primerna za analizo naših podatkov.  

Oceno regresijske funkcije za izbrani model lahko zapišemo kot: 

Splošno zadovoljstvo'' = 3,782 + 0,404 x Pogodbene obveznosti + 0,154 x Delovno-

informativni sestanki + 0,212 x Informiranje dostopnost – 0,271 x Informiranje preglednost + 

0,132 x Informiranje način + 0,12 x Informiranje obseg + 0,269 x Institucionalna ocena 

razvojna naravnanost + 0,12 x Institucionalna ocena avtonomnost – 0,243 x Institucionalna 

ocena naravnanosti h kakovosti. 
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Preglednica 42: Splošno zadovoljstvo – vsi izvajalci – vse spremenljivke (metoda Enter) 

 

Nestandardizirani 

regresijski 

koeficienti 

Standardizirani 

regresijski 

koeficienti t-statistika 
Stopnja 

značilnosti 
Neodvisne spremenljivke B 

St. 

napaka 
Beta 

Pogodbene obveznosti 0,404 0,212 0,375 1,902 0,066 

Delovno-informativni sestanki 0,154 0,160 0,149 0,960 0,344 

Informiranje – dostopnost 0,212 0,143 0,224 1,476 0,150 

Informiranje – preglednost –0,271 0,153 –0,267 –1,767 0,087 

Informiranje – način 0,132 0,130 0,115 1,017 0,317 

Informiranje – obseg 0,120 0,137 0,114 0,876 0,388 

Institucionalna ocene – razvojna 

naravnanost 

0,269 0,182 0,261 1,483 0,148 

Institucionalna ocena – 

avtonomnost 

0,120 0,132 0,113 0,913 0,368 

Institucionalna ocena – 

naravnanost h kakovosti 

–0,243 0,151 –0,242 –1,607 0,118 

R2pop = 0,594 

F = 7,67 (stopnja značilnosti <0,01) 

 

Statistično pomemben vpliv na neodvisno spremenljivko Splošno zadovoljstvo sta imeli le 

spremenljivki Pogodbene obveznosti (Sig. 0,066/2=0,033) in Informiranje – preglednost (Sig. 

0,087/2=0,043), kjer pa gre, za razliko od dejavnika Pogodbene obveznosti, za negativen 

vpliv (Beta je –0,267). 

Na podlagi ocene multivariatnega linearnega regresijskega modela lahko predvidevamo, da se 

v primeru povečanja povprečne stopnje zadovoljstva z izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti 

za 0,1 stopnje (glede na lestvico od 1 do 5, ki smo jo uporabili za ocenjevanje) povprečna 

stopnja splošnega zadovoljstva poveča za 0,404 stopnje ob predpostavki, da ostale ocene 

ostanejo nespremenjene. Ocenjujemo, da se v primeru zmanjšanja povprečne stopnje 

zadovoljstva s preglednostjo informiranja za 0,1 stopnje povprečna stopnja splošnega 

zadovoljstva zmanjša za 0,271 stopnje ob predpostavki, da ostale ocene ostanejo 

nespremenjene. 

Analiza odvisnosti z manjšim številom spremenljivk 

Kot statistično najpomembnejša spremenljivka se je izkazala spremenljivka Pogodbene 

obveznosti. Ker je spremenljivka Pogodbene obveznosti močno povezana z nekaterimi 

ostalimi spremenljivkami, smo se multikolinearnosti poskušali izogniti z uporabo metode 

Forward (Forward Regression). Metoda Forward v regresijski model postopoma vključuje 

posamezne spremenljivke. V prvem koraku v model vključi spremenljivko z največjo 
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korelacijo z odvisno spremenljivko oziroma največjo statistično značilno razliko. V 

naslednjih korakih metoda postopoma v model dodaja preostale spremenljivke s statistično 

značilnimi razlikami vse do končne rešitve (Denis 2011). 

Kompromis smo poskušali poiskati tako, da bi dosegli zadovoljiv delež pojasnjene 

variabilnosti, in sicer vsaj 60 %. 

Metoda Forward je vključila v regresijsko analizo spremenljivki, ki sta imeli statistično 

značilen vpliv na odvisno spremenljivko, in sicer Pogodbene obveznosti in spremenljivko 

Informiranje – dostopnost. 

Preglednica 43: Splošno zadovoljstvo – vsi izvajalci (metoda Forward) 

Neodvisne spremenljivke 

Nestandardizirani 

regresijski koeficienti 

Standardizirani 

regresijski 

koeficienti 

t 
st

at
is

ti
k
a 

S
to

p
n
ja

 

zn
ač

il
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st
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B St. napaka Beta 

Pogodbene obveznosti 0,577 0,137 0,536 4,207 0,000 

Informiranje – dostopnost 0,302 0,120 0,320 2,510 0,016 

R2pop = 0,575 

F = 28,684 (stopnja značilnosti <0,01) 

 

Z vključitvijo le ene spremenljivke v model, in sicer spremenljivke Pogodbene obveznosti, 

lahko pojasnimo le 53 % variance odvisne spremenljivke Splošno zadovoljstvo, preostalih 

47 % variance povzročajo neznani, med njimi vsaj slučajni dejavniki. Odvisnost med 

spremenljivkama je sicer močna in pozitivna (R=0,728). 

Z metodo Forward se je v drugem koraku z vključitvijo dodatne spremenljivke Informiranje – 

dostopnost v model povečal korelacijski koeficient na 0,772, kar pomeni, da je odvisnost 

spremenljivke Splošno zadovoljstvo od predpostavljenih dveh dejavnikov močna. Na podlagi 

ocene popravljenega determinacijskega koeficienta lahko ocenjujemo, da je približno 57,5 % 

variabilnosti neodvisne spremenljivke Splošno zadovoljstvo pojasnjene z linearnim vplivom 

spremenljivk Pogodbene obveznosti in Informiranje – dostopnost, kar je še sprejemljiva 

stopnja. Preostali del variabilnosti povzročajo neznani, med njimi vsaj slučajni dejavniki. 

Analiza variance je v našem primeru pokazala, da na podlagi vzorca anketirancev lahko pri 

zanemarljivem tveganju Sig 0,000 zavrnemo ničelno domnevo in sprejmemo sklep, da je vsaj 

eden od parcialnih regresijskih koeficientov različen od nič oziroma da vsaj en dejavnik 

vpliva na neodvisno spremenljivko Splošno zadovoljstvo, zato je regresijska analiza primerna 

metoda za populacijske razmere našega modela. 



89 

Primerjava zadovoljstva med javnimi zavodi in zasebniki 

V naslednjem koraku nas je zanimalo, ali se splošno zadovoljstvo anketirancev iz javnih 

zavodov razlikuje od splošnega zadovoljstva zasebnikov. F-preizkus je pokazal, da sta tako 

modela za javne zavode kot modela za zasebnike primerna za analizo, ker vsaj eden od 

dejavnikov v vsakem modelu vpliva na neodvisno spremenljivko Splošno zadovoljstvo. 

Z metodo Forward se je po izločitvi spremenljivk, ki nimajo statistično pomembnega vpliva, 

pokazalo, da ima pri javnih zavodih statistično najpomembnejši vpliv na odvisno 

spremenljivko Splošno zadovoljstvo neodvisna spremenljivka Pogodbene obveznosti, s katero 

lahko pojasnimo 79,1 % (r2) variabilnosti odvisne spremenljivke. Z vključitvijo dodatne 

spremenljivke Informiranje – način kot druge najvplivnejše spremenljivke v modelu pa lahko 

pojasnimo 86,7 % (popravljeni r2) variabilnosti pojava. Tudi korelacijski koeficient se je z 

vključitvijo druge spremenljivke povečal, in sicer z 0,889 na 0,941. 

Preglednica 44: Splošno zadovoljstvo – javni zavodi (metoda Forward) 

Mo-

del 
Neodvisne spremenljivke R R2 R2pop 

St. 

napaka 
F 

Stopnja 

značilnosti 

1 Pogodbene obveznosti 0,889 0,791 0,775 0,49 49,257 0,000 

2 
Pogodbene obveznosti, 

Informiranje – način 

0,941 0,886 0,867 0,377 46,513 0,000 

 

  

Nestandardizirani 

regresijski 

koeficienti 

Standardizirani 

regresijski 

koeficienti 
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Mo-

del 
Neodvisne spremenljivke B St. napaka Beta 

1 Pogodbene obveznosti 
0,946 0,135 0,889 7,018 0,000 

2 

Pogodbene obveznosti 
0,997 0,105 0,937 9,488 0,000 

Pogodbene obveznosti, 

Informiranje – način 

0,357 0,113 0,311 3,151 0,008 

 

Pri zasebnikih se je kot najvplivnejša pokazala spremenljivka Informiranje – dostopnost, s 

katero lahko pojasnimo 58,2 % variabilnosti spremenljivke Splošno zadovoljstvo. Z 

vključitvijo dodatne spremenljivke Institucionalna ocena – naravnanost h kakovosti pa se 

model izboljša, saj obe spremenljivki skupaj pojasnjujeta 62,6 % variabilnosti pojava.  
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Preglednica 45: Splošno zadovoljstvo – zasebniki (metoda Forward)  

Mo-

del 
Neodvisne spremenljivke R R2 R2pop St. napaka F 

Stopnja 

značilnosti 

1 Informiranje dostopnost 0,763 0,582 0,565 0,691 34,811 0,000 

2 
Institucionalna ocena – 

naravnanost h kakovosti 

0,809 0,655 0,626 0,641 22,741 0,000 

 

Mo-

del 
Neodvisne spremenljivke 

Nestandardizirani 

regresijski koeficienti 

Standardizirani 

regresijski 

koeficienti 
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st
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B St. napaka Beta 

1 Informiranje dostopnost 0,646 0,110 0,763 5,900 0,000 

2 Informiranje dostopnost 0,538 0,112 0,635 4,786 0,000 

 

Institucionalna ocena – 

naravnanost h kakovosti 

–0,300 0,134 –0,298 –2,245 0,034 

 

Primerjava zadovoljstva med posameznimi vrstami izvajalcev 

Zanimalo nas je tudi, ali obstajajo statistično značilne razlike v zaznavanju kakovosti oziroma 

v občutenju zadovoljstva med različnimi vrstami izvajalcev pri posameznih dejavnikih.  

F-preizkus je pokazal, da obstajajo statistično pomembne razlike pri ocenah med 

posameznimi skupinami izvajalcev le pri dimenzijah Informiranje – preglednost, Informiranje 

– obseg in Institucionalna ocena – naravnanost h kakovosti. Robustnega preizkusa z Robust 

Welch testom za dimenzije, kjer variance pri trditvah niso bile enake (Informiranje – 

dostopnost, Informiranje – način in Institucionalna ocena – avtonomnost), pa ni bilo mogoče 

izvesti, ker je bila pri vsaki izmed dimenzij zadovoljstva pri najmanj eni vrsti izvajalcev le po 

ena enota. 

Iz povprečnih ocen pri dimenziji Splošno zadovoljstvo je razvidno, da so z ZZZS v povprečju 

najbolj zadovoljni anketiranci iz Zavoda za zdravstveno varstvo (povprečna ocena 4,5), lekarn 

(4,2) in iz zdravstvenih domov (4,18), najmanj pa so z ZZZS zadovoljni anketiranci iz 

zasebnih ambulant družinske medicine, čeprav je tudi povprečna ocena te skupine visoka 

(3,33). 

Faktor Pogodbene obveznosti je najmočneje prisoten pri anketirancih iz Zavoda za 

zdravstveno varstvo (1,763) in nenujnih reševalnih prevozov (1,171), sledijo zasebne 

fizioterapije (0,661), najmanj pa je ta faktor prisoten pri zadovoljstvu bolnišnic (–0,551) in pri 

zasebnih zobnih ambulantah (–0,198). 

Tudi faktor Delovno-informativni sestanki je najmočneje prisoten pri Zavodu za zdravstveno 

varstvo (1,744), sledijo zdravstveni domovi (0,617) in zasebne specialistične ambulante 
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(0,418). Najmanj je ta faktor izražen pri zasebni negi in patronaži (–0,543) ter pri lekarnah  

(–0,467). 

Iz preglednice 46: Primerjava splošnega zadovoljstva in posameznih dimenzij med vrstami 

izvajalcev je poleg povprečnih stopenj strinjanja s trditvami za splošno zadovoljstvo razvidna 

tudi prisotnost ostalih dimenzij pri posameznih vrstah izvajalcev.  

Preglednica 46: Primerjava splošnega zadovoljstva in dimenzij med vrstami izvajalcev 

Vrsta izvajalca 

S
pl

oš
no

 
za

d
o
v
o
lj

st
v
o
 Prisotnost novih dimenzij po posameznih vrstah izvajalcev 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Zdravstveni dom 4,18 0,279 0,617 0,188 0,617 –0,685 –0,960 0,557 0,595 –0,572 

Bolnišnica 3,89 –0,551 0,391 –0,247 0,176 0,160 0,626 0,004 0,019 –0,425 

Socialno varstveni 

zavod 

3,73 –0,183 –0,260 –0,062 0,517 0,115 –0,205 0,184 0,073 0,130 

Lekarna 4,20 0,357 –0,467 0,342 –0,053 0,287 0,205 0,091 –0,225 –0,786 

Zavod za 

zdravstveno 

varstvo 

4,50 1,763 1,744 –0,433 2,266 –1,345 0,094 0,558 1,292 –2,467 

Zasebna družinska 
ambulanta 

3,33 –0,046 –0,303 –0,171 –0,699 0,187 0,677 –0,115 0,135 0,438 

Zasebna 

specialistična 
ambulanta 

3,69 –0,133 0,418 0,298 0,250 0,174 0,480 0,403 –0,446 0,053 

Zasebna zobna 

ambulanta 

3,63 –0,198 –0,418 –0,224 –0,430 –0,072 –0,214 –0,749 –0,163 0,449 

Zasebna 

fizioterapija 

3,90 0,661 0,286 0,408 0,141 –0,093 –0,329 0,568 0,095 0,076 

Zasebna nega in 

patronaža 

3,67 0,513 –0,543 0,062 0,240 1,095 –0,530 0,768 0,399 –0,144 

Zasebni reševalni 
prevozi 

4,00 1,171 0,227 0,137 0,874 0,710 0,065 0,732 0,395 –0,494 

Skupaj 3,75 – – – – – – – – – 

Nove dimenzije: Pogodbene obveznosti (1), Delovno-informativni sestanki (2), Informiranje – 

dostopnost (3), Informiranje – preglednost (4), Informiranje – način (5), Informiranje – obseg (6), 

Institucionalna ocena – razvojna naravnanost (7), Institucionalna ocena – avtonomnost (8), 

Institucionalna ocena – naravnanost h kakovosti (9). 

3.4 Analiza in interpretacija podatkov 

Na podlagi izidov raziskave iz preglednice 47 lahko sklepamo na sorazmerno visoko stopnjo 

zadovoljstva izvajalcev. Ocene povprečnih stopenj zadovoljstva so pri vseh dimenzijah višje 

od 3. Najnižja povprečna stopnja strinjanja je bila ocenjena z dimenzijo, ki se je nanašala na 

institucionalno oceno ZZZS kot celote (3,15), najvišja pa pri dimenziji komuniciranje 
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oziroma delovno-informativni sestanki (3,78). Sicer pa koeficienti variabilnosti iz preglednice 

kažejo, da razlike med odgovori v okviru posameznih dimenzij niti niso tako visoke, največje 

razlike so pri odgovorih v okviru dimenzije splošno zadovoljstvo. 

Preglednica 47: Povprečne stopnje strinjanja in variabilnost odgovorov 

Dimenzija 

Najnižja 
povprečna 

stopnja 

strinjanja 

Najvišja 
povprečna 

stopnja 

strinjanja 

Povprečna 
stopnja 

strinjanja za 

dimenzijo 

Koeficient 

variabilnosti 

v % 

Izpolnjevanje pogodbenih obveznosti 1,86 5,00 3,45 20,89 

Komuniciranje – delovno-

informativni sestanki 

2,00 5,00 3,78 17,41 

Informiranje 1,86 4,82 3,53 14,60 

Institucionalna ocena ZZZS 1,00 5,00 3,15 24,49 

Splošno zadovoljstvo 1,00 5,00 3,75 25,07 

 

V preglednici 48 so prikazana vprašanja, ki so bila postavljena v okviru posameznih dimenzij, 

pri katerih je bila dosežena najnižja oziroma najvišja povprečna stopnja strinjanja.  

Preglednica 48: Vprašanja z najnižjimi in najvišjimi povprečnimi stopnjami 

Dimenzija  
Najnižja povprečna stopnja 

strinjanja 

Najvišja povprečna stopnja 
strinjanja 

Pogodbene obveznosti Pri pogajanjih o pogodbi so 

izvajalci enakopraven partner 

Pogodba o izvajanju programa 

zdravstvenih storitev je pripravljena 

v skladu s Splošnim dogovorom 

Delovno-informativni 

sestanki 

Skupnih sestankov med izvajalci 

primarne in sekundarne ravni 

zdravstvene dejavnosti je dovolj 

Strokovni delavci so prijazni 

Informiranje Informacij ZZZS je preveč, zato so 

nepregledne 

Elektronsko pošiljanje navodil in 

okrožnic izvajalcem zadostuje 

Institucionalna ocena 

ZZZS 

ZZZS nagrajuje kakovost 

opravljenih zdravstvenih storitev 

ZZZS spodbuja razvoj informatike v 

slovenskem zdravstvenem sistemu 

 

Povprečne ocene odgovorov nam sicer kažejo, da so izvajalci z delom ZZZS še kar 

zadovoljni, vendar na podlagi podrobnejše analize lahko sklepamo na določene šibke točke 

oziroma indikatorje, ki kažejo na nižjo stopnjo zadovoljstva izvajalcev. Slednje bi veljalo čim 

prej odpraviti, da bi se zadovoljstvo izvajalcev izboljšalo. 

Pri dimenziji Pogodbene obveznosti je najslabše ocenjena trditev, ki se nanaša na 

enakopravnost pogodbenih partnerjev pri pogajanjih o pogodbi, pri čemer lahko iz ocene 

sklepamo, da se še manj enakopravni, kot anketiranci iz javnih zavodov, počutijo zasebniki. 

Razlika med oceno anketirancev iz javnih zavodov in med zasebniki je statistično značilna. 

Razlog za nizko oceno je verjetno delno tudi v tem, ker izvajalci ne morejo bistveno vplivati 

na vsebino same pogodbe. Pogodbe za posamezno skupino izvajalcev so univerzalne, vsebina 
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je praktično določena z vsakoletnim Splošnim dogovorom. Splošni dogovor sicer praviloma 

sprejmejo partnerji za Splošni dogovor, ki so Ministrstvo za zdravje, ZZZS in združenja 

nekaterih izvajalcev (Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije, Zdravniška zbornica 

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

socialnih zavodov Slovenije in Skupnost organizacij za usposabljanje Slovenije). Ker pa med 

njimi običajno ne pride do soglasja, o spornih vprašanjih odloča arbitraža, kjer se zgodba 

ponovi, tako da o spornih vprašanjih na koncu največkrat odloči Vlada. Postopki sprejemanja 

pravnih podlag za pogodbe, in s tem sklepanje pogodb, se zato zavlečejo tudi do polovice 

koledarskega leta. Ker pogodbe zato veljajo za nazaj, izvajalce postavljajo v položaj, ko več 

mesecev ne morejo ustrezno planirati poslovanja. Postopki partnerskega dogovarjanja so se v 

praksi pokazali kot nepartnerski in neučinkoviti, zato »kličejo« po spremembi modela. 

Določeni izvajalci pri pogajanjih za dogovor poleg tega nimajo svojih predstavnikov (npr. 

zasebni fizioterapevti, zasebniki s področja nege in patronaže ter nenujnih reševalnih 

prevozov), medtem ko druge skupine pri pogajanjih zastopa več različnih združenj (npr. 

zdravnike iz javnih zavodov zastopa Zdravniška zbornica, hkrati pa tudi Združenje 

zdravstvenih zavodov Slovenije). Posamezni izvajalci sicer sodelujejo s svojimi združenji pri 

pripravi predlogov za dogovor, vendar je tudi znotraj združenj veliko različnih interesov. 

Večina izvajalcev pri pripravi predlogov za Splošni dogovor ne sodeluje, zato se tudi pri 

sklepanju pogodbe z ZZZS, ki je eden aktivnejših partnerjev pri pripravi tega dokumenta, 

počutijo neenakopravne. Spremembe v zvezi s tem bi bile potrebne na sistemski ravni, za kar 

je potrebna predvsem ustrezna politična volja. 

Druga najslabše ocenjena trditev v prvem sklopu se nanaša na enakovredno obravnavo vseh 

izvajalcev. Razlika med ocenami anketirancev iz javnih zavodov in med zasebniki pri tej 

trditvi ni statistično značilna, čeprav bi pričakovali, da se zasebniki kot manjši izvajalci 

počutijo manj enakovredno v primerjavi z javnimi zavodi. Za podrobnejšo razlago in odpravo 

vzrokov, zaradi katerih izvajalci na podlagi svojih izkušenj v povprečju slabo ocenjujejo 

trditev o enakovrednosti obravnave, bi veljalo opraviti drugačno analizo s posebej 

prilagojenim vprašalnikom, v katero bi poleg izvajalcev zajeli tudi delavce ZZZS, ki 

opravljajo storitve v zvezi z urejanjem pogodbenih razmerij z izvajalci (ali tudi delavci ZZZS 

menijo, da izvajalci niso deležni enakovredne obravnave). Poleg primerjave trditev med 

posameznimi skupinami izvajalcev bi bila morda zanimiva tudi analiza odgovorov glede na 

izpostavo (ali se na primer izvajalci iz oddaljenih izpostav čutijo manj enakovredne). 

Neenakovredna obravnava poslovnih partnerjev namreč ne more biti poslovna praksa 

organizacije, ki želi biti družbeno odgovorna in usmerjena v kakovost in odličnost. 

Izvajalci se v prvem sklopu vprašanj najbolj strinjajo s trditvijo, da so pogodbe pripravljene v 

skladu z ustreznimi pravnimi podlagami oziroma s Splošnim dogovorom. To kaže na 

profesionalno in strokovno delo oddelka, ki se ukvarja z urejanjem pogodbenih razmerij z 

izvajalci zdravstvenih storitev. Statistično značilnih razlik med javnimi zavodi in zasebniki pri 

tej trditvi ni.  
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Izvajalci so v sklopu trditev, ki so se nanašale na delovno-informativne sestanke, s tem pa 

posredno na komuniciranje, najslabše ocenili trditev, da je skupnih sestankov med primarno
1 

in sekundarno ravnjo
2
 izvajalcev dovolj. Tudi pri tem vprašanju ni statistično značilne razlike 

med odgovori anketirancev iz javnih zavodov in zasebniki. Delovno-informativni sestanki z 

izvajalci so šibka točka, ki bi ji bilo treba nameniti več pozornosti. Na to kažejo tudi pozitivni 

odzivi izvajalcev, udeležencev učne delavnice v aprilu 2012 na temo »Komuniciranje in 

sodelovanje med primarnim in sekundarnim nivojem zdravstvene dejavnosti«. Učno 

delavnico so namreč ocenili s povprečno oceno 4,5, aktualnost teme pa kar z oceno 4,8. 

Večina udeležencev učne delavnice je izpostavila pomembnost takih srečanj in nanizala kar 

nekaj predlogov glede tem in organiziranosti prihodnjih učnih delavnic, ki bi jih vsekakor 

veljalo upoštevati. Odzivnost izvajalcev na tej učni delavnici je bila kot običajno skromna 

(27 % od vseh vabljenih izvajalcev), vendar je, glede na izredno pozitivne odzive izvajalcev 

po zaključku delavnice, pričakovati boljšo udeležbo na podobnih srečanjih v prihodnje. V 

zvezi s tem je treba izpostaviti posebej slabo udeležbo zasebnikov. Zasebniki se namreč 

skupnih sestankov in drugi srečanj udeležujejo v precej manjšem številu kot predstavniki 

javnih zavodov, razen če so organizirani v njihovi izpostavi. Organiziranje učnih delavnic po 

posameznih izpostavah pa postavlja organizatorjem srečanj ob pomanjkanju ustreznega kadra 

tudi dodatne logistične in časovne zahteve. Kljub vsemu bi bilo treba izboljšanju odzivnosti 

izvajalcev nameniti več pozornosti. 

Izvajalci so v sklopu trditev, ki se nanašajo na komuniciranje oziroma delovno-informativne 

sestanke, z najvišjo stopnjo strinjanja ocenili trditev, da so strokovni sodelavci prijazni. 

Visoko je ocenjena tudi trditev, ki se nanaša na strokovno usposobljenost sodelavcev ZZZS. 

Pri obeh ocenah je razlika pri stopnji strinjanja med zasebniki in javnimi zavodi statistično 

značilna. Anketiranci iz javnih zavodov so pri obeh trditvah podali višje povprečne ocene, kar 

pomeni, da se s trditvama v povprečju bolj strinjajo kot zasebniki. 

V sklopu trditev, ki se nanašajo na informiranje, so anketiranci javnih zavodov najvišje 

ocenili trditev, ki se nanaša na poznavanje strokovnega sodelavca, na katerega se lahko 

obrnejo v primeru vprašanj, in trditev, ki se nanaša na zadostnost pošiljanja navodil in 

okrožnic po elektronski pošti, najslabše pa so ocenili trditev, ki se nanaša na pošiljanje 

navodil v papirnati obliki. Tudi zasebniki se najbolj strinjajo s trditvijo, da elektronsko 

pošiljanje navodil in okrožnic zadostuje. Statistično značilnih razlik med javnimi zavodi in 

                                                 

1
 Zdravstveno dejavnost na primarni ravni, ki se izvaja pretežno v okviru dejavnosti zdravstvenih 

domov, socialnovarstvenih zavodov in pri zasebnih zdravstvenih delavcih, opredeljuje 7. člen Zakona 
o zdravstveni dejavnosti. Nanaša se na spremljanje zdravstvenega stanja prebivalcev in predlaganje 

ukrepov za varovanje zdravja, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov in poškodovancev, preventivo, 
zdravstveno vzgojo, zobozdravstvo, nujno medicinsko pomoč, patronažne obiske, zdravstveno nego 
ipd. 

2
 Zdravstvena dejavnost na sekundarni ravni, se izvaja kot specialistična ambulantna dejavnost in 

specialistična bolnišnična dejavnost. Opredeljena je v 13. in 15. členu Zakona o zdravstveni 

dejavnosti.  
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zasebniki pri tej trditvi nismo ugotovili. Med javnimi zavodi in zasebniki je statistično 

značilna razlika pri trditvi, ki se nanaša na razumevanje načina izračuna mesečnih 

vnaprejšnjih nakazil in obveznosti ZZZS do izvajalca. Zasebniki so prav to trditev v sklopu 

indikatorjev, ki se nanašajo na informiranje, ocenili z najnižjo oceno. To kaže na še eno šibko 

točko zadovoljstva izvajalcev, ki bi jo lahko odpravili z ustreznim informiranjem izvajalcev. 

Zato bi bilo koristno opraviti dodatno analizo o tem, ali med zasebniki glede te trditve 

obstajajo statistično pomembne razlike. Informiranje bi tako lahko omejili le na skupine 

zasebnikov, ki ne razumejo načina izračuna mesečnih nakazil oziroma izračuna obveznosti 

ZZZS do izvajalca. Za posamezne dejavnosti oziroma vrste izvajalcev namreč veljajo različni 

modeli financiranja in posledično različni postopki pri izračunu obveznosti ZZZS oziroma 

izračunu mesečnih nakazil, zato naj bi bile učne delavnice posameznim skupinam izvajalcev 

tudi ustrezno prilagojene. 

Za razliko od trditev iz prvih treh sklopov, ki so se nanašale na delo Oddelka za plan in 

analize v Območni enoti Koper, so se trditve v četrtem sklopu vprašalnika nanašale na oceno 

ZZZS kot celotne institucije in njegovo vlogo v družbenem sistemu zdravstvenega varstva in 

zdravstvenega zavarovanja. Izvajalci so najvišje (3,80) ocenili trditev, ki se nanaša na vlogo 

ZZZS pri spodbujanju razvoja informatike v slovenskem zdravstvenem sistemu, pri čemer se 

v javnih zavodih (4,06) nekoliko bolj strinjajo s to trditvijo kot zasebniki (3,68). Razlika, ki je 

statistično značilna, ni presenetljiva. ZZZS je namreč v prvih letih le javnim zavodom 

namenil izdatno pomoč pri nakupu informacijske tehnologije. Nekaj let kasneje so bila v cene 

izvajalcev vračunana dodatna sredstva za informatizacijo, ki so še danes sestavni del cene 

zdravstvenih storitev. Zavod občasno preverja, ali so bila sredstva za informatizacijo pri 

izvajalcih namensko porabljena, in v primerih, ko ni tako, izvajalcem sredstva tudi odvzame. 

Izvajalci so z najnižjo oceno (2,18) ocenili trditev, da zavod nagrajuje kakovost opravljenih 

storitev, in trditev, ki se nanaša na nagrajevanje racionalne in stroškovno učinkovite porabe 

sredstev za izvedbo programov zdravstvenih storitev. V primeru teh dveh trditev gre tudi za 

najnižje ocenjeni trditvi v celotnem vprašalniku. Pri obeh trditvah gre za statistično značilne 

razlike pri ocenah med anketiranci iz javnih zavodov in zasebniki, ki so bili še nekoliko bolj 

kritični kot anketiranci iz javnih zavodov. Oceni kažeta na šibke točke ZZZS kot institucije in 

hkrati na šibke točke slovenskega zdravstvenega sistema, na katere opozarjajo tudi drugi 

pomembni udeleženci v družbenem sistemu zdravstvenega varstva in zdravstvenega 

zavarovanja. ZZZS naj ne bi bil le blagajna, ki zbira in razdeljuje sredstva, ampak naj bi kot 

plačnik zdravstvenih storitev dosegel vzpostavitev takih modelov financiranja, ki bi izvajalce 

spodbujali k učinkovitemu izvajanju novih, učinkovitih in kakovostnih storitev ob istočasnem 

opuščanju starih metod zdravljenja. Ministrstvo za zdravje, ZZZS in Inštitut za varovanje 

zdravja RS so v letu 2010 tudi podpisali dogovor, s katerim so se zavezali, da bodo v okviru 

projekta »Razvoj in izboljšava modelov financiranja zdravstvene dejavnosti v RS« posodobili 

in razvili nove modele financiranja zdravstvene dejavnosti, a se aktivnosti ne odvijajo po 
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predvidenem planu. Razlog za to so številne vplivne interesne skupine, ki jim zatečeno stanje 

ustreza. 

Zadnje vprašanje v spletni anketi se je nanašalo na splošno oceno zadovoljstva anketirancev z 

delom ZZZS v matični območni enoti. Anketiranci so splošno zadovoljstvo ocenjevali na 

podlagi petstopenjske lestvice, pri čemer je 1 pomenila, da je anketiranec popolnoma 

nezadovoljen, 5 pa, da je zelo zadovoljen. Povprečna ocena vseh anketirancev je znašala 3,75. 

Anketiranci iz javnih zavodov (4,06) so v povprečju bolj zadovoljni z ZZZS kot zasebniki 

(3,62), razlika med ocenami iz javnih zavodov in ocenami zasebnikov je statistično značilna. 

Visoka ocena pri zadnjem vprašanju je pričakovana. Izvajalci zdravstvenih storitev imajo za 

razliko od subjektov, ki delujejo na prostem trgu, zagotovljeno poslovanje v relativno 

stabilnem družbenem okolju, ki ga zagotavlja pogodba o izvajanju programa zdravstvenih 

storitev, sklenjena z ZZZS. 

ZZZS od leta 2007 spremlja tudi zadovoljstvo zavarovanih oseb. Eno do vprašanj iz ankete se 

nanaša na kakovost storitev ZZZS. Zavarovane osebe kakovost ocenjujejo prav tako s 

petstopenjsko lestvico, vendar z drugega vidika kot izvajalci, zato se njihove ocene nanašajo 

predvsem na delo strokovnih služb v zvezi z obveznim zdravstvenim zavarovanjem oseb in 

pravicami iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in ne na delo oddelkov, ki izvajajo 

storitve v zvezi z urejanjem pogodbenih razmerij z izvajalci. Povprečnih ocen zavarovanih 

oseb zato ne moremo neposredno primerjati z ocenami izvajalcev. Poleg tega se povprečna 

ocena zavarovanih oseb za leto 2011 (2,71), ki je bila pridobljena s spletno anketo, močno 

razlikuje od povprečnih ocen iz predhodnih anket (4,36 v letu 2010 in 4,30 v letu 2009), ki so 

bile izvedene na osnovi vprašalnikov v klasični papirni obliki (ZZZS 2012, 154). Razlike 

izhajajo iz različnih vzorcev anketiranih enot. Klasične ankete v papirni obliki so namreč 

izpolnjevale stranke, ki so prišle na ZZZS urejat zdravstveno zavarovanje in druge zadeve s 

področja obveznega zdravstvenega zavarovanja. Anketiranje naključnih obiskovalcev spletnih 

strani v letu 2011 pa ni najbolj primerno, ker ni pregleda nad tem, kdo je izpolnjeval anketo. 

Ob površnem pregledu povprečnih stopenj strinjanja s trditvami v okviru posamezne 

dimenzije zadovoljstva in pri vprašanju, ki se je nanašalo na splošno zadovoljstvo oziroma 

kakovost storitev ZZZS, lahko ugotovimo, da so te v povprečju nižje pri zasebnikih kot pri 

anketirancih iz javnih zavodov. 

Tudi če izide analize variance podrobneje analiziramo, lahko razberemo, da med stopnjami 

strinjanja obstajajo statistično pomembne razlike. Na podlagi T-preizkusa je mogoče razbrati 

statistično značilne razlike med zasebniki in javnimi zavodi pri štirih trditvah iz dimenzije 

Pogodbene obveznosti in pri večini trditev iz ostalih treh dimenzij. 

Indikatorje zadovoljstva smo analizirali še s faktorsko analizo, da bi zmanjšali število 

indikatorjev in poiskali elemente, ki jim anketiranci pripisujejo večji vpliv na zaznano 

kakovost oziroma zadovoljstvo s storitvami ZZZS. 
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Z metodo glavnih komponent smo z izločitvijo petih spremenljivk, ki nimajo večjega vpliva 

na skupni dejavnik, prišli do končne rešitve, ki je za indikatorje iz prvega sklopa trditev 

ponudila en skupni faktor, ki pojasnjuje 63,6 % variabilnosti pojava. Poimenovali smo ga 

Pogodbene obveznosti, ker je močno pozitivno povezan s spremenljivkami, ki izražajo 

izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ZZZS do izvajalcev zdravstvenih storitev. Največji 

vpliv na to novo spremenljivko ima spremenljivka ZZZS je zaupanja vreden poslovni partner 

(komunaliteta 0,878).  

Preglednica 49: Spremenljivke, povezane s skupnim faktorjem Pogodbene obveznosti 

Izvajalci so zadovoljni z izpolnjevanjem finančnih obveznosti ZZZS. 

Pri pogajanjih o pogodbi so izvajalci enakopraven partner. 

Nadzori nad izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti pri izvajalcih so korektno opravljeni. 

Službe ZZZS delujejo usklajeno. 

Odločitve ZZZS so transparentne. 

ZZZS je zaupanja vreden poslovni partner. 

Vsi izvajalci so enakovredno obravnavani. 

Vsebina pogodbe je izvajalcem razumljiva. 

Utemeljeni predlogi izvajalcev se upoštevajo. 

 

Za indikatorje iz drugega sklopa vprašalnika smo po izločitvi štirih indikatorjev, na katere so 

imeli specifični dejavniki večji vpliv, dobili prav tako en skupni faktor, ki pojasnjuje 64,22 % 

variabilnosti pojava. Poimenovali smo ga Delovno-informativni sestanki, ker se nanaša na 

komuniciranje in druge stike z izvajalci. Najbolj vplivna spremenljivka v okviru novega 

skupnega faktorja je spremenljivka Sodelavci ZZZS so ustrezno strokovno usposobljeni s 

komunaliteto 0,862. 

Preglednica 50: Spremenljivke, povezane s skupnim faktorjem Delovno-informativni 

sestanki  

Operativni sestanki prispevajo k odpravljanju nepravilnosti in posredno k obvladovanju odhodkov za 

zdravstvene storitve. 

O terminih sestankov so izvajalci pravočasno obveščeni. 

Datum in ura sestankov je prilagojena potrebam izvajalcev. 

Na dnevnem redu sestankov so obravnavane aktualne teme. 

ZZZS je mediator v primeru konfliktov med izvajalci. 

Sestanki z izvajalci so dobro pripravljeni. 

Delovni sestanki pripomorejo k izmenjavi informacij med izvajalci in ZZZS. 

Sodelavci ZZZS so ustrezno strokovno usposobljeni. 

Na strokovne sodelavce ZZZS se izvajalci lahko zanesejo. 

 

Indikatorji iz tretjega sklopa trditev so se nanašali na informiranje. V modelu smo ohranili vse 

spremenljivke. Faktorska rešitev nam je po dvanajstih iteracijah ponudila štiri skupne 
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faktorje, ki pojasnjujejo 65,24 % variabilnosti. Z rotacijo smo prišli do izrazitejših faktorskih 

uteži. Prvi faktor se je najbolj izrazil pri spremenljivkah, ki se nanašajo na dostopnost do 

informacij, poimenovali smo ga Informiranje – dostopnost. Vpliv drugega skupnega faktorja 

je bil največji pri spremenljivkah, ki odražajo seznanjenost z informacijami in razumljivost 

informacij, zato smo ga poimenovali Informiranje – preglednost. Tretji faktor se je nanašal na 

indikatorje, ki so izražali način posredovanja informacij, poimenovali smo ga Informiranje – 

način. Zadnji faktor smo poimenovali Informiranje – obseg, ker so se v njem najbolj odražale 

spremenljivke, ki so se nanašale na količino in pogostost posredovanja informacij.  

Preglednica 51: Informiranje – nove spremenljivke 

Informiranje – dostopnost 

Izvajalci natančno vedo, na katerega strokovnega sodelavca ZZZS se v primeru vprašanj lahko 
obrnejo. 

Informacije na spletni strani ZZZS so pregledno urejene. 

Dostopnost do informacij je primerna. 

Vsebina okrožnic in navodil je razumljiva. 

Izvajalci so z vsemi novostmi pravočasno seznanjeni. 

Informiranje – način 

Elektronsko pošiljanje navodil in okrožnic izvajalcem zadostuje. 

Pošiljanje navodil in okrožnic v papirni obliki je zaželeno. 

Informiranje – preglednost 

Modeli financiranja za posamezno zdravstveno dejavnost so izvajalcem razumljivi. 

Izvajalci so ustrezno seznanjeni s pravnimi podlagami za sklepanje pogodb. 

Izvajalci so seznanjeni s kalkulativnimi elementi, ki so podlaga za izračun finančnega načrta iz 
pogodbe. 

Način izračuna obveznosti ZZZS do izvajalca in mesečnih avansov je izvajalcem razumljiv. 

Informiranje – obseg 

Podatke o realizaciji izvajalcev, objavljene na spletni strani ZZZS, izvajalci redno pregledujejo. 

Spletno stran ZZZS izvajalci obiščejo večkrat, kot jih k temu pozove ZZZS. 

Informacij ZZZS je preveč, zato so nepregledne. 

 

Faktorska rešitev nam je za zadnjo skupino indikatorjev, ki so se nanašali na ZZZS kot 

celotno institucijo, po osmih iteracijah ponudila tri nove spremenljivke, s katerimi lahko 

pojasnimo skoraj 73 % variabilnosti. Nobene začetne spremenljivke iz modela nismo izločili, 

ker je bil pri vseh vpliv skupnih faktorjev večji kot vpliv specifičnih dejavnikov. Prvi skupni 

faktor se je po izvedeni rotaciji najmočneje izrazil pri spremenljivkah, ki se nanašajo na 

družbeno odgovornost, uvajanje novih zdravstvenih programov in novih tehnologij v skladu z 

možnostjo družbe. Poimenovali smo ga Institucionalna ocena – razvojna naravnanost. Drugi 

skupni faktor sestavljajo dimenzije, ki so odražale avtonomnost ZZZS, zato smo ga 

poimenovali Institucionalna ocena – avtonomnost, tretji faktor pa je odražal spremenljivke, ki 

so se nanašale na nagrajevanje kakovostnih zdravstvenih storitev, nagrajevanje racionalne in 

stroškovno učinkovite porabe sredstev za izvedbo zdravstvenih programov in prilagajanje 
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obsega zdravstvenih programov potrebam državljanov. Poimenovali smo ga Institucionalna 

ocena – naravnanost h kakovosti. Vse spremenljivke, ki označujejo tretji faktor, so z njim 

močno negativno povezane. Kažejo na šibke točke ZZZS kot družbeno odgovorne institucije. 

Za preverjanje hipotez smo uporabili multiplo regresijsko analizo. V regresijski model smo 

vključili odvisno spremenljivko Splošno zadovoljstvo in nove neodvisne spremenljivke, ki 

smo jih razkrili s postopki faktorske analize. 

Ugotovili smo, da nova spremenljivka, ki smo jo opredelili kot Pogodbene obveznosti 

statistično pomembno vpliva na splošno zadovoljstvo vseh izvajalcev, zato prvo hipotezo H1: 

Izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ima statistično značilen vpliv na stopnjo zadovoljstva 

izvajalcev, potrdimo. 

Hipotezo smo preverili še ločeno glede na status izvajalcev, in sicer za skupino javni zavodi 

in skupino zasebniki. S preverjanjem prve hipoteze pri javnih zavodih smo ugotovili, da 

dejavnik Pogodbene obveznosti statistično značilno vpliva na splošno zadovoljstvo tudi pri tej 

skupini izvajalcev, zasebniki pa za razliko od javnih zavodov večji pomen pripisujejo 

dejavniku Informiranje – dostopnost, zato prve hipoteze pri zasebnikih ne moremo potrditi. 

Dejavnik Komuniciranje smo proučevali skozi delovno-informativne sestanke. Parametri 

regresijske analize so pokazali, da neodvisna spremenljivka Delovno-informativni sestanki 

nima statistično značilnega vpliva na odvisno spremenljivko Splošno zadovoljstvo, in sicer 

tudi v primeru, ko smo ocenjevali vpliv ločeno za javne zavode in ločeno za zasebnike. 

Hipoteze H2: Komuniciranje ima statistično značilen vpliv na stopnjo zadovoljstva izvajalcev, 

tako ne moremo potrditi. 

Parametri, ocenjeni z multivariatno regresijsko analizo z metodo Enter, v katero smo kot 

neodvisne spremenljivke vključili vse nove spremenljivke, ki smo jih razkrili s faktorsko 

analizo, so pokazali, da dejavnik Informiranje nima statistično značilnega vpliva na odvisno 

spremenljivko Splošno zadovoljstvo. Znotraj informiranja je imela statistično značilen vpliv le 

neodvisna spremenljivka Informiranje – preglednost. 

Na podlagi ocene tega regresijskega modela hipoteze H3: Informiranje ima statistično 

značilen vpliv na stopnjo zadovoljstva izvajalcev, ne moremo potrditi. 

Regresijski model z vsemi izvajalci smo ocenili še z metodo Forward, pri kateri se je 

izkazalo, da ima znotraj dejavnika Informiranje statistično značilen vpliv na odvisno 

spremenljivko Splošno zadovoljstvo le neodvisna spremenljivka Informiranje – dostopnost. 

Metoda Forward je pokazala, da ima pri javnih zavodih znotraj dejavnika Informiranje 

statistično značilen vpliv na Splošno zadovoljstvo le Informiranje – način, medtem ko ima pri 

skupini zasebnikov statistično pomemben vpliv tako kot v modelu z vsemi izvajalci dejavnik 

Informiranje – dostopnost. 
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Na podlagi regresijskega modela, v katerega smo poleg odvisne spremenljivke Splošno 

zadovoljstvo vključili vse nove neodvisne spremenljivke, ki smo jih razkrili s faktorsko 

analizo, lahko ocenimo, da dejavnik Institucionalna ocena ZZZS kot celota nima statistično 

značilnega vpliva na Splošno zadovoljstvo. 

Hipoteze H4: Splošna ocena ZZZS kot institucije ima statistično značilen vpliv na stopnjo 

zadovoljstva izvajalcev, zato ne moremo potrditi. 

Ločeno glede na status izvajalcev smo poskušali oceniti tudi vpliv dejavnika Institucionalna 

ocena na spremenljivko Splošno zadovoljstvo. Pri javnih zavodih se dejavnik Institucionalna 

ocena ni pokazal kot dejavnik s statistično pomembnim vplivom na splošno zadovoljstvo 

anketirancev. Statistično pomembna razlika se je pokazala pri zasebnikih, in sicer le pri 

dejavniku Institucionalna ocena – naravnanost h kakovosti. 

3.5 Predlogi za izboljšanje spremljanja zadovoljstva izvajalcev 

Za vsako organizacijo je zasnova osnovnega modela politike, vizije, smotrov in ciljev ter 

strategije kakovosti izdelkov, storitev ali procesov ključnega pomena. To velja tudi za 

organizacije v javnem sektorju. Politika kakovosti storitev naj bi bila usmerjena tako k 

notranjim kot tudi k zunanjim pomembnim udeležencem. Za ZZZS so ena od pomembnih 

vplivnih skupin zunanjih udeležencev izvajalci zdravstvenih storitev, s katerimi stopa v 

pogodbena razmerja. 

Izboljšanje kakovosti storitev ZZZS, ki se nanašajo na urejanje pogodbenih razmerij z 

izvajalci zdravstvenih storitev, temelji na izboljšanju zaznane kakovosti, kot jo občutijo 

izvajalci zdravstvenih storitev. Zaznano kakovost lahko posredno merimo z zadovoljstvom 

izvajalcev. Na podlagi proučevanja literature in vprašalnika, ki je bil izvajalcem posredovan v 

izpolnjevanje v letu 2001, smo v ta namen razvili poseben anketni vprašalnik. Anketni 

vprašalnik predstavlja nov merski instrument za merjenje zadovoljstva izvajalcev 

zdravstvenih storitev s storitvami ZZZS, ki se nanašajo na urejanje pogodbenih razmerij z 

izvajalci. 

Menimo, da je izvirni merski instrument za merjenje zadovoljstva izvajalcev zdravstvenih 

storitev zajel dimenzije, ki so dejansko pomembne za zadovoljstvo izvajalcev s storitvami 

ZZZS. Zadovoljstvo izvajalcev je treba redno spremljati in meriti, ugotovitve pa uporabiti za 

stalno izboljševanje kakovosti storitev, in sicer tudi v zvezi z urejanjem pogodbenih razmerij 

z izvajalci zdravstvenih storitev. 

ZZZS ne sme biti le blagajna, ki zbira in razdeljuje sredstva. Izvajalci in drugi udeleženci 

pričakujejo, da bo kot plačnik uvajal take modele financiranja, ki bodo izvajalce spodbujali k 

učinkovitemu izvajanju novih, učinkovitih in kakovostnih storitev ob istočasnem opuščanju 

starih metod zdravljenja. Postal naj bi aktivnejši naročnik in kupec zdravstvenih storitev s 
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pooblastili, na podlagi katerih bi lahko v košarico zdravstvenih storitev iz obveznega 

zdravstvenega zavarovanja sproti vključeval nove zdravstvene tehnologije, ki so dokazano 

klinično in stroškovno učinkovite, in izločal tiste, ki so zastarele in neučinkovite. 

 

Slika 4: Konceptualni model merjenja zadovoljstva izvajalcev  

Da bi se modeli financiranja lahko hitreje razvijali in prilagajali spremembam oziroma da bi 

bolje spodbujali kakovost opravljenih zdravstvenih storitev ter racionalno in stroškovno 

učinkovito porabo sredstev za izvedbo zdravstvenih programov, bi bilo poleg zadostnega 

števila ustrezno usposobljenih sodelavcev v ZZZS potrebno tudi tesno sodelovanje z ostalimi 

udeleženci v okolju sistema zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja. Pogostejša 

dobro pripravljena srečanja z izvajalci zdravstvenih storitev z namenom izmenjave mnenj in 

dobrih praks bi k temu lahko uspešno pripomogla. 

Kot družbeno odgovorna institucija si neenakovredne obravnave izvajalcev ZZZS ne bi smel 

dovoliti, saj je dolgoročno preživetje organizacije odvisno tudi od odnosov s poslovnimi 

partnerji. Partnerski odnosi naj bi temeljili na zaupanju in spoštovanju, tako da se lahko 

združijo dolgoročni interesi vseh udeležencev, ki v končni fazi privedejo do družbeno 

odgovornega ravnanja in trajnostnega razvoja. Zato naj bi tudi izvajalci aktivno sodelovali pri 

snovanju novih modelov financiranja in pri uvajanju drugih sprememb v sistem 

zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja. 

Z vršne ravni organiziranosti naj bi managerji nenehno skrbeli za spreminjanje organizacijske 

kulture in klime z vidika uveljavljanja vrednot, etike in morale, ki so povezane s kakovostjo 

in usmerjenostjo k uporabnikom, pri tem pa ne bi smeli pozabiti na posameznike znotraj 

organizacije, njihovo zadovoljstvo, osebni razvoj in pripadnost organizaciji. Ljudje so namreč 
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ključni dejavnik za učinkovito doseganje smotrov in ciljev na poti k vedno višji kakovosti in 

odličnosti. 

Raziskave zaznavanja kakovosti izvajalcev preko definiranih dimenzij zadovoljstva presegajo 

teoretični okvir znanstvenega raziskovanja. Njihova uporabnost se kaže v pomenu, ki ga 

imajo za zagotavljanje dolgoročnega obstoja ZZZS. 

3.6 Sklepi empiričnega dela 

Namen empiričnega dela raziskave je bil preveriti hipoteze, ki smo jih postavili v uvodnem 

delu raziskave, s katero smo želeli ugotoviti, kateri dejavniki vplivajo na zadovoljstvo 

izvajalcev zdravstvenih storitev v zvezi s storitvami ZZZS pri sklepanju pogodb in urejanju 

pogodbenih razmerij. Zadovoljstvo smo merili s štirimi dimenzijami. V ta namen smo 

oblikovali vprašalnik, ki smo ga posredovali v izpolnjevanje izvajalcem v Območni enoti 

Koper. V vzorec smo zajeli vse izvajalce Območne enote Koper, ki predstavljajo približno 

desetino vseh izvajalcev v Sloveniji. Vzorec je reprezentativen, ker je tudi struktura po 

posameznih vrstah izvajalcev približno enaka kot struktura vseh izvajalcev v Sloveniji. Glede 

na relativno visoko stopnjo odzivnosti izvajalcev in reprezentativni vzorec enot lahko izide 

raziskave posplošimo na celotno populacijo izvajalcev v Sloveniji. 

Izidi raziskave kažejo na razmeroma visoko stopnjo zadovoljstva izvajalcev Območne enote 

Koper s storitvami, ki jih v zvezi z urejanjem pogodbenih razmerij z izvajalci izvaja ZZZS. 

Pri vseh dejavnikih zadovoljstva, s katerimi posredno merimo kakovost storitev, so bile 

povprečne stopnje strinjanja s trditvami ocenjene višje od 3. Najnižja povprečna stopnja 

strinjanja je bila ocenjena za dejavnik Institucionalna ocena organizacije (3,15), znotraj tega 

dejavnika pa za indikator ZZZS nagrajuje kakovost opravljenih zdravstvenih storitev (2,18), 

najvišja povprečna ocena je pri dejavniku Delovno-informativni sestanki (3,78), znotraj 

katerega je tudi najvišje ocenjen indikator Strokovni sodelavci so prijazni (4,44). 

Razlike v zadovoljstvu, ki so sicer majhne, je mogoče potrditi tudi ob primerjavi ocen trditev 

anketirancev iz javnih zavodov in zasebnikov. Zasebniki so v povprečju manj zadovoljni kot 

anketiranci iz javnih zavodov. Najmanj so zasebniki zadovoljni z oceno ZZZS kot institucije 

(3,00), najbolj pa z delovno-informativnimi sestanki oziroma komuniciranjem (3,67). 

Anketiranci iz javnih zavodov so najvišje ocenili dejavnik Splošno zadovoljstvo (4,06), 

najmanjšo povprečno oceno pa so tudi javni zavodi pripisali dejavniku, ki označuje oceno 

institucije kot celote (3,50). 

Slabše ocene pri oceni ZZZS kot institucije so pričakovane zaradi zaostrenih razmer v 

ekonomskem okolju, ki se prenašajo tudi v družbeni sistem zdravstvenega varstva in 

zdravstvenega zavarovanja, v katerem je vse teže zagotavljati stabilno financiranje izvajalcev. 
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Dimenzije zadovoljstva s storitvami, ki smo jih raziskovali, so se izkazale za manj ustrezne, 

zato smo oblikovali nove latentne spremenljivke, kot so nam jih narekovali pridobljeni 

podatki. Izidi kažejo, da smo z novimi spremenljivkami raziskovali dejavnike, ki pomembno 

vplivajo na zadovoljstvo izvajalcev. 

Med novimi spremenljivkami se je kot odločilen dejavnik za zadovoljstvo izvajalcev izkazal 

dejavnik, ki se je nanašal na izpolnjevane pogodbenih obveznosti. Sestavljali so ga naslednji 

indikatorji: izpolnjevanje finančnih obveznosti, enakopravnost in enakovrednost partnerjev, 

korektni nadzori, razumljivost, preglednost in usklajenost delovanja ter zaupanje med 

partnerji. 

Drugi dejavnik zadovoljstva izvajalcev se je nanašal na komuniciranje oziroma delovno-

informativne sestanke. Sestavljen je bil iz indikatorjev, ki so se nanašali na strokovnost in 

zanesljivost strokovnih delavcev ZZZS, pripravo in organiziranje delovnih sestankov in 

pomembnost izmenjave informacij med izvajalci. 

Dimenzijo informiranje so sestavljali dejavniki dostopnost do informacij, primernost načinov 

informiranja, preglednost in razumljivost informacij in obseg informacij. 

Avtonomnost ZZZS kot institucije, njena naravnanost h kakovosti in razvojna naravnanost pa 

so bili dejavniki, ki so se nanašali na dimenzijo, ki je označevala ZZZS kot celotno institucijo 

v družbenem sistemu zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja. 

Izidom raziskave bi lahko ustrezno veljavo dalo ponovno spremljanje zadovoljstva izvajalcev 

v izbranem obdobju. V času izvedbe raziskave podatkov in informacij, s katerimi bi lahko 

neposredno primerjali rezultate, ni bilo na voljo, zato je izvedena raziskava lahko izhodišče za 

nadaljnje raziskovanje. Če izidov ne primerjamo s predhodnim zadovoljstvom, povprečjem v 

Sloveniji, povprečjem v sorodnih organizacijah ali s podobnimi merili, imajo namreč izidi 

bistveno manjši pomen. 
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4 ZAKLJUČEK 

Osnovni razlog za uvajanje sprememb na področju kakovosti (od posameznika na najnižji 

stopnji pa do sveta na makro ravni) je želja po povečanju racionalnosti pri ravnanju z 

razpoložljivimi sredstvi ter želja po izboljšanju kakovosti življenja in dela. Napredek se na 

določeni stopnji lahko ustavi, če določeni udeleženci postanejo ozka grla in začnejo ovirati 

tiste, ki bi želeli v smeri kakovosti napredovati. 

Kakovost je filozofski koncept, ki ima za različne udeležence različen pomen. Pri skrbi za 

izboljševanje kakovosti je smiselno upoštevati predvsem zaznave ključnih udeležencev – 

uporabnikov, ker v največji meri vplivajo na preživetje organizacije. Pojma kakovost in 

zadovoljstvo sta povezana, a ju ne gre povsem enačiti. Zadovoljstvo uporabnikov je kazalec 

splošnega zdravja organizacije oziroma stopnja, do katere organizacija zadovoljuje potrebe 

uporabnikov.  

Kakovost se kaže v uspehu in ugledu organizacije. Sestavljena je iz objektivne kakovosti, ki 

jo lahko natančno izmerimo, in subjektivne kakovosti, ki temelji na zaznavanju posameznika. 

Pri storitvah je kakovost še bolj odvisna od ljudi, zato skrb za kakovost vključuje nenehno 

spreminjanje organizacijske kulture v smeri učenja vrednot, povezanih s kakovostjo. 

Za ZZZS je zadovoljstvo izvajalcev zdravstvenih storitev kot ene izmed ciljnih skupin vse 

bolj pomembno zaradi možnih neugodnih gibanj, ki jih prinaša odpiranje meja na področju 

zdravstvenega varstva in drugih socialnih zavarovanj znotraj Evropske unije pa tudi vse bolj 

realnih možnosti glede uvedbe konkurenčnih nosilcev obveznega zdravstvenega zavarovanja 

znotraj države.  

Spremenjeno družbeno okolje in pogoji poslovanja bodo zahtevali od ZZZS večjo 

učinkovitost, odzivnost in fleksibilnost. Da bi to dosegle, lahko tudi nepridobitne organizacije 

uporabijo tehnike, metode in modele, ki so se razvili v poslovnem svetu pridobitnih 

organizacij. TQM je zaradi usmerjenosti v nenehno izboljševanje delovanja organizacije in 

vseh njenih sestavin ena najprimernejših poznanih filozofij managementa, ki zagotavlja 

zadovoljevanje interesov zaposlenih, zavarovanih oseb, izvajalcev zdravstvenih storitev, 

javnosti, drugih interesnih skupin in družbe kot celote. 

Novim izzivom bo ZZZS kos, če bo proces izboljševanja kakovosti izhajal iz strateškega 

vidika, ki v ospredje postavlja zadovoljstvo udeležencev. Kakovost storitev naj bi zadovoljila 

ali celo presegla pričakovanja ključnih udeležencev. Zadovoljstvo izvajalcev kot pomembnih 

udeležencev ZZZS je zato treba definirati, ga redno spremljati in meriti z ustreznimi merili, 

kazalniki in standardi, izide pa analizirati in uporabiti za nenehno izboljševanje storitev in 

procesov. Le z nenehnim izboljševanjem kakovosti, ki vodi k inovativnosti, je mogoče 

zagotoviti dolgoročno preživetje ZZZS tudi v spremenjenih okoliščinah. 
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4.1 Povzetki iz celotne raziskave 

ZZZS ima, tako kot veliko drugih organizacij znotraj javnega sektorja, številne vplivne 

skupine udeležencev z različnimi izkušnjami in pričakovanji. Najpomembnejši udeleženci 

poleg zaposlenih so za ZZZS zavarovane osebe, izvajalci zdravstvenih storitev, lokalne 

skupnosti, civilna družba, delodajalci, državne institucije in druge organizacije. Udeleženci 

imajo različne interese, vse pa zanimajo storitve in s tem povezano delovanje ZZZS. Čeprav 

so zavarovane osebe primarni uporabniki storitev ZZZS, ne moremo mimo interesov 

izvajalcev zdravstvenih storitev in ostalih udeležencev. 

V nalogi smo se osredotočili na izvajalce zdravstvenih storitev in njihovo zaznavanje 

kakovosti storitev in procesov, ki jih ZZZS izvaja v zvezi z urejanjem pogodbenih razmerij z 

njimi. Če želijo managerji ZZZS zasnovati ustrezna merila, kazalnike in standarde, ki bodo 

vplivali na povečanje zaznane kakovosti storitev pri izvajalcih, je treba zaznano kakovost 

izvajalcev sistematično meriti. 

V raziskavi smo najprej predstavili zasnovo merjenja kakovosti storitev in nakazali težave, ki 

se pri tem pojavljajo. Empirično raziskavo smo zasnovali na osnovi štirih dimenzij kakovosti, 

ki smo jih opredelili kot: zadovoljstvo z izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti, zadovoljstvo 

s komuniciranjem oziroma delovno-informativnimi sestanki, zadovoljstvo z informiranjem in 

zadovoljstvo z ZZZS kot celotno institucijo in njeno vlogo v družbenem sistemu 

zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja. Za vsako dimenzijo kakovosti smo 

oblikovali od 10 do 14 indikatorjev zadovoljstva.  

Podatke smo zbrali s spletno anketo, ki smo jo posredovali vsem izvajalcem v Območni enoti 

Koper, ki zaradi svoje strukture po vrstah izvajalcev predstavljajo reprezentativen vzorec, zato 

je izide raziskave mogoče posploševati na celotno populacijo izvajalcev v Sloveniji. 

S pomočjo faktorske analize smo število indikatorjev iz prvotnih dimenzij kakovosti 

zmanjšali na devet novih spremenljivk oziroma skupnih faktorjev. S tem smo določili 

dejavnike, ki jim anketiranci pripisujejo največji vpliv na zadovoljstvo s storitvami ZZZS v 

zvezi s sklepanjem pogodb in urejanjem pogodbenih razmerij. 

Management lahko pridobljene ocene iz raziskave upošteva in ustrezno ovrednoti 

pomembnost posameznih sestavin zaznavanja kakovosti storitev oziroma procesov, ki se 

nanašajo na urejanje pogodbenih razmerij z izvajalci, in sicer tako, kot jih občutijo izvajalci. 

Na tej osnovi lahko poda usmeritve za izboljšanje procesov in storitev, ki se nanašajo na to 

skupino ključnih udeležencev. 

Povratne informacije o učinkih storitev, ki smo jih pridobili z raziskavo, ter odprtost do 

sugestij, mnenj, vprašanj in kritik so lahko vodilo managementu v smeri povečevanja 
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kakovosti storitev in procesov. Poleg tega lahko ponudijo specifične informacije, ki jih pri 

managementu kakovosti lahko koristno uporabimo. 

Izidi raziskave imajo neposredno uporabno vrednost za nadaljnje izboljšave pri 

zadovoljevanju potreb izvajalcev, zbrana teoretična izhodišča pa predstavljajo pomemben 

prispevek k raziskovanju kakovosti storitev javnega zavoda z vidika izvajalcev zdravstvenih 

storitev v prihodnje. 

4.2 Prispevek k znanosti 

V okviru magistrske naloge smo izdelali instrument za merjenje zadovoljstva izvajalcev 

zdravstvenih storitev, ki je lahko osnova za druga proučevanja ali predmet nove raziskave. 

Raziskava je lahko raziskovalcem v pomoč pri preverjanju in izboljševanju modelov za 

merjenje zaznane kakovosti na področju storitev v zvezi z urejanjem pogodbenih razmerij in 

tudi širše. Dan je tudi prispevek k splošni metodologiji raziskovanja v storitvenem in javnem 

sektorju. 

Z zasnovo teoretičnega modela za merjenje zadovoljstva izvajalcev zdravstvenih storitev smo 

pridobili celovitejši in podrobnejši pregled nad proučevano tematiko in dragocene informacije 

ter podatke o pomembnosti in interakcijah med posameznimi vidiki kakovosti storitev ter 

pogled, kako ti vplivajo na splošno zadovoljstvo. 

Ugotovitve raziskave predstavljajo izziv za nadaljnje raziskovanje obravnavane problematike 

s preizkušanjem postavljenih dimenzij na širšem vzorcu ali na drugih pomembnih udeležencih 

ZZZS. Kot pri izvajalcih zdravstvenih storitev tudi pri drugih udeležencih predlagamo 

longitudno opazovanje razvoja pojava skozi čas. 

4.3 Predpostavke in omejitve 

Pri izdelavi merskega instrumenta smo se osredotočili na posebnosti storitev, ki jih ZZZS 

izvaja na področju urejanja pogodbenih razmerij z izvajalci zdravstvenih storitev. Zato izidov 

merjenja ne moremo neposredno primerjati z izidi raziskav o zadovoljstvu s kakovostjo 

storitev drugih organizacij ali širše. 

V raziskavi smo predpostavljali, da je vzorec enot reprezentativen glede na to, da izvajalci iz 

Območne enote Koper predstavljajo približno desetino vseh izvajalcev v Sloveniji in je 

struktura izvajalcev približno enaka strukturi vseh izvajalcev v Sloveniji. 

Kakovost raziskave je odvisna od tega, koliko so bili anketiranci pripravljeni za sodelovanje 

in podajanje resnično pravilnih odgovorov. 
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Vprašalnik so izpolnjevali nosilci koncesij za opravljanje zdravstvene dejavnosti v javni 

mreži, pri javnih zavodih pa management in drugi zaposleni, ki sodelujejo z ZZZS pri 

urejanju pogodbenih razmerij, katerih mnenje je lahko različno od mnenja ostalih zaposlenih 

pri izvajalcu, zato bi raziskavo veljalo razširili na različne profile kadra pri izvajalcu.  

Raziskavo bi veljalo ponavljati v rednih časovnih obdobjih. Enkratno merjenje ne more 

prinesti toliko učinkov in spoznanj, ki jih lahko koristno uporabimo za izboljševanje 

kakovosti storitev oziroma zadovoljstva izvajalcev, kot jih lahko opazovanje pojava skozi 

daljše časovno obdobje.  

Visoko ocenjena raven zadovoljstva v raziskavi je lahko deloma posledica pristranskosti, 

povezane z izvajalci, ki se na anketni vprašalnik niso odzvali. Povsem mogoče je, da najmanj 

zadovoljni anketiranci niso odgovorili na vprašalnik in na ta način pristransko usmerili zbir 

odgovorov k bolj pozitivni sliki (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2007, 172). 

Dobre izide je zato mogoče deloma pojasniti tudi z dejstvom, da se na prostovoljno 

anketiranje odzovejo tisti anketiranci, ki so na splošno bolj zadovoljni z organizacijo. 

Zanesljivejše ocene bo mogoče dati ob večkratni ponovitvi raziskave v zaporednih časovnih 

intervalih oziroma ob vključitvi vseh izvajalcev v Sloveniji v raziskavo. Veljalo bi razmisliti 

tudi o dopolnitvi oziroma poenostavitvi vprašalnika. 

4.4 Predlogi za nadaljnje raziskovanje 

Izidi raziskave bodo lahko spodbudili k razmišljanju in ukrepanju v smeri izboljševanja 

kakovosti v ZZZS. Nadaljnje raziskovanje z enako metodologijo bi bilo lahko namenjeno 

preverjanju uporabnosti modela v drugih območnih enotah, drugih organizacijah in v drugem 

času. 

Na podlagi analize vprašanj, na katera so anketiranci podali odgovore »ne vem, ne znam 

odgovoriti«, bi bilo treba vprašanja dodelati v smislu boljše razumljivosti ali pa jih izpustiti. 

Z enako metodologijo raziskovanja, ki bi jo prenesli na vse območne enote, bi dobili vpogled 

v celotno populacijo izvajalcev in s tem informacije za ukrepanje v smeri uvajanja izboljšav 

na vseh območnih enotah. 

Razvoj instrumenta za merjenje zadovoljstva izvajalcev bi lahko zastavili tudi tako, da bi 

generirali dimenzije zadovoljstva na podlagi ugotovitev iz predhodnih intervjujev z 

nekaterimi zaposlenimi pri izvajalcih. Nato bi določili indikatorje, ki jih stroka in raziskave že 

poznajo. Na ta način bi morda bolje zajeli vse dimenzije in indikatorje, ki so pomembni za 

zadovoljstvo izvajalcev s kakovostjo storitev. 
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Anketo bi veljalo opraviti tudi med zaposlenimi na ZZZS, da bi ugotovili, kolikšen je 

razkorak med pomembnostjo posameznih indikatorjev zadovoljstva s kakovostjo storitev pri 

zaposlenih pri izvajalcih in pri zaposlenih pri ZZZS. 

Trditve z najnižjimi stopnjami strinjanja s kakovostjo storitev predstavljajo šibke točke ZZZS, 

zato bi jih veljalo podrobneje analizirati tudi po posameznih vrstah izvajalcev, da bi bili lahko 

ukrepi za izboljšanje bolj učinkoviti. Opravljena raziskava o zadovoljstvu s kakovostjo 

storitev ne more predstavljati končnega cilja organizacije, ampak jo je treba razumeti le kot 

koristen pripomoček na poti nenehnih izboljšav. 
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Priloga 2:  Scree diagrami in preizkus porazdelitve ocen 
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Spoštovani! 

Moje ime je Suzana Rot. Zaposlena sem na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije v 

Območni enoti Koper v Oddelku za plan in analize. Delo oddelka se nanaša na urejanje 
pogodbenih razmerij z izvajalci zdravstvenih storitev. V okviru podiplomskega študija na 
Fakulteti za management v Kopru opravljam raziskavo v zvezi z zadovoljstvom izvajalcev 

zdravstvenih storitev z delom našega oddelka.  

Vabim vas k sodelovanju pri izvedbi ankete. Za čas, ki si ga boste vzeli, se vam iskreno zahvaljujem. 

Vsi podatki, ki jih boste posredovali, bodo ostali anonimni in bodo obravnavani zaupno.  

ANKETNI VPRAŠALNIK  

I. 

V prvem delu vprašalnika vas prosim za nekaj splošnih podatkov.  

1. Označite doseženo stopnjo izobrazbe: 

Stopnja izobrazbe: 

o V. stopnja ali nižja o VI. stopnja 

o VII. stopnja o VIII. stopnja 

o IX. ali višja stopnja 

 

2. Označite poklic (poklicna skupina), ki ga opravljate: 

Poklic oz. poklicna skupina: 

o Zdravnik / zobozdravnik o Drugi zdravstveni kader 

o Direktor / poslovni direktor o Strokovni direktor 

o Administrativno tehnični kader 

3. Navedite, koliko let ste zaposleni pri zadnjem izvajalcu? __________ 

4. Koliko let znaša vaša skupna delovna doba? __________ 

5. Vaša starost v letih: __________ 

6. Označite vaš spol: 

o ženski o moški 
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II. 

V drugem delu vprašalnika so štirje sklopi trditev. Vprašalnik izpolnite tako, da pri vsaki 
trditvi obkrožite eno izmed števil v razponu od 1 do 5. Ocena 1 pomeni, da trditev sploh ne 
drži, ocena 5 pomeni, da trditev popolnoma drži. Ocene 2, 3 in 4 izražajo vmesno stopnjo 
strinjanja. Če ne morete odgovoriti, obkrožite število 9. Prosim, da izberete tisto trditev, ki v 
največji meri izraža vaše stališče. 

1. Najprej so predstavljene trditve, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogodbenih obveznosti 

ZZZS do izvajalca. V kolikšni meri po vašem mnenju držijo naslednje trditve: 

 Trditev 
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1 Izvajalci so zadovoljni z izpolnjevanjem finančnih 
obveznosti ZZZS. 

1 2 3 4 5 9 

2 Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev je 

pripravljena v skladu s Splošnim dogovorom.  
1 2 3 4 5 9 

3 Pogodba in aneksi so pravočasno sklenjeni. 1 2 3 4 5 9 

4 Pri pogajanjih o pogodbi so izvajalci enakopraven partner.  1 2 3 4 5 9 

5 Nadzori nad izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti pri 

izvajalcih so korektno opravljeni. 
1 2 3 4 5 9 

6 Službe ZZZS delujejo usklajeno. 1 2 3 4 5 9 

7 Odločitve ZZZS so transparentne. 1 2 3 4 5 9 

8 ZZZS je zaupanja vreden poslovni partner. 1 2 3 4 5 9 

9 Vsi izvajalci so enakovredno obravnavani. 1 2 3 4 5 9 

10 Neprekinjeno elektronsko poslovanje z ZZZS »on-line« je 
učinkovito in varno. 

1 2 3 4 5 9 

11 Vsebina pogodbe je izvajalcem razumljiva. 1 2 3 4 5 9 

12 Utemeljeni predlogi izvajalcev se upoštevajo. 1 2 3 4 5 9 

13 Elektronsko poslovanje je poenostavilo administrativne 

postopke in zmanjšalo stroške poslovanja izvajalcev. 
1 2 3 4 5 9 

14 Financiranje izvajalcev je negotovo. 1 2 3 4 5 9 
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2. V naslednjem sklopu trditev označite, koliko se strinjate s trditvami, ki se nanašajo na 
delovno informativne sestanke in delavnice z ZZZS! 
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1 Organiziranih je dovolj delavnic in operativnih sestankov 

za izvajalce. 
1 2 3 4 5 9 

2 Operativni sestanki prispevajo k odpravljanju nepravilnosti 

in posredno k obvladovanju odhodkov za zdravstvene 

storitve. 

1 2 3 4 5 9 

3 O terminih sestankov so izvajalci pravočasno obveščeni. 1 2 3 4 5 9 

4 Datum in ura sestankov je prilagojena potrebam izvajalcev.  1 2 3 4 5 9 

5 Na dnevnem redu sestankov so obravnavane aktualne teme. 1 2 3 4 5 9 

6 Skupnih sestankov med izvajalci primarne in sekundarne 

ravni zdravstvene dejavnosti je dovolj. 
1 2 3 4 5 9 

7 ZZZS je mediator v primeru konfliktov med izvajalci. 1 2 3 4 5 9 

8 Sestanki z izvajalci so dobro pripravljeni. 1 2 3 4 5 6 

9 Delovni sestanki pripomorejo k izmenjavi informacij med 

izvajalci in ZZZS. 
1 2 3 4 5 9 

10 Sodelavci ZZZS so ustrezno strokovno usposobljeni.  1 2 3 4 5 9 

11 Na strokovne delavce ZZZS se izvajalci lahko zanesejo. 1 2 3 4 5 9 

12 Strokovni delavci so prijazni. 1 2 3 4 5 9 

13 Komuniciranje med izvajalci in ZZZS je konstruktivno. 1 2 3 4 5 9 
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3. Trditve v tretjem delu se nanašajo na informiranje. Ali po vašem mnenju držijo? 
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1 Izvajalci natančno vedo, na katerega strokovnega sodelavca 

ZZZS se v primeru vprašanj lahko obrnejo. 
1 2 3 4 5 9 

2 Informacije na spletni strani ZZZS so pregledno urejene. 1 2 3 4 5 9 

3 Podatke o realizaciji izvajalcev, objavljene na spletni strani 

ZZZS, izvajalci redno pregledujejo.  
1 2 3 4 5 9 

4 Elektronsko pošiljanje navodil in okrožnic izvajalcem 

zadostuje. 
1 2 3 4 5 9 

5 Pošiljanje navodil in okrožnic v papirni obliki je zaželeno. 1 2 3 4 5 9 

6 Dostopnost do informacij je primerna. 1 2 3 4 5 9 

7 Spletno stran ZZZS izvajalci obiščejo večkrat, kot jih k 

temu pozove ZZZS. 
1 2 3 4 5 9 

8 Informacij ZZZS je preveč, zato so nepregledne. 1 2 3 4 5 9 

9 Vsebina okrožnic in navodil je razumljiva. 1 2 3 4 5 9 

10 Izvajalci so z vsemi novostmi pravočasno seznanjeni. 1 2 3 4 5 9 

11 Modeli financiranja za posamezno zdravstveno dejavnost 

so izvajalcem razumljivi. 
1 2 3 4 5 9 

12 Izvajalci so ustrezno seznanjeni s pravnimi podlagami za 

sklepanje pogodb. 
1 2 3 4 5 9 

13 Izvajalci so seznanjeni s kalkulativnimi elementi, ki so 

podlaga za izračun finančnega načrta iz pogodbe.  
1 2 3 4 5 9 

14 Način izračuna obveznosti ZZZS do izvajalca in mesečnih 
avansov je izvajalcem razumljiv. 

1 2 3 4 5 9 

 

4. Kateri načini informiranja so po vašem mnenju za izvajalce najustreznejši? 

(Označite tri najpomembnejše od spodaj naštetih možnosti!) 

o Zbirka Priročniki za izvajanje zdravstvenega zavarovanja 

o Okrožnice o e-pošta 

o Modri občasnik o dopis – pisno sporočilo po pošti 

o Spletna stran ZZZS o delovno-informativni sestanek 
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5. Na ZZZS kot celotno institucijo in njegovo vlogo v sistemu zdravstvenega varstva se 

nanaša zadnja skupina trditev. Ali se s trditvami strinjate? 
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1 ZZZS uvaja v zdravstveni sistem nove programe v skladu z 

razvojem novih medicinskih tehnologij. 
1 2 3 4 5 9 

2 ZZZS uvaja v zdravstveni sistem nove programe v skladu z 

razpoložljivimi sredstvi državljanov. 
1 2 3 4 5 9 

3 ZZZS je družbeno odgovorna institucija. 1 2 3 4 5 9 

4 ZZZS prenaša primere dobre prakse med izvajalci. 1 2 3 4 5 9 

5 ZZZS spodbuja razvoj informatike v slovenskem 

zdravstvenem sistemu. 
1 2 3 4 5 9 

6 ZZZS prilagaja obseg programov potrebam prebivalstva. 1 2 3 4 5 9 

7 ZZZS nagrajuje kakovost opravljenih zdravstvenih storitev.  1 2 3 4 5 9 

8 ZZZS nagrajuje racionalno in stroškovno učinkovito 
porabo sredstev za izvedbo programov zdravstvenih 

storitev. 

1 2 3 4 5 9 

9 ZZZS je avtonomna institucija. 1 2 3 4 5 9 

10 ZZZS je aktiven kupec zdravstvenih storitev. 1 2 3 4 5 9 
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III. 

Tretji del vprašalnika se nanaša na zadovoljstvo z ZZZS kot poslovnim partnerjem, s katerim 
ima izvajalec, pri katerem ste trenutno zaposleni, sklenjeno pogodbo o izvajanju programa 

zdravstvenih storitev.  

6. Kako na splošno ocenjujete stopnjo svojega zadovoljstva z delom ZZZS v vaši območni 
enoti? 

popolnoma 

nezadovoljen 
nezadovoljen še kar zadovoljen zadovoljen 

zelo 

zadovoljen 

1 2 3 4 5 

 

7. Spodnje vrstice so namenjene vašemu komentarju, če v vprašalniku niste našli ustreznega 
odgovora ali želite pripomniti karkoli drugega: 

 

 

 

 

Za sodelovanje se vam zahvaljujem! Suzana Rot 
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Izpolnjevanje pogodbenih obveznosti – začetni model 

 

Delovno-informativni sestanki – začetni model 
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Informiranje – začetni in hkrati končni model 

 

Institucionalna ocena – začetni in hkrati končni model 
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PREIZKUS PORAZDELITVE OCEN 

 



Priloga 2 

 

 



Priloga 2 

 

 



Priloga 2 

 

 

Skewness (koeficient asimetrije):  

should be 0, if over 1 then very skewed 

positively skewed (right-tailed) = negative number on SPSS 

negatively skewed (left-tailed) = positive number on SPSS 


