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POVZETEK 

 

Zdravstvena nega je poklicna dejavnost medicinskih sester in pomemben dejavnik v procesu 

zdravljenja bolnikov. Kvalitativni del predstavlja polstrukturiran intervju, s katerim smo 

ocenili kazalce zadovoljstva medicinskih sester in ugotovili organizacijsko klimo na oddelkih. 

Kvantitativni del sestavlja anketni vprašalnik MMSS (McCloskey/Muller Statifaction Scale), 

ki je bil razvit za ocenjevanje zadovoljstva medicinskih sester. Z raziskavo smo identificirali 

kazalce zadovoljstva zdravstvenih delavcev v UKCL na Interni kliniki in Kliniki za 

infekcijske bolezni in vročinska stanja. Ugotovili smo stopnjo zadovoljstva zaposlenih, 

ocenili organizacijsko klimo v UKCL in pregledali obstoječo oceno kazalnikov kakovosti 

dela. Rezultate iz ljubljanske regije smo primerjali z rezultati raziskave, ki jo je za primorsko 

regijo opravil Prosen (2011). Med zdravstvenimi delavci se je kot zelo pomembno izkazalo 

plačilo (97 %), s katerim jih je več kot polovica (54 %) nezadovoljnih, manj kot polovica 

(40 %) jih je nezadovoljnih tudi z možnostjo napredovanja. Kljub  temu jih večina meni, da 

svoje delo opravlja dobro (89 %). S tovrstno metodo bi lahko v prihodnosti spremljali časovni 

potek zadovoljstva zaposlenih v zdravstvu ter vpliv sprememb zakonodaje in ekonomskih 

razmer. 

 

Ključne besede: zadovoljstvo zaposlenih, kakovost dela, motivacija, čustvena inteligenca, 

organizacijska klima 

 

SUMMARY 

Nursing is a pivotal profession within the health care sector. Quality assessment was carried 

out through a semi-structured interview to establish indicators of job satisfaction and 

organization climate. Quantitative assessment was performed by applying the 

McCloskey/Muller Satisfaction Scale (MMSS questionnaire), which specifically addresses 

job satisfaction in the nursing profession. Job satisfaction of employees of the University 

Medical Center Ljubljana, Division of Internal medicine and Division of Infectious Diseases 

was assessed; employee degree of satisfaction and organization climate, as well as work 

quality indicators were established. Results from the Ljubljana region were compared with 

results for Primorje region published previously by Prosen (2011). Among nurses, pay and 

incentives were regarded as very important (97%), and more than one half (54%) considered 

their salary non-satisfactory. Four out of ten nurses were not satisfied with possibilities of 

promotion. Nonetheless, the majority (89%) view their job performance as good. With this 

method, future changes of job satisfaction and organization climate can be followed over 

time, and the impact of economic and legislative changes assessed. 

Key words: job satisfaction, quality of work, motivation, emotional intelligence, organization 

climate 

UDK: 005.7:61-051(043.2) 
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1 

1 UVOD 

 

1.1 Opis raziskovalnega problema 

 

Zdravstvena nega (ZN) je poklicna dejavnost medicinskih sester (MS) in pomemben faktor v 

procesu zdravljenja bolnikov. Ena ključnih dejavnikov v življenju posameznika sta 

zadovoljstvo in dobro počutje na delovnem mestu. Izhajata lahko iz visoke delovne 

storilnosti, kakovostnega dela, učenja novih veščin, sodelovanja v timu in možnosti osebne 

rasti. K zadovoljstvu delovne skupine pripomore tudi čustvena inteligenca zaposlenih, ki 

vpliva na zaznavanje medsebojnih odnosov.  

Nezadovoljstvo na delovnem mestu se največkrat odraža kot nizka delovna storilnost, slabša 

produktivnost, odhajanje zaposlenih in absentizem. McNeese-Smith in van Servellen (2000) 

trdita, da predstavljajo zadovoljstvo pri delu vsi občutki, ki jih ima zaposleni na splošno o 

službi, kar vključuje plačo, delo, nadzor, možnosti, pogoje in organizacijsko sestavo. 

Menedžment ZN posveča premalo pozornosti kakovosti delovnega življenja, zadovoljstvu in 

motiviranju MS. 

McGillis in Doran (2007) ugotavljata, da je percepcija MS o kakovosti opravljenih storitev 

ZN pozitivno povezana z njihovim zadovoljstvom z delom in negativno z njihovo 

preobremenjenostjo. 

Povezanost med zadovoljstvom z delom in kakovostjo storitev povezujejo številni avtorji 

(Schlesinger in Heskett 1991; Hallowell, Schlesinger in Zornitsky 1996; Bowen, Schneider in 

Kim 2000). Med njimi izstopata Schlesinger in Heskett (1991), ki sta razvila tezo, da le 

zadovoljni zaposleni nudijo uporabnikom visoko kakovostne storitve, kar je skladno z Ajzen-

Fishbeinovo teorijo razumne akcije (Radovan 2003), teorijo pravičnosti (Adams 1966, cit. po 

Wilson in Frimpong 2004, 472) in teorijo socialne menjave (Blau 1964, cit. po Wilson in 

Frimpong 2004, 472). Zaposleni, ki so zadovoljni z delom, bolj sodelujejo, so bolj 

pripravljeni pomagati, imajo več spoštovanja in so bolj uvidevni do sodelavcev in 

uporabnikov. Kot navajata Wilson in Frimpong (2004), se pri bolj zadovoljnih delavcih 

pojavlja prosocialno obnašanje in izkazovanje ustreznih čustev pri delu, kar se odraža v 

kakovosti nudenih storitev uporabniku. 

V drugi polovici prejšnjega stoletja so različni avtorji (Smith, Organ in Janet 1983; Bateman 

in Organ 1983; Baron in Kenny 1986) trdili, da je fenomen uspešnosti zaposlenega pri 

zagotavljanju kakovostnih storitev/izdelkov preveč kompleksen, da bi ga razlagali in 

povezovali zgolj z zadovoljstvom z delom. 

Stopnja zadovoljstva z delom se spreminja glede na vrsto dela, ki ga MS opravljajo; glede na 

lokacijo oziroma okolje njihovega dela in vlogo, ki jo imajo (Ingersoll et al. 2002). 

Pomanjkanje kadra in neupravičena delitev dela v kolektivu v ZN se izražata v nezadovoljstvu 

zaposlenih. Visoka stopnja zadovoljstva pomembno vpliva tudi na zmanjšanje stresa, 

povezanega z delom (Flangan in Flangan 2002), in višjo kakovost življenja MS (Cimete, 

Gencapl in Keskin 2003). 
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1.2 Namen in cilj magistrske naloge 

 

Glavni namen raziskave v magistrski nalogi je identificirati kazalce zadovoljstva MS v ZN ter 

medsebojno primerjati rezultate v dveh regijah in v različnih klinikah, če so enaki oziroma v 

čem se razlikujejo. Med rezultati raziskave bomo prikazali povezavo kazalnikov o 

zadovoljstvu zdravstvenih delavcev z organizacijsko klimo na oddelkih.  

Rezultate iz Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana (UKCL) bomo primerjali z rezultati 

raziskave, ki jo je za primorsko regijo opravil Prosen (2011). V raziskavo primorske regije so 

vključene Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Šempeter pri Novi Gorici, Bolnišnica 

Sežana in Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna.  

V raziskavi želimo prikazati socialne, psihološke in varnostne dimenzije na zadovoljstvo MS 

z delom v UKCL ter preveriti sistem indikatorjev zadovoljstva z delom, ki ga je priredil 

Prosen (2011) za primorsko regijo na podlagi raziskovalnega instrumenta McCloskey Mueller 

Satisfaction Scale, in ugotoviti, če ustreza razmeram v UKCL.     

Z raziskavo želimo torej doseči naslednje cilje: 

− identificirati kazalce zadovoljstva zdravstvenih delavcev v UKCL na Interni kliniki (IK) 

in Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja (INFA); 

− ugotoviti stopnjo zadovoljstva zdravstvenih delavcev ter oceniti organizacijsko klimo v 

UKCL; 

− oblikovati izhodišča za primerjavo ugotovitev raziskav kazalnikov zadovoljstva med 

dvema slovenskima  regijama. 

 

1.3 Hipoteze in raziskovalna vprašanja 

 

1.3.1 Raziskovalna vprašanja pri kvalitativni analizi 

 

− Kaj vpliva na nezadovoljstvo/zadovoljstvo diplomiranih MS in zdravstvenih tehnikov 

(ZT) v klinikah UKCL? 

− Kakšno je zadovoljstvo MS v povezavi z organizacijsko klimo v UKCL? 

 

1.3.2 Hipoteze pri kvantitativni analizi 

 

− Obstaja statistično značilna povezanost med dejavniki zadovoljstva zaposlenih in 

demografskimi spremenljivkami. 

− Obstaja statistično značilna povezanost med pomembnostjo elementov zadovoljstva 

zaposlenih in demografskimi spremenljivkami. 

− Obstaja statistično značilna povezanost med kakovostjo ZN in demografskimi 

spremenljivkami. 

− Stopnja zadovoljstva MS v bolnišnicah v primorski regiji je večja kot v UKCL v 

osrednjeslovenski regiji.  
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− Indikatorji zadovoljstva z delom se v obeh regijah ne razlikujejo.  

 

1.4  Metodologija 

 

Z metodološkega vidika je raziskava sestavljena iz kvalitativnega in kvantitativnega dela. Oba 

metodološka pristopa sta med seboj povezana in se dopolnjujeta. 

Kvalitativni del predstavlja polstrukturiran intervju, s katerim bomo ocenili kazalce 

zadovoljstva MS in ugotovili organizacijsko klimo na oddelku. V raziskavi gre pri kvalitativni 

metodi za obdelavo transkriptov intervjujev, izvedenih med osmimi MS na dveh klinikah, in 

sicer na INFA in oddelku IK KOŽB.  

Kvantitativno raziskovanje predpostavlja objektivno, od človeka neodvisno realnost, ki jo 

odkriva s pomočjo objektivnih metod in veljavnega postopka raziskovanja. Kvantitativni 

podatki, ki se jih obdeluje, so numerični (Kern in Kragelj 2005).  Potek dogodkov je določen, 

rezultati so natančni in numerični, zaradi števil in statističnih analiz ji naročniki tudi bolj 

zaupajo (Flere 2000, 35–37).  Kvantitativno raziskavo smo izvedli v UKCL, in sicer na INFA 

in IK. IK zajema več oddelkov: Center za geriatrično medicino (CVV), Klinični oddelek za 

žilne bolezni (KOŽB), Klinični oddelek za hematologijo (HEMA), Klinični oddelek za 

intenzivno interno medicino (CIIM), Center za zastrupitve (CZZ), Klinični oddelek za 

nefrologijo (KON), Klinični oddelek za hipertenzijo (KOH), Klinični oddelek za 

gastroenterologijo (GEIK) in Klinični oddelek za kardiologijo (KOK). Podatke smo pridobili 

z anketnim vprašalnikom, povzetim po Prosenu (Prosen 2011). Anketni vprašalnik MMSS 

(McCloskey/Muller Statifaction Scale) je bil razvit za ocenjevanje zadovoljstva MS. Njihovo 

zadovoljstvo ocenjuje na osmih področjih: zadovoljstvo z nagradami, urnikom dela, 

usklajevanjem službenega dela in dela doma, odnosi s sodelavci, s profesionalnimi 

možnostmi, pohvale/priznanja, nadzorstvo/odgovornost. Vprašalnik je sestavljen iz treh 

delov: splošni podatki, vprašanja, ki se nanašajo na element zadovoljstva z delom, in 

vprašanja o kakovosti ZN. Podlaga za primerjavo rezultatov je bila raziskava (Prosen 2011). 

Dovoljenje za uporabo McCloskey Mueller Satisfaction Scale v magistrskem delu in s tem 

povezane avtorske pravice je odstopila University of Ohio, College of Nursing, Center for 

Nursing Classification & Clinical Effectiveness. Za vsako proučevano statistično 

spremenljivko smo naredili frekvenčno tabelo s programskim paketom SPSS. Iz frekvenčnih 

tabel smo izbrali absulutne in relativne frekvence. Za vse omenjene spremenljivke smo s 

pomočjo SPSS izračunali aritmetično sredino, modus in mediano. 

 

1.5 Omejitve raziskave in predpostavke 

 

Omejitve raziskave: 

 

− vzorec raziskave ni naključen; 

− izbor vzorca je opravil avtor glede na možnosti izpeljave raziskave;  
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− raziskava je bila narejena v UKCL, omejena je na IK in INFA; 

− kvantitativni vzorec je zajemal 500 anket, kvalitativni pa osem intervjuvank; 

− pri kvantitativni analizi je omejitev časa (1.9. do 31.10.2012) za vračilo anket in določen 

način vračanja; 

− pri izvedbi polstrukturiranih intervjujev sta omejitev čas (10.11. do 10.12.2012) in število 

vprašanj; 

− primerjava rezultatov raziskave iz leta 2011 Indikatorji zadovoljstva MS z delom v ZN 

(Prosen 2011); 

− izbira enot vzorcev je bila neslučajna, vendar z dobro izvedbo opazovanja, vzorec dobro 

predstavlja populacijo. Vendar ima pomanjkljivost, ker podatki, ki jih dobimo na tak 

način, ne omogočajo ocene kakovosti parametrov. 

 

 

Predpostavka je, da je spraševalec vprašal vsakega intervjuvanca enako vprašanje in da so vse 

ankete izpolnjene pod enakimi pogoji. 
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2 ZADOVOLJSTVO MEDICINSKIH SESTER 

 

Mueller in McCloskey (1990a, 113–116) poudarjata, da je v ZN je zadovoljstvo z delom eden 

najbolj uporabljenih konstruktov, ki ga povezujejo z izgorelostjo, pripadnostjo organizaciji in 

fluktuacijo. 

Definicije zadovoljstva na delovnem mestu so različne in se nanašajo na čustvene odzive 

zaposlenih. Vroom (1964) je definiral, da je zadovoljstvo v službi samo občutek zaposlenega 

glede delovnega mesta kot pa samega dela. Locke (1976) je dejal, da je zadovoljstvo na 

delovnem mestu prijeten ali pozitiven čustveni odziv, ki ga posameznik zazna od svojega dela 

ali delovnih izkušenj. Poudarja individualnost posameznika in je usmerjena na sedanjost 

oziroma preteklost bolj kot na prihodnost. Smith, Organ in Janet (1983) trdijo, da je 

zadovoljstvo na delovnem mestu zaznavanje in čustveni odziv posameznika na svoje delo. 

Stopnja zadovoljstva z delom se spreminja glede na vrsto dela, ki ga MS opravljajo; glede na 

lokacijo oziroma okolje njihovega dela in vlogo, ki jo imajo (Ingersoll et al. 2002). 

V ZN je nizko zadovoljstvo bolj izrazito pri mladih, novo usposobljenih in visoko izobraženih 

MS (Hayesa et al. 2006). 

Pomanjkanje kadra in nepravična delitev dela se izražata v nezadovoljstvu MS. Visoka 

stopnja zadovoljstva pomembno vpliva na zmanjšanje stresa, povezanega z delom (Flangan in 

Flangan 2002), in višjo kakovost življenja MS (Cimete, Gencapl in Keskin 2003). 

Individualno zadovoljstvo MS je povezano z zaznavanjem organizacijske klime bolnišnice 

(Blegen 1993, Irvine in Evans 1995).  

 

 

 

2.1 Dejavniki zadovoljstva 

 

Raziskovalci so poskušali prepoznati različne komponente zadovoljstva na delovnem mestu, 

izmeriti in preučiti relativno pomembnost vsake komponente in preučiti, kakšen vpliv imajo te 

komponente na produktivnost delavcev. Razpon virov zadovoljstva pri MS je analiziran v 

kvalitativnih in kvantitativnih raziskavah (Burnard, Morrison in Phillips 1999).  

Ugotovitev, da se zadovoljstvo na delovnem mestu MS razlikuje med oddelki iste bolnišnice 

(Landeweerd in Boumans 1988), je sprožila vrsto raziskav na to temo. Raziskovalci so se 

usmerili v prepoznavanje različnih komponent zadovoljstva, v izmero njihove relativne 

pomembnosti za zadovoljstvo na delovnem mestu in na raziskave vpliva, ki ga ima vsaka 

komponenta posebej na produktivnost (Burnard, Morrison in Phillips 1999).  

Zaključki o pomembnosti posameznih komponent so bili zelo različni. Tako je Simpson 

(1985) navedel, da je opazil, da MS kažejo neko stopnjo nezadovoljstva in da je prisotna 

razlika med spoloma: moški so bolj zadovoljni od žensk. Vendar pa v raziskavi Lupton in 

Najman (1995) poročata, da moški hitreje napredujejo od žensk. Butler in Parsons (1989) sta 
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zaključila, da je zaslužek najbolj pomemben faktor zadovoljstva v primerjavi z ostalimi, kot 

so podpora vodstva, svobodno izražanje in poklicni razvoj.  

Na osnovi pregleda najbolj popularnih orodij za merjenje zadovoljstva na delovnem mestu je 

Spector (1997) povzel sledeča dejstva o zadovoljstvu na delovnem mestu: komunikacija, 

sodelavci, bonitete, pogoji dela, vrsta dela, vrsta organizacije, politika in postopki 

organizacije, plača, osebna rast, možnosti napredovanja, prepoznavnost, varnost in nadzor.   

Po Herzbergu ločimo dejavnike, ki povzročajo zadovoljstvo, in dejavnike, ki povzročajo 

nezadovoljstvo, razlika med njimi je, da eni dejavniki predvsem motivirajo (motivatorji), 

drugi pa vzdržujejo normalno raven zadovoljstva (higieniki). Motivatorji so tesno povezani z 

osebnostnim tipom človeka. Najbolj se seveda obnese, če najdemo najpomembnejše 

motivatorje za vsakega človeka posebej. Možina et al. razlagajo, da med dejavnike, ki 

povzročajo zadovoljstvo, spadajo: delovni dosežki, delo, odgovornost pri delu, napredovanje, 

priznanje za opravljeno delo in osebna rast. Nezadovoljstvo pa povzroča odsotnost ustrezne 

politike in upravljanja v organizaciji, ustreznega vodenja, dobrih odnosov zaposlenih z 

nadrejenimi in sodelavci, slabe delovne razmere in neustrezna plača (Ivanko in Stare 2007, 

76).  

Jež in Mohar (1985, 53) sta opredelila vidike zadovoljstva, ki se nanašajo: 

− na delo – to so tisti elementi, ki se nanašajo na značilnost dela kot posledico delitve dela 

na samostojnost, odgovornost, pestrost, možnost razvijanja sposobnosti, možnost uporabe 

znanja in sposobnosti, učenje novih znanj in novih načinov dela; 

− na delovne okoliščine – elementi označujejo dve različici delovnih pogojev. Psihofizične 

delovne pogoje, med katere uvrščamo obremenitev z delom, temperaturo, čistočo, 

delovni čas in izpostavljenost nesrečam pri delu. Psihosocialne delovne pogoje, med 

katere prištevamo način nagrajevanja, možnost napredovanja, nadzor nad delom in odnos 

z nadrejenimi in s sodelavci; 

− na organizacijo – v kateri zaposleni dela. 

 

Dejavnik zadovoljstvo na delovnem mestu se razlikuje med državami. Tako Aiken et al. 

(2001) navajajo, da je nezadovoljstvo MS na delovnem mestu najvišje v ZDA (41 %), sledijo 

Škotska (38 %), Anglija (36 %), Kanada (33 %) in Nemčija (17 %). Glede na klimo na 

delovnem mestu je le tretjina MS v Kanadi in na Škotskem imela občutek, da so sodelovale 

pri oblikovanju urnika dela, v primerjavi z drugimi tremi državami, kjer več kot polovica. MS 

v Nemčiji so najbolj zadovoljne z možnostmi napredovanja, medtem ko v ZDA in Kanadi z 

višino osebnega dohodka. 

Raziskava, ki je bila narejena na Nizozemskem med anestezijskimi MS, potrjuje pozitivni 

odnos med delovno klimo in zadovoljstvom na delovnem mestu. Klima na delovnem mestu je 

lahko tudi indikator, kako lahko delovna organizacija izkoristi ves potencial zaposlenih. 

Zadovoljstvo na delovnem mestu se lahko doseže s petimi dejavniki zadovoljstva delovne 

klime: pomemben del poslanstva dela bolnišnice, razpravljanje o napredku pri delu, dobiti 
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priznanje za opravljeno delo, povratna informacija o delu, učenje in poklicna rast (Meeusen  

et al. 2011).   

 

 

 

2.2 Opredelitev in pojmovanje zadovoljstva z delom 

 

Hollenbeck in Wright (1994) opredeljujeta zadovoljstvo pri delu kot »prijeten občutek«, ki ga 

posameznik zaznava na temelju izpolnitve njegovih pričakovanj, ki so povezane z delom.  

Treven (1998,132) pravi, da omenjena opredelitev vsebuje tri pomembne vidike zadovoljstva 

pri delu; vrednost, pomembnost in zaznavanje. Zadovoljstvo pri delu je funkcija vrednosti, ki 

jo lahko določimo kot tisto, kar si posameznik zavestno ali podzavestno prizadeva doseči. 

Zaposleni v podjetju imajo različno mišljenje o pomenu posameznih vrednosti. To pa zelo 

vpliva na stopnjo njihovega zadovoljstva pri delu. Z zaznavanjem mislimo, kako posameznik 

zaznava trenutne razmere in jih primerja s svojimi vrednotami.  

 

Zadovoljstvo pri delu je eno od najpomembnejših občutij, povezanih s konkretnim delom in 

podjetjem. Pomeni nam izbiro občutkov in prepričanj zaposlenih o njihovi trenutni zaposlitvi.  

George in Jones (1996, 70-78) pojmujeta zadovoljstvo na delovnem mestu, kot skupek občutij 

in prepričanj, ki jih imajo zaposleni o njihovi trenutni zaposlitvi, dejavnike zadovoljstva pri 

delu razčlenjujeta v štiri skupine, in sicer: osebnost, delovne vrednote, narava dela in družbeni 

vplivi. 

Zadovoljstvo na delovnem mestu je skupek občutij in prepričanj, ki jih imajo ljudje o 

delovnem mestu, katerega opravljajo. Zakaj je zadovoljstvo na delovnem mestu tako 

pomembno za managerje ? Zaradi možnosti vplivanja na veliko število vedenj v organizaciji 

in zagotavljanju zadovoljstva na delovnem mestu (George in Jones 1996, 70). 

Zadovoljstvo na delovnem mestu je skupek naklonjenih in nenaklonjenih občutkov, s katerimi 

zaposleni označijo svoje delo. Je relativni občutek zadovoljstva ali nezadovoljstva, ki se 

razlikuje od objektivnih mišljenj in pričakovanem obnašanju (Davis in Newstrom 1989, 176). 

Zadovoljstvo zaposlenih je kriterij, ki pokaže, kako zaposleni občutijo organizacijo. Pristop k 

celoviti kakovosti naj bi zadovoljil njihove potrebe in pričakovanja (Gostiša 1996,83). 

 

 

 

2.3 Kakovost dela v luči zadovoljstva medicinskih sester 

 

Velik problem v zdravstvu predstavlja dejstvo, da se storitve delavcev še vedno merijo po 

kvantiteti opravljenega dela, kakovost storitve pa je manj pomembna. Kakovost pomeni zelo 

različne stvari za različne ljudi, običajno je kakovost vedno povezana s ceno ali stroški (Piskar 

in Dolinšek 2006). Najbolj ustrezno definicijo kakovosti podajata Bataleden in Davidoff 
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(2007), ki jo definirata kot nenehno prizadevanje zdravstvenih strokovnjakov, pacientov in 

njihovih svojcev, raziskovalcev, plačnikov, načrtovalcev in izobraževalcev, da naredijo 

spremembe, ki bodo privedle do boljših zdravstvenih izidov za paciente, večje uspešnosti 

delovanja sistema in boljšega razvoja strokovnjakov.  

McGillis in Doran (2007) tudi ugotavljata, da je zavedanje MS o kakovosti opravljenih 

storitev pozitivno povezano z njihovim zadovoljstvom z delom in negativno z njihovo 

preobremenjenostjo. 

Povezanost med zadovoljstvom z delom in kakovostjo storitev povezujejo številni avtorji 

(Schlesinger in Heskett 1991; Hallowell, Schlesinger in Zornitsky 1996 ; Bowen, Schneider in 

Kim 2000). Med njimi izstopata Schlesinger in Heskett (1991), ki sta razvila tezo, da le 

zadovoljni zaposleni nudijo uporabnikom visokokakovostne storitve, kar je skladno z Ajzen-

Fishbeinovo teorijo razumne akcije (Radovan 2003), teorijo pravičnosti (Adams 1966, cit. po 

Wilson in Frimpong 2004, 472) in teorijo socialne menjave (Blau 1964 cit. po Wilson in 

Frimpong 2004, 472). Zaposleni, ki so zadovoljni z delom, bolj sodelujejo, so bolj 

pripravljeni pomagati, imajo več spoštovanja in so bolj uvidevni do sodelavcev in 

uporabnikov. Kot navajata Wilson in Frimpong (2004, 472), se pri bolj zadovoljnih delavcih 

pojavlja prosocialno obnašanje in izkazovanje ustreznih čustev pri delu, kar se odraža v 

kakovosti nudenih storitev uporabniku. 

V drugi polovici prejšnjega stoletja so različni avtorji (Smith , Organ in Janet 1983; Bateman 

in Organ 1983; Baron in Kenny 1986) trdili, da je fenomen uspešnosti zaposlenega pri 

zagotavljanju kakovostnih storitev/izdelkov preveč kompleksen, da bi ga razlagali in 

povezovali zgolj z zadovoljstvom z delom. 

 

 

 

2.4 Merjenje zadovoljstva v zdravstveni negi 

 

Različne oblike meritev zadovoljstva na delovnem mestu so pokazale različne vire 

zadovoljstva. Rezultati, pridobljeni iz različnih študij, ki uporabljajo enake lestvice za oceno 

zadovoljstva, so bolj tehtni pri nudenju primerjalnih informacij, še posebno pri študijah 

različnih kultur.  

Eden od merilnih inštrumentov je Mueller and McCloskey (1990a) in Mueller and McCloskey 

(1990b), ki meri lestvico zadovoljstva. Ta metoda je bila uporabljena v naši raziskavi. Price 

(2002) je s to metodo poleg splošnega pregleda zadovoljstva na delovnem mestu preučil še 

ključna področja zadovoljstva na delovnem mestu. Le ta vključuje 31 točk v osmih 

dimenzijah: dodatne bonitete, urniki, ravnotežje med zaposlitvijo in družino, sodelavci, 

vzajemne priložnosti, profesionalne priložnosti, pohvale in zasluge (prepoznavnost), nadzor in 

odgovornost. Rezultati so pokazali, da je bilo več kot polovico vprašanih zadovoljnih s svojim 

delovnim mestom in nadvse zadovoljnih s sodelavci in dodatnimi bonitetami, najbolj 

nezadovoljni pa so bili s količino nadzora nad situacijo (amount of control) in količino 
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odgovornosti, ki jo imajo, ter nad profesionalnimi priložnostmi. Korelacija uporabljene 

metode je pokazala veliko skladnost z drugimi uveljavljenimi skalami. 

Tako so Adams, Bond in Arber (1995) uporabljali za merjenje zadovoljstva med MS na 

oddelku Likertovo lestvico. Zbirali so podatke med MS o tem, kako občutijo različne aspekte 

življenja na oddelku in vpliv na organizacijo in ZN (Tovey in Adams 1999 in Adams in Bond 

2000). Primerjali so 6 setov meritev, ki so jih ocenili po 4-stopenjski Likertovi lestvici. Teh 6 

setov meritev predstavlja: fizično okolje oddelka, profesionalna praksa MS, medsebojni 

odnosi na delovnem mestu, vodstvo oddelka, vpliv MS in zadovoljstvo na delovnem mestu.  

Tovey in Adams (1999) sta uporabila ta vprašalnik 6 meritev. Ugotovila sta, da so ključni 

vzroki za nezadovoljstvo MS na delovnem mestu medsebojni odnosi na delovnem mestu 

predvsem z manegementom, pomanjkanje zaposlenih, slabi standardi ZN in zunanji pritiski.  

Adams in Bond (2000) sta z enakim vprašalnikom ugotovila, da so MS najbolj pozitivno 

ocenile delovanje oddelka, opremo in ureditev. Povezave so bile najdene predvsem med 

zadovoljstvom na delovnem mestu in povezanostjo MS zaposlenih na oddelku. 

Pomembno je tudi sledenje dejavnikov zadovoljstva na delovnem mestu v časovnih razmakih, 

da dovolj zgodaj ugotovimo spremembe, na katere lahko pravočasno vplivamo. Vprašalnik o 

zadovoljstvu na delovnem mestu, ki so ga uporabili Nolan, Nolan in Grant (1995) je bil 

uporabljen v več študijah v različnih državah, za določitev zadovoljstva MS na delovnem 

mestu in etične klime. Vprašalnik je obsegal 16 delov, ki se nanašajo na delovno okolje, 

zaznavanje sprememb v zadnjih 12 mesecih, splošno zadovoljstvo in etiko. V tej raziskavi 

Nolan, Nolan in Grant (1995) so ugotovili, da je zadovoljstvo na delovnem mestu ostalo 

stabilno in da dva faktorja dominirata: kot kaj MS pojmujejo zadovoljstvo in etiko, in sicer 

sposobnost, da izvajajo dobro nego pacientov in dobri medsebojni odnosi med sodelavci. 

Nolan et al. (1998) so nadalje ugotovili, da je večina vprašanih smatralo njihovo delo kot 

zanimivo, in to je bil faktor z največjim vplivom na zadovoljstvo. Tretjina vprašanih je 

ocenila, da se je njihovo zadovoljstvo na delovnem mestu v zadnjem letu zmanjšalo. 2/3 je 

odgovorilo, da je splošna etika padla.  

Nabor dejavnikov zadovoljstva MS je nekoliko drugačen v ruralnem področju. Penz et al. 

(2008) so preučili zadovoljstvo MS v ruralnih področjih Kanade. Štirje faktorji, vključno z 

razpoložljivo in najnovejšo opremo in zalogami, večjim zadovoljstvom z urniki in delom v 

izmenah, nižjimi psihološkimi zahtevami pri delu in večjim zadovoljstvom z domačo 

skupnostjo razložijo varianco v zadovoljstvu na delovnem mestu.  

Indeks zadovoljstva na delovnem mestu po Stampsu (1997) v prvem delu meri pomembnost 

šestih komponent zadovoljstva: plačilo, neodvisnost pri delu (avtonomija), rutina, pravila dela 

na delovnem mestu, ki jih je postavila delovna organizacija, zadovoljstvo s socialnimi 

interakcijami in zadovoljstvo s profesionalnim statusom. Drugi del vsebuje 44 vprašanj, ki se 

nanašajo na šest zgoraj omenjenih komponent zadovoljstva, ki so ocenjeni po Likertovi 

lestvici. 

Spector (1997) merjenje zadovoljstva v ZN označi kot celoten občutek o delu na delovnem 

mestu ali kot ocene po različnih delih: plače, komunikacija s sodelavci, bonitete, pogoji dela, 
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narava samega dela, narava delovne organizacije, pravilniki in postopki delovne organizacije, 

napredovanje, zadovoljstvo s profesionalnim razvojem, osebna rast posameznika, možnost 

odločanja, varnost pri delu in nadzor. 

Finn (2001)  je po metodi Stampsa ugotovil, da je najpomembnejša komponenta zadovoljstva 

MS neodvisnost pri delu. Demografske komponente zaposlenih so pokazale, da so MS 

mentorji manj zadovoljne kot ostale MS. 
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3 ORGANIZACIJSKA KLIMA 

 

Za merjenje organizacijske klime se odločimo, kadar želimo proučiti zadovoljstvo zaposlenih 

na različnih nivojih. Z rezultati meritev ugotovimo, na katerih področjih moramo ukrepati, da 

bomo ob povečanem zadovoljstvu zaposlenih dosegli tudi boljšo učinkovitost. 

 

 

 

3.1 Organizacijska klima 

 

Organizacijska klima je vzdušje v organizaciji, ki je posledica različnih znanih in neznanih 

dejavnikov iz preteklosti in sedanjosti, iz širšega in ožjega okolja, ki vplivajo na obnašanje 

ljudi in uporabo njihovih zmogljivosti. Termin klima torej zajema tiste značilnosti, ki vplivajo 

na vedenje ljudi v organizaciji in zaradi katerih se organizacije med seboj razlikujejo. 

Organizacijske klime ne smemo zamenjati s fizikalno klimo. Organizacije se ne razlikujejo le 

po fizični strukturi, pač pa tudi po tem, kakšna stališča in vedenja najdemo pri ljudeh 

(Lipičnik 1998, 198). 

V strokovni literaturi najdemo veliko različnih izrazov, ki jih avtorji uporabljajo za 

označevanje klime: organizacijska klima ali klima v organizaciji, organizacijska kultura, 

psihološka klima, osebnost podjetja, delovno ozračje, poslovna klima ali preprosto klima 

(Lipičnik 1998, 73). 

Blažič poudarja, da klimo ustvarjajo vsi zaposleni v podjetju, torej vsi skupaj in hkrati vsak 

posebej. V različnih podjetjih so zaposleni različni ljudje, ki ustvarjajo klimo, zato v vsakem 

podjetju obstaja različna klima (Černetič 2007, 290).  

Forehand in Gilmer menita, da je organizacijska klima skupek značilnosti, ki določajo 

združbo in jo ločijo od ostalih združb, ter vpliva na vedenje ljudi. Organizacijska klima po 

Možini je vrsta značilnosti, ki kažejo zadovoljstvo zaposlenih s socialnega vidika dela (Ivanko 

in Stare 2007, 122–123). 

Organizacijska klima je tudi običajen izraz, s katerim ponazarjamo odnose med zaposlenimi v 

neki organizaciji kot tudi odnos do delovne organizacije. Če so ti odnosi pozitivni, se oblikuje 

ugodna klima, ki odraža prijazno, prijateljsko vzdušje. Povsem drugače pa je, če so odnosi 

med zaposlenimi v neki organizaciji negativni. Taki odnosi porajajo neugodno klimo, saj je 

delovno ozračje negativno, napeto, prisotni so pogostejši konflikti, ki vodijo v nizko 

produktivnost (Rode 2003, 8). 

Organizacijska klima v organizaciji je odvisna od stališč zaposlenih o lastnem delu, 

organiziranosti dela, nagrad, medsebojnih odnosov, načina vodenja, počutja v organizaciji ter 

interesov in želja zaposlenih glede njihovega dela, kariere in izobraževanja. Za organizacijsko 

klimo lahko rečemo, da je skupno ime za način vedenja ljudi in zaznavanje medsebojnih 

odnosov. Organizacijska klima vpliva na zadovoljstvo zaposlenih in uspešnost poslovanja. 

Bolj ko zaposleni čutijo, da so v organizaciji cenjeni in spoštovani, bolj pozitivno bodo 
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prispevali k doseganju dobrih poslovnih rezultatov kakor tudi k osebnemu zadovoljstvu in 

razvoju (Ivanko in Stare 2007, 121–122). 

 

 

 

3.2 Organizacijska klima v povezavi z zadovoljstvom zaposlenih 

 

Zadovoljstvo zaposlenih lahko razumemo kot zadovoljevanje potreb in izpopolnjevanje 

pričakovanj zaposlenih pri uresničevanju osebnih in skupnih ciljev. Pomeni zaznave ali kako 

zaposleni dojemajo lastno združbo in kako dojemajo svoje možnosti in pogoje dela (Černetič 

2007, 289). Če primerjamo pojma organizacijska klima in zadovoljstvo, ugotovimo, da 

zadovoljstvo zaposlenih obravnava različne vidike dela, kot so: varnost zaposlitve, višina plač 

in drugih denarnih nagrad, odnosi med sodelavci ter razmerja med delavci in njihovimi 

nadrejenimi. To je skladno z dimenzijami klime v organizaciji. Lahko bi rekli, da so razlogi 

za zadovoljstvo zaposlenih povezani z dimenzijami klime. Če nagrajevanje temelji na delovni 

uspešnosti zaposlenih in daje zaposlenim občutek enakosti, vodi k zadovoljstvu. Če zaposleni 

čutijo, da je njihova osebna blaginja zaščitena s prijaznim, obzirnim in splošno humanim 

vodstvom, to povečuje zadovoljstvo zaposlenih, ker vpliva na občutek, da se upošteva njihova 

čustva. Vendar pa vse dimenzije klime niso vedno povezane z zadovoljstvom. Ciljna 

usmerjenost podjetja lahko po eni strani zmanjšuje nejasnost, vendar pa lahko zmanjšuje 

samostojnost zaposlenih, kar lahko povzroči nezadovoljstvo (Schneider 1990, 303–304). 

Zaposleni bodo bolj motivirani, če bodo sodelovali v procesih odločanja o pogojih svojega 

dela in skupaj z vodjo sodelovali pri iskanju ustreznih rešitev. Dobro klimo bo torej ustvarilo 

sodelovanje zaposlenih in managementa, kjer bo delo podrejenih cenjeno, kjer si bodo 

medsebojno zaupali ter konstruktivno reševali konflikte (Florjančič in Vukovič 1998, 147). 

Schneider pojmuje, da ravnanje ljudi vpliva na klimo in končno na zadovoljstvo zaposlenih. 

Se pravi, da ravnanje z ljudmi pri delu vpliva na organizacijsko klimo, dobra klima pa je 

predpogoj za zadovoljstvo zaposlenih (Černetič 2007, 291). 

 

 

 

3.3 Čustvena inteligenca 

 

V devetdesetih letih preteklega stoletja se je pojavil pojem čustvena inteligentnost, ki sta ga 

definirala Mayer in Salovey (1997). Avtorja sta čustveno inteligentnost opredelila kot izbir 

sposobnosti, ki naj bi posamezniku pomagale točneje oceniti in izražati lastna čustva kot tudi 

čustva drugih ter jih uporabljati pri motiviranju, načrtovanju in doseganju življenjskih ciljev. 

Izraz sta izbrala kot neposredno nasprotje izraza »umska inteligentnost«. Odtlej marsikdo 

namesto o »značaju« govori o »čustveni inteligentnosti«, čeprav oba izraza opisujeta isto 

lastnost (Simmons in Simmons 2000).  
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Vedeti moramo, da čustveno inteligentnost lahko negujemo, razvijamo ter povečujemo, da ni 

lastnost, ki nam je dana ali pa ne. Povečujemo jo tako, da se naučimo uporabljati sposobnosti 

čustvene inteligentnosti in jih izpolnjujemo. Mednje sodijo samozavedanje, obvladovanje 

čustev in samomotivacija (Weisinger 2001). Mayer (1999) ugotavlja, da je poimenovanje 

čustvene inteligentnosti nastalo na podlagi sveta laične kulture in popularnih knjig s tega 

področja ter člankov v časopisih in revijah. Po drugi strani pa na podlagi znanstvenih revij in 

strokovnih knjig s tega področju. Laična javnost je hitro sprejela koncept čustvene 

inteligentnosti. 

Sodobnejše teorije emocij kažejo, da emocije usmerjajo kognitivne aktivnosti ter motivirajo 

ciljno usmerjeno (adaptivno) vedenje (Strongman 1987 po Pečjak in Avsec 2003, 55).  

Schwarz  (1990 cit. po Pečjak in Avsec 2003, 58) navaja, da so lahko emocije posamezniku 

pomemben vir koristnih informacij in da jih lahko ta uporablja za učinkovitejše prilagajanje 

kot tudi motiviranja, načrtovanje in doseganje določenih življenjskih ciljev. 

Obstajajo orodja za merjenje emocionalne inteligentnosti v obliki testa (Mayer, Salovey in 

Caruso 2002 po Pečjak in Avsec 2003, 58). Izdelani so tudi številni ocenjevalni merski 

inštrumenti, s pomočjo katerih se posameznik sam oceni, v kolikšni meri so različne 

sposobnosti in vedenja značilni zanj. Golemanov in Bar-Onov model prikazujeta čustveno 

inteligentnost kot osebnostno značilnost. 

Golemanov model čustvene inteligentnosti sestavljajo naslednje kategorije, kot so poznavanje 

čustev, uravnavanje čustev, samomotiviranje, poznavanje čustev pri drugih in prepoznavanje 

čustev pri drugih in ravnanje v medsebojnih odnosih (Goleman 1995, 43).  

Golemanova opredelitev čustvene inteligentnosti je široka in zajame skoraj celotno osebnost 

oziroma, kot se je izrazil sam Goleman, jo lahko poimenujemo z izrazom karakter. Razdelil je 

vse čustvene spretnosti v dve veliki skupini: osebne, ki določajo, kako dobro obvladujemo 

sebe, in socialne spretnosti, ki določajo, kako dobro obvladujemo medsebojne odnose. 

(Goleman 1998). Bar-Onov model opredeljuje čustvovanje inteligentnosti kot vrsto 

nekognitivnih sposobnosti, kompetenc in spretnosti, ki vplivajo na uspešnost posameznika pri 

njegovem spoprijemanju z zahtevami in pritiski okolja (Bar-On 1997). V letu 2000 isti avtor 

na podlagi validacije vprašalnika za oceno čustvene inteligentnosti govori o desetih 

komponentah emocionalnein socialne inteligentnosti (emocionalnem zavedanju, 

samospoštovanju, asertivnosti, empatiji, medsebojnih odnosih, frustracijski toleranci, kontroli 

impulzov, preverjanju realnosti, fleksibilnosti in reševanju problemov) ter o petih 

spodbujevalcih čustveno in socialno inteligentnega vedenja (optimizmu, sreči, 

samoaktualizaciji, neodvisnosti in družbeni odgovornosti).  
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3.4 Motivacija in timsko delo 

 

Menedžerji ne smejo spregledati glavnih motivatorjev za delo in za razvijanje kariere MS v 

svojem poklicu (Newton et al. 2009). Za oceno motivacije ni izdelane enovite metode in ni 

sprejeta univerzalna definicija, ugotovljenih pa je bilo pet kategorij, ki nanjo vplivajo: 

delovno mesto, pogoji dela, osebne karakteristike zaposlenih, njihova prioriteta dela in 

notranja klima na delovnem mestu (Toode, Routasalo in Suominen 2011).  

Ljudje delujejo zaradi zadovoljstva svojih potreb. Potrebe povzročajo v človeku napetost, 

željo, hotenje po delovanju za zadovoljitev potreb. Problem motivacije je skratka problem 

usmerjenja energije k postavljenemu cilju. Cilj, ki je povod delovne aktivnosti, pa mora biti 

usklajen s človeškimi potrebami. Motivirano delovaje je torej usmerjeno delovanje (Rozman, 

Kovač in Koletnik 1993, 236). 

Z večanjem motiviranosti posameznika rasteta tudi njegova uspešnost in učinkovitost pri delu 

(von Rosenstiel 2000, 255). 

Managerjem pri kakovosti dela v zdravstvu pomagajo različne motivacijske teorije (Lipičnik 

1998), s pomočjo katerih lahko določijo instrumente za vplivanje na motivacijo zaposlenih ter 

pomagajo razumeti proces in faze motivacijskega ciklusa ter psihološke okoliščine, ki 

vplivajo na motivacijo na delovnem mestu in kako lahko menedžer spremeni lastnosti dela, da 

bo motiviral zaposlene in dosegel njihovo zadovoljstvo.  

Vsaka motivacijska teorija si prizadeva razložiti vzroke za vedenje ljudi in procese, ki 

povzročajo vedenje. Tiste, ki se ukvarjajo s tem:  

− »kaj« motivira vedenje, imenujemo vsebinske teorije (Maslow, Hercberg, Aderfer, 

Hackman-Oldham idr.); 

− teorije, ki so bolj osredotočene na, »kako« motivirati vedenje, pa označujemo kot 

procesne teorije (Vroom, Leavit, Fromm, teorija x, y, z idr.); 

− dodatne (novejše) motivacijske teorije (Černetič 2007, 223). 

 

Maslow  razlaga (slika 1), da sprejme človek nevarnost, osamljenost in dolgočasno delo v 

zameno za zaslužek, ki mu bo omogočil dovolj hrane in pijače. Ko je to zadovoljeno, mu je 

najpomembnejša varnost, na naslednjem nivoju pa dobri socialni odnosi. Na koncu si človek 

poišče delo, ki ga bo v celoti zadovoljevalo, kar se tiče njegovih sposobnosti, znanj in 

ustvarjalnost (Johnson 1999, 59–60). 
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Slika 1: Hierarhija potreb po Maslowu 

Vir: Johnson 1999, 59. 

 

Uhan prevzema po Maslowu, da je na prvem mestu motivacijski dejavnik, ki je aktiviran in 

najmanj zadovoljen. Motivacijski dejavnik, ki je na zadnjem mestu, je mogoče interpretirati 

na dva načina: 

− potreba je že zadovoljena, 

− potreba še ni aktivirana (Černetič 2007, 225). 

 

Za managerje je Herzbergova teorija uporabna, ker se zaveda dveh orodij za motiviranje 

zaposlenih: higienikov, s katerimi je mogoče povzročati zadovoljstvo, ki bo odstranilo 

odvečne napetosti ter usmerilo človekovo aktivnost v delo, in motivatorjev, s katerimi je 

mogoče izzvati aktivnosti pri posameznikih (Černetič 2007, 227). 

Hackman-Oldhamer sta zasnovala model psiholoških okoliščin. Oblikovala sta teorijo 

značilnosti dela, ki pravi, da bodo zaposleni dosegli motivacijo, če poznajo rezultate svojega 

dela, če verjamejo, da so osebno odgovorni za rezultate svojega dela in da imajo občutek, da 

je njihovo delo pomembno (Černetič 2007, 228). 

Hackman je bil prepričan, da sodi velikost potrebe po razvoju med pomembne individualne 

dejavnike. Ko namreč ljudje z veliko potrebo po razvoju opravljajo delo, ki ima ustrezne 

temeljne razsežnosti, so zanj bolj osebno motivirani, občutijo ob njem veliko zadovoljstvo, si 

bolj prizadevajo za visoko kakovost opravljenega dela in niso pogosto odsotni z dela (Treven 

in Srića 2001, 134).   

McGregorjeva teorija temelji na prepričanju, da je za uspešnost podjetja ključna motivacija 

vseh zaposlenih, na katero imajo velik vpliv vodilni delavci v podjetju. Ta teorija se usmerja 

na dve skrajni možnosti človeškega obnašanja (Černetič 2007, 233). 

McGregor  v svoji teoriji X opisuje povprečnega človeka, ki ima prirojen odpor do dela in se 

SAMOURESN

IČEVANJE
UGLED

POTREBA PO VARNOSTI

SOCIALNE POTREBE

FIZIOLOŠKE POTREBE
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ga bo izogibal, takšen delavec mora biti zmeraj preganjan in nadzorovan, usmerjan, saj bo le 

tako vlagal ustrezen trud. Takšen delavec je raje voden, saj si želi izogniti odgovornosti in si 

bolj kot kar koli želi varnost. Teorija X ne opisuje tega, kakšni ljudje so, temveč kakšni 

postanejo, kadar management izvaja kontrolo in nadzor, ki jima je v pomoč oblast v okviru 

hierarhističnega sistema. Tako vodena podjetja privlačijo ljudi, ki želijo biti vodeni, niso pa 

mikavna za tiste, ki si želijo prevzeti odgovornost (Moller 1995, 129).  

McGregor v svoji teoriji Y razlaga, da povprečen človek nima prirojenega odpora do dela, da 

nadzor in grožnja s kaznijo nista edini sredstvi za doseganje njegove prizadevnosti, zavzetost 

za delovne cilje je funkcija nagrad, povezanih z dosežki; povprečen človek se v ustreznih 

pogojih nauči, ne le sprejemati odgovornost, temveč jo tudi iskati. Teorija Y opozarja na 

možnosti človekovega razvoja. Ni vprašanje, kakšni ljudje 'so', temveč kakšni 'so lahko'. 

Employeeship management vodi do kulture podjetja, za katero sta značilna zavzetost in 

občutek odgovornosti. Vodi tudi do sprostitve človeških potencialov in do tega, da uspe 

podjetju pritegniti podjetne in samostojne ljudi (Moller 1995,131).   

Adfeler predlaga tristopenjsko lestvico potreb. Tudi ime teorije ERG označuje potrebe 

(exisitence, relatedness, growth), ki jih Adelfer definira na naslednji način: 

− Potrebe po obstoju, kamor spadajo potrebe, ki se nanašajo na izpolnjevanje osnovnih, 

materialnih in eksistenčnih potreb. V to skupino uvrščamo potrebe, ki jih je Maslow 

obravnaval kot fiziološke potrebe in potrebe po varnosti. 

− Potrebe po povezovanju z drugimi ljudmi; ta skupina vključuje potrebe, ki so povezane z 

željo ljudi po vzdrževanju pomembnih medsebojnih odnosov. Te potrebe ustrezajo 

Maslowim socialnim potrebam in tistemu delu potreb, ki se nanašajo na željo človeka, da 

bi ga ljudje spoštovali. 

− Potrebe po razvoju odražajo človekovo željo po osebnem razvoju. V to skupino je 

Adelfer uvrstil notranjo sestavino Maslowih potreb po spoštovanju in potrebe po 

samouresničevanju (Černetič 2007, 231). 

 

Po Adelferju se ljudje pomikajo po hierarhični lestvici navzgor ali navzdol, odvisno od tega, 

kako uspešni so pri zadovoljevanju svojih potreb. V primeru, da posameznik ne more 

zadovoljiti višjih potreb, se pojavi frustracija, zato se vrne na nižji nivo in tam pretirano 

zadovoljuje potrebe (Jan 2002, 116). 

Po Adelferjevi teoriji si posameznik lahko prizadeva za osebni razvoj, čeprav nima 

zadovoljenih potreb po obstoju ali potreb po povezovanju z drugimi ljudmi, mogoče pa je 

tudi, da se vse tri skupine potreb pojavijo sočasno. Ta teorija upošteva individualne razlike 

med ljudmi in dejstvo, da vplivajo na prioriteto zadovoljevanja potreb tudi različno kulturno 

okolje, izobrazba posameznika in njegove družinske vezi (Treven in Srića 2001, 131).   

Vroom je zasnoval teorijo pričakovanja, ki predpostavlja, da je stopnja težnje posameznika, 

da se vede na določen način, odvisna od dveh dejavnikov. Prvi je povezan s pričakovanjem, 

da bo njegovemu vedenju sledila določena posledica, medtem ko se drugi nanaša na 

privlačnost posledice za posameznika (Treven in Srića 2001, 135–136).   
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Očitno je, da so delovni kolektivi najuspešnejši, če jih uspemo preoblikovati v produktivnejše 

enote – time (Maddux1992, 10). V timu ima vsakdo specifično znanje in odgovarja za svoje 

odločitve, ki pa so podrejene skupnemu cilju v okviru določene delovne naloge (Mayer 2001). 

Če timi delujejo dobro, odliv delovne sile in odsotnost z dela upadajo, storilnost pa narašča 

(Goleman 2001). Uspešnost tima pogojuje tudi čustvena inteligenca. 
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4 ZADOVOLJSTVO MEDICINSKIH SESTER IN ORGANIZACIJSKA KLIMA V 

ZDRAVSTVENI NEGI 

 

4.1 Kvalitativna analiza 

 

Zadovoljstvo medicinskih sester in organizacijska klima 

 

Metodologija analize delno strukturiranih intervjujev je bila povzeta po Mesecu (1998). V 

intervjuje je vključenih osem MS, od tega so bile dve srednji in šest diplomiranih MS. Štiri 

MS iz IK, določenega oddelka, in štiri MS iz INFA.  

S pomočjo kvalitativne analize bomo preverili naslednja vprašanja: 

− Kaj vpliva na nezadovoljstvo/zadovoljstvo diplomiranih MS in ZT? 

− Kakšno je zadovoljstvo MS v povezavi z organizacijsko klimo v UKCL? 

Ugotoviti želimo zadovoljstvo zaposlenih, pripadnost oddelkom, čustveno inteligentnost, 

medsebojne odnose in ugotovitve izboljšanja načina dela. 

 

 

 

4.1.1 Vzorec in zbiranje podatkov 

 

Zbiranje kvalitativnih podatkov je potekalo od 10. novembra 2012 do 10. decembra 2012. 

Naključno smo izvedli intervjuje na INFA in na enem oddelku IK, to je KOŽB. Za intervjuje 

smo pridobili pisno soglasje vodstva obeh klinik. Raziskavo je odobrila Komisija za 

medicinsko etiko pri Ministrstvu za zdravje Republike Slovenije. Intervjuvali smo dve srednji 

MS in šest diplomiranih MS. Povprečna starost intervjuvank je bila 44 let. V povprečju so 

imele intervjuvanke 21,6 let delovne dobe. Med vsemi osmimi je ena intervjuvanka zamenjala 

delovno organizacijo enkrat, ena intervjuvanka pa le delovno mesto trikrat znotraj 

organizacije oziroma klinike. Pogovor smo snemali na diktafon in pogovor dobesedno 

zapisali. Sam intervju je potekal povprečno 10 minut. Intervjuji so potekali individualno, na 

oddelkih, kjer so intervjuvanke zaposlene, v sproščenem vzdušju. Vse intervjuvanke, ki smo 

jih prosili za sodelovanje v raziskavi, so prostovoljno sodelovale. Zaradi etike raziskovanja je 

namreč pomembno, da se intervjuvanke ne počutijo slabo ali da so kako drugače oškodovane.  

 

 

 

4.1.2 Obdelava in analiza podatkov 

 

Najprej smo intervjuje, ki so bili posneti na diktafon, dobesedno zapisali. S kvalitativno 

študijo, ki temelji na odprtem kodiranju, smo želeli dobiti vpogled na zadovoljstvo MS ter 

oceniti organizacijsko klimo v delovni organizaciji in o čustveni inteligentnosti zaposlenih. Iz 
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intervjujev smo izbrali pojme, ki so bili pomembni, in iz njih izbrali pomembne besede, ki 

smo jih razvrstili v kategorije. Vsak intervju smo uvrstili pod zaporedno številko tabele, ki je 

bila razdeljena na pojme in kategorije. Vanje smo vnesli podatke in izjave intervjuvank. Na 

koncu kvalitativne raziskave v rezultatih je napisan zaključek glede na interpretacijo 

ugotovitve obeh oddelkov. 

 

 

V preglednici 1 je opredeljen pojem motivacija za IK in INFA. 

 

Preglednica 1: Motiviranost zaposlenih 

POJMI KATEGORIJE IK INFA 

 

 

 

 

 

MOTIVACIJA 

 

Poklic 

 

 

Napredovanja 

 

 

 

Boniteta 

 

 

Pomagati ljudem 

 

 

Odvisno od delovnih 

izkušenj, odvisno od 

stopnje znanja 

 

Udeležiti se 

kongresov 

Izobraževanja 

Ne vejo 

 

Pomagati ljudem 

 

 

Odvisno od delovnih 

izkušenj, stopnja 

izobraževanja 

 

Ne vejo, delovna 

uspešnost, predlog 

stimulacije, nagrada 

 

 

IK: 

Poklic: Tri intervjuvanke so se odločile za poklic MS, ker so imele željo že v mladosti 

pomagati ljudem. Ena se je odločila za poklic MS, ker čuti to delo kot poslanstvo. V izjavah 

ni bilo razlike med različno izobraženimi MS. 

Napredovanje: Tri intervjuvanke so bile ne glede na izobrazbo mnenja, da je napredovanje 

odvisno od delovnih izkušenj, saj so se same zelo veliko naučile od starejših MS. Ena 

intervjuvanka (visoka izobrazba) je mnenja, da je poleg delovnih izkušenj pomembno 

strokovno napredovanje, ki je odvisno od stopnje znanja. Zato je izobraževanje zelo 

pomembno, saj  pripomore k inovativnosti in kakovosti osebne rasti. 

Bonitete: Glede bonitet so bila različna mnenja. Za ene je boniteta možnost internega 

izobraževanja. Druge bi se udeležile raznih izobraževalnih kongresov podobno kot zdravniki, 

da bi jim delodajalec našel sponzorje za plačilo udeležbe na kongresu. Druge predlagajo, da bi 

imele prosti dan, plačan s strani delodajalca vsaj toliko časa, dokler ne bo možnosti 

napredovanja, ker so zdaj napredovanja zamrznjena. Ena od sester ni želela podati mnenja o 

boniteti. 
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INFA: 

Poklic: Tri intervjuvanke ne glede na izobrazbo so se odločile za  poklic MS, da bi pomagale 

ljudem. Ena se je odločila zato, ker ni bila sprejeta na študij medicine in bi se zdaj raje 

odločila za pedagoški poklic. 

Napredovanje: Vse štiri intervjuvanke so bile ne glede na izobrazbo mnenja, da so delovne 

izkušnje pri napredovanju pomembne.  

Bonitete: Tri intervjuvanke so ne glede na izobrazbo mnenja, da bi se bonitete morale izraziti 

kot nagrada (stimulacija– dobiti denar od sponzorjev) ali kot športna aktivnost oziroma 

udeležba na izobraževanju, ki se ga sedaj ne morejo udeležiti brez pomoči sponzorjev. Ena 

sestra ni želela podati mnenja o boniteti. 

 

V preglednici 2 je opredeljen pojem kultura za IK in INFA. 

 

Preglednica2: Kultura zaposlenih 

POJMI KATEGORIJE IK INFA 

 

 

 

KULTURA 

 

Vrednote 

 

Nagrajevanje/napredovanje 

 

 

Ugled  UKCL 

 

 

Kot jih vidiš sam, 

plače 

 

Nepravičen, 

odvisen od vodstva 

 

Realnost,  razvoj 

človekove 

osebnosti, denar 

 

Usklajenost 

 

Pravičen, 

razporeditve v 

plačilne razrede 

 

Razvoj človekove 

osebnosti, realnost 

 

IK: 

Vrednote: Intervjuvanka s srednjo izobrazbo je bila mnenja, da je dobro biti zaposlen v 

UKCL-ju, saj dobi plačo, vrednote pa so take, kot jih vidimo sami. Dve intervjuvanki z visoko 

izobrazbo sta menili, da je bilo nekoč dobro biti zaposlen v UKCL, ker je univerzitetna 

klinika in s svojim znanjem doprineseš k raziskovanju, sedaj pa ni več tako. Ni več take 

avtoritete, lokalne bolnišnice se hitreje razvijajo in tam imajo zaposleni več vrednot. Ena 

intervjuvanka z visoko izobrazbo na vprašanje ni želela odgovoriti. 

Nagrajevanje/napredovanje: Tri intervjuvanke so bile ne glede na izobrazbo mnenja, da 

napredovanje zaposlenih ni pravično. Ena intervjuvanka z visoko izobrazbo pa je menila, da 

je to potekalo rutinsko, vendar je premalo priznano posamezniku, ki bistveno pripomore k 

razvoju.   

Ugled UKCL: Intervjuvanka s srednjo izobrazbo je mnenja, da papir prenese veliko, vendar se 

kot srednja sestra ne more uveljaviti, da bi lahko sodelovala v kakšni komisiji. Tri 

intervjuvanke z visoko izobrazbo so menile, da se je ugled poslabšal in posameznik nima 
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možnosti, da prodre s svojimi predlogi. Velikokrat dobri predlogi potonejo in ne pridejo do 

izraza.  

INFA: 

Vrednote: Vse štiri intervjuvanke (ne glede na izobrazbo) so mnenja, da so vrednote 

prilagojene  današnjemu času. 

Nagrajevanje/napredovanje: Tri diplomirane intervjuvanke so mnenja, da je bilo napredovanje 

pravično. Intervjuvanka s srednjo izobrazbo pa je menila, da je bila storjena napaka s 

sprejetjem in uvedbo novih plačilnih razredov v javnem sektorju.   

Ugled UKCL: Intervjuvanki z visoko izobrazbo sta mnenja, da gre za razvoj človekove 

osebnosti, ne za služenje denarja, in menita, da veliko ljudi dela dobro in kvalitetno. Dve 

intervjuvanki z visoko in srednjo izobrazbo sta mnenja, da UKCL svoj ugled počasi izgublja. 

 

V preglednici 3 je opredeljen pojem kakovost dela in življenja za IK in INFA. 

 

Preglednica 3: Kakovost dela in življenja 

POJMI KATEGORIJE IK INFA 

 

 

 

 

 

 

KAKOVOST 

DELA IN  

ŽIVLJENJA 

 

 

 

 

 

 

Fizični delovni 

pogoji 

 

 

 

Varstvo pri delu 

 

 

Zaščitna oprema 

 

 

Delovni dan 

 

Družabna srečanja 

 

 

 

Slabi pogoji, 

nefunkcionalni 

prostori 

 

 

Zdravniški pregledi  

 

 

Dovolj, slabša 

kvaliteta 

 

 

Preobremenjenost 

dela 

 

Novoletne zabave, 

druženja 

Slabi pogoji, 

nefunkcionalni 

pogoji, transport 

bolnikov 

 

Zdravniški pregledi  

 

 

Dovolj, slabša 

kvaliteta, neprimerna 

obutev 

 

Preobremenjenost 

dela 

 

Novoletne zabave, 

druženja 

 

Interpretacija ugotovitve: Intervjuvanke na IK in INFA so ne glede na izobrazbo mnenja, da 

so slabi pogoji dela, kot se kaže prevelika prezasedenost bolniških postelj, s tem je posledično 

slabša kvaliteta dela, nefunkcionalni prostori in premalo osebja. Na INFA intervjuvanka s 

srednjo izobrazbo poudari še problem transporta bolnikov, v katerem sodelujejo srednje MS 

in posledično s tem pade večja odgovornost MS, katere ostanejo na oddelku. V zadevi varstva 

pri delu podajo vse intervjuvanke ne glede na izobrazbo, da se udeležujejo zdravniških 
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pregledov vsake tri leta. Vse intervjuvanke (ne glede na izobrazbo) se strinjajo, da imajo 

dovolj zaščitne opreme, vendar se pozna recesija; dobijo material s slabšo kvaliteto. Ena 

intervjuvanka z visoko izobrazbo pa je mnenja, da UKCL zaposlenim ne nudi obutve, zato 

imajo zaposleni neprimerno obutev. Vse intervjuvanke ne glede na izobrazbo so mnenja, da je 

velika preobremenjenost dela in v večini svojega dela v svojem času ne morejo postoriti, zato 

delo pustijo popoldanskim ali dežurnim sestram, določena dela pa si tudi odnesejo domov. 

Intervjuvanke na obeh klinikah so mnenja, da so novoletne zabave in druženje primerna, saj si 

s tem izboljšujejo odnose in čutijo pripadnost oddelkom. 

 

V preglednici 4 je opredeljen pojem zavezanost in pripadnost za IK in INFA. 

 

Preglednica4: Zavezanost in pripadnost 

POJMI KATEGORIJE IK INFA 

 

 

ZAVEZANOST IN 

PRIPADNOST 

 

 

 

 

 

 

 

Menjave službe 

 

Zaposlitev-kje? 

Ne bi menjali, 

zadovoljstvo 

 

Terciarna ustanova,  

zdravstveni dom 

 

Ne bi menjali, 

zadovoljstvo 

 

Terciarna ustanova,  

zdravstveni dom 

Interpretacija:ugotovitve kažejo, da so MS ne glede na izobrazbo na IK in INFA zadovoljne 

s svojim poklicem, delom in kolektivom v delovni organizaciji, saj ne bi zamenjale delovnega 

mesta. Čutijo pripadnost oddelkom, na katerih so zaposlene. 

 

V preglednici 5 je opredeljen pojem vodenje in vodstvo za IK in INFA. 

 

Preglednica 5: Vodenje in vodstvo 

POJMI KATEGORIJE IK INFA 

 

 

VODENJE IN 

VODSTVO 

 

 

 

 

 

 

Vodja-ukrepi 

 

Spremiti organizacijo 

dela, politika 

kadrovanja, možnost  

kaznovanja, 

medsebojni odnosi 

 

Več možnosti 

odločanja, več 

delovne sile, nabava 

novih 

postelj,medsebojni 

odnosi 
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IK: 

Vodja-ukrepi: Intervjuvanka s srednjo izobrazbo bi spremenila organizacijo dela tako, da bi se 

skupaj dogovorili za delo. Tri intervjuvanke pa so podobnega mnenja glede izboljšav sistema 

politike kadrovanja, uvesti kazensko odgovornost za tiste, ki ne spoštujejo delovnih pravil, in 

graditi na medsebojnih odnosih, predvsem pri novo zaposlenih. Potrebno bi bilo uvesti 

intervju z novo zaposlenim, s tem bi pridobili želje, pričakovanja in sposobnosti zaposlenega 

z njegovim strokovnim znanjem. 

INFA: 

Vodja-ukrepi: Intervjuvanka s srednjo izobrazbo bi poskrbela za dovolj osebja, da bi vsak 

opravljal delo, za katerega je kompetenten. Tri intervjuvanke z visoko izobrazbo so mnenja, 

da bi imele več možnosti odločanja. Mladim, ki se zaposlijo, bi postavile bolj ostre meje in 

merila. Želja spodbuditi zaposlene z različnimi izobraževanji ter z novim materialnimi 

sredstvi, kot so bolniške postelje, sodobnejši materiali.  

 

 

 

4.1.3 Rezultati 

 

Motivacija: Ugotovitve kažejo, da so MS na obeh klinikah ne glede na izobrazbo motivirane 

za delo, da rade opravljajo svoj poklic, da so delovne izkušnje pri napredovanju zelo 

pomembne in se bonitete dajo izkoristiti tudi na drugačne načine, za katere bi delodajalec 

moral pokazati tudi več zanimanja, dokler ne bi bila odpravljena zamrznitev plač v javnem 

sektorju. Podobno stališče zavzemajo Smith (1969 v Burnard, Morrison in Phillip 1999), da 

zadovoljstvo ni zmeraj vezano samo na denar, ampak tudi na zadovoljstvo s samim delom. 

Kultura: Ugotovitve kažejo, da so intervjuvanke na IK in INFA po večini mnenja, da so 

vrednote v UKCL prilagojene današnjemu času. Pri nagrajevanju/napredovanju mnenja niso 

bila enotna. Intervjuvanke iz INFA se v večini strinjajo, da je bilo napredovanje v preteklosti 

pravično, le intervjuvanka s srednjo izobrazbo je mnenja, da je napačno z uvedbo novih 

plačilnih razredov. Medtem ko so intervjuvanke z IK v večini ne glede na izobrazbo menile, 

da napredovanje ni bilo pravično, v veliki meri je bilo odvisno od vodstva. Na IK so mnenja, 

da se ugled UKCL-ja poslabšuje ne glede na izobrazbo, saj posameznik nima možnosti vpliva 

odločitve. Na INFA sta dve intervjuvanki menili, da ugled UKCL-ja pada, dve intervjuvanki 

(srednja in visoka izobrazba) sta mnenja, da se razvija osebnostni razvoj in ne gre za služenje 

denarja. 

Kakovost dela in življenja: Ugotovitve kažejo, da intervjuvanke na IK in INFA so ne glede na 

izobrazbo mnenja, da so pogoji dela slabi. Prevelika prezasedenost bolniških postelj vodi v 

slabšo kakovost dela, prostori so nefunkcionalni in zaposlenega je premalo osebja. Na INFA 

intervjuvanka s srednjo izobrazbo poudari še problem transporta bolnikov. Za transport so 

zadolžene sestre. Ob transportu bolnikov se zmanjša število MS, prisotnih na oddelku, 

katerim se zveča odgovornost. V zadevi varstva pri delu podajo vse intervjuvanke ne glede na 
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izobrazbo, da se udeležujejo zdravniških pregledov na vsake tri leta. Vse intervjuvanke ne 

glede na izobrazbo se strinjajo, da imajo dovolj zaščitne opreme, vendar se pozna recesija in 

dobijo material slabše kvalitete. Ena intervjuvanka z visoko izobrazbo pa je menila, da UKCL 

zaposlenim ne nudi obutve, zato imajo zaposleni neprimerno obutev. Vse intervjuvanke ne 

glede na izobrazbo so mnenja, da je velika preobremenjenost z delom in večina sester svojega 

dela v odmerjenem času ne more postoriti, zato ga deloma pustijo popoldanskim ali dežurnim 

MS, določena dela pa odnesejo domov. Intervjuvanke na IK in INFA so mnenja, da so 

novoletne zabave in druženje primerna, saj si s tem izboljšujejo odnose in čutijo pripadnost 

oddelkom. Enako je ugotovil Manojlovich (2005), da je delovno okolje pomemben faktor 

zadovoljstva.  

Zavezanost in pripadnost: Ugotovitve kažejo, da so MS ne glede na izobrazbo na IK in INFA 

zadovoljne s svojim poklicem, delom in kolektivom v delovni organizaciji, saj ne bi 

zamenjale delovnega mesta. Čutijo pripadnost oddelkom, na katerih so zaposlene. 

Vodenje in vodstvo: Ugotovitve kažejo, da so MS ne glede na izobrazbo na IK in INFA v 

večini mnenja, da je potrebno še veliko storiti na medsebojnih odnosih. Za izboljšanje 

delovnih rezultatov in učinkovitosti na delovnem mestu je potrebno veliko delati na novo 

zaposlenih. 

Zaključek kvalitativne analize 

MS so se za poklic odločile, da bodo pomagale ljudem in niso razočarane glede izbranega 

poklica. Za kvalitetno delo so pomembne izkušnje, ki naj bi bile pogoj za napredovanje. 

Pomembno je tudi izobraževanje in s tem povezana osebnostna rast. Ker so napredovanja in 

višina osebnih dohodkov zamrznjena, bi moral imeti delodajalec več posluha za bonitete. 

Intervjuvanke čutijo veliko pripadnost oddelkom, na katerih delajo. Ugotavljajo, da ugled in 

avtoriteta UKCL padata. Posameznik nima možnosti, da prodre s svojimi predlogi. 

Prezasedenost bolniških postelj, delo MS izven prostorov oddelka in nefunkcionalnih 

prostorov se kaže kot slabša kvaliteta dela in večja odgovornost posameznika. Zagotovljeni so 

redni zdravniški pregledi, dovolj je zaščitne varovalne opreme kljub recesiji.  

 

 

 

4.2 Kvantitativna analiza 

 

Namen kvantitativne raziskave je proučiti stanje zadovoljstva z delom MS v UKCL in odkriti 

dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih, ter določiti, kateri dejavniki pomembno 

vplivajo na njihovo zadovoljstvo. Cilj raziskave je odkriti problemska stanja, jih analizirati in 

razrešiti oziroma podati konkretne predloge za izboljšanje zadovoljstva.  

Merilni inštrument v kvantitativni raziskavi je bil anketni vprašalnik McCloskey/Muller 

Statisfaction Scale (MMSS), ki je bil razvit za ocenjevanje zadovoljstva MS. Za slovenske 

razmere ga je prilagodil Prosen (Prosen 2011). Vprašalnik je razdeljen v štiri sklope in 

vsebuje 53 vprašanj zaprtega tipa in eno vprašanje odprtega tipa. V prvem sklopu so nas 
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zanimali splošni demografski podatki o anketiranih, v drugem sklopu smo anketirance 

spraševali po pomembnosti in stopnji zadovoljstva z dejavniki, ki vplivajo na zadovoljstvo na 

delovnem mestu, tretji sklop vprašanj v anketi je bil namenjen proučevanju kakovosti ZN in 

pojavov, povezanih z zadovoljstvom pri delu. V četrtem sklopu ankete so anketiranci lahko 

podali lastno mnenje o zadovoljstvu z delom. Vprašalnik je priložen v prilogi 1. 

Spremenljivke, ki so bile vstopni podatki v statistično analizo zadovoljstva zaposlenih, so bile 

večinoma opisnega značaja, zato so bile možnosti za analizo odvisnosti skromnejše v 

primerjavi z numerično izraženimi spremenljivkami. Analiza odvisnosti atributivnih znakov 

vsebuje analizo vrstičnih, stolpčnih ter kotnih strukturnih odstotkov, izračun teoretičnih 

frekvenc ter kontingenčnih koeficientov, ki kažejo moč povezanosti med spremenljivkami, ter 

preverjanje domneve o povezanosti spremenljivk na podlagi χ2
-testne statistike. Ordinalni 

značaj nekaterih analiziranih spremenljivk je omogočal uporabo točkovne analize in metodo 

rangiranja spremenljivk. Za grafični prikaz podatkov smo uporabili histograme, ki so bili 

izdelani v excelu. Statistična analiza podatkov je bila narejena s pomočjo programskega 

paketa SPSS for Windovs 16.00.  

S pomočjo kvantitativne analize bodo preverjene naslednje hipoteze: 

 H1: Obstaja statistično značilna povezanost med dejavniki zadovoljstva zaposlenih in 

demografskimi spremenljivkami. 

 H2: Obstaja statistično značilna povezanost med pomembnostjo elementov zadovoljstva 

zaposlenih ter demografskimi spremenljivkami. 

 H3: Obstaja statistično značilna povezanost med kakovostjo ZN ter demografskimi 

spremenljivkami. 

 H4: Stopnja zadovoljstva MS v bolnišnicah v primorski regiji je večja kot v UKCL v 

osrednjeslovenski regiji.  

 H5: Indikatorji zadovoljstva z delom se v obeh regijah ne razlikujejo. 

 

 

 

4.2.1 Vzorec in zbiranje podatkov 

 

Kvantitativna analiza je bila izvedena na podlagi vzorčnega opazovanja, pri katerem smo se 

omejili na opazovanje dela enot in iz njega sklepali na populacijo. Razlogi za vzorčno 

opazovanje so bili naslednji: opazovanje vseh enot v populaciji je relativno drago, vnos 

podatkov zahteva dosti časa, opazovanje vseh enot je zahtevno, popolno opazovanje v našem 

primeru ni bilo možno oziroma smiselno. Izbira enot v vzorec je bila neslučajna, saj ni bila 

znana verjetnost za izbiro posamezne enote. Gre za vzorčenje, pri katerem so bile enote v 

vzorec izbrane na slepo. Opisana metoda vzorčenja ob dobri izvedbi opazovanja da dobre 

rezultate, saj vzorec dobro predstavlja populacijo. Vendar ima omenjena metoda tudi 

pomanjkljivost, in sicer podatki, ki jih dobimo na tak način, ne omogočajo ocene kakovosti 

parametrov. 
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Struktura vzorca (n=280) vsebuje naslednje kategorije: število anketiranih po oddelkih v 

UKCL (IK in INFA): spol, starost, izobrazba in delovna doba anketiranih. Podatki so 

predstavljeni na grafu 1.  

 

Graf 1: Struktura vzorca po interni kliniki in kliniki za infekcijske bolezni in vročinska 

stanja po spolu, starosti, izobrazbi, delovni dobi in zamenjava službe (n=280)
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MS v UKCL je bilo vročenih 500 anket po posameznih oddelkih v obdobju od 1. 9. 2012 do 

31.10. 2012. Anketni vprašalnik je vrnilo 280 anketiranih oseb, in sicer 231 iz IK in 49 iz 

INFA. Od tega je 17,86% anketiranih zaposlenih na INFA, 15,36% na KOŽB, 11,43% na 

CIIM-u, 10,71% na KOK, 10,36% na HEMA, 7,86% anketiranih je bilo iz KOED, 6,07% 

anketiranih je bilo iz REVMA in enak procent iz KOH, 3,39% iz CVV, 3,57% iz CZZ ter 

1,79% anketiranih je bilo iz CPBA. 85% anketiranih je bilo žensk, 12,9% je bilo moških, 

2,1% anketiranih ni odgovorilo na vprašanje o spolu. Povprečna starost anketiranih oseb je 

bila 34,53 let. Večina zaposlenih (80,3%) je bila starih med 23 in 46 let. Skoraj tretjina 

anketiranih je bila stara med 23 in 28 let. Izobrazbena struktura vzorca je bila naslednja: dobra 

polovica anketiranih je imela srednješolsko izobrazbo (54,6%), dobra tretjina (31,1%) 

visokošolsko strokovno izobrazbo in le manjši del (2,9%) univerzitetno izobrazbo. Slaba 

polovica anketiranih je zaposlenih 10 let ali manj: 23,9% je zaposlenih manj kot 5 let, 20,4 % 

je zaposlenih med 5 in 10 let, 37,9% je zaposlenih med 10 in 25 let in več kot 25 let pa 

16,10%. V povprečju so anketirani zamenjali službo 1,24-krat. Največ anketiranih (52,5 %) ni 

menjalo službe še nikoli. Polovica od tistih, ki je službo zamenjala, je službo zamenjala več 

kot enkrat; od tega 13,8% dvakrat, 4% trikrat in 4,4% vprašanih več kot trikrat. Povprečna 

delovna doba anketiranih je bila 13,57 let, največ anketiranih je imelo 4,35 let delovne dobe, 

polovica anketiranih je imela več kot 11,62 let delovne dobe. 

 

 

 

4.2.2 Obdelava in analiza podatkov 

 

Prvi del vprašalnika sestavljajo spremenljivke: spol, starost, stopnja dosežene izobrazbe, 

število let dosežene delovne dobe, kolikokrat ste zamenjali službo in na katerem oddelku 

bolnišnice ste zaposleni. Za vsako proučevano statistično spremenljivko smo naredili 

frekvenčno tabelo s programskim paketom SPSS. Iz frekvenčnih tabel smo izbrali absolutne 

in relativne frekvence. Absolutna frekvenca nam pove število enakih vrednosti opazovanega 

statističnega znaka, medtem ko nam relativna frekvenca pove, kolikšen delež vseh 

proučevanih enot ima določeno vrednost statističnega znaka (Jesenko 2001). Za vse omenjene 

spremenljivke smo s pomočjo SPSS izračunali aritmetično sredino, modus in mediano. 

Aritmetična sredina ali povprečje je mera srednje vrednosti, ki predstavlja seštevek vseh 

vrednosti, razdeljen na skupno število teh vrednosti. Aritmetična sredina kaže velikost 

učinkov pojava na enoto populacije (Jesenko 2001, 37). 

Drugi in tretji del vprašalnika kvantitativne analize vsebujta vprašanja, ki se nanašajo na 

elemente zadovoljstva z delom in elemente kakovosti ZN. Anketirani so vsak svoj odgovor 

rangirali po Likertovi petstopenjski lestvici. 

Drugi del vprašalnika vsebuje 31 elementov zadovoljstva z delom, razdeljenih v 8 sklopov: 

zadovoljstvo z nagradami, zadovoljstvo z delovnim časom, zadovoljstvo z usklajevanjem 

zasebnega in službenega življenja, zadovoljstvo s sodelavci, zadovoljstvo s socialnimi 
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interakcijami, zadovoljstvo s profesionalnim razvojem, zadovoljstvo s pohvalami in priznanji 

ter zadovoljstvo s stopnjo odgovornosti in možnosti odločanja. Anketirani so vsak element 

zadovoljstva rangirali po Likertovi petstopenjski lestvici in s tem ocenjevali pomembnost in 

zadovoljstvo posameznega elementa zadovoljstva z delom. Tretji del vprašalnika zajema 16 

elementov kakovosti ZN in pojave, povezane z zadovoljstvom z delom. Anketiranci so vsak 

svoje strinjanje z vprašanji o kakovosti ZN ocenili po Likertovi petstopenjski lestvici. 

V nadaljnjih interpretacijah smo združevali po dva odgovora v frekvenčnih tabelah: zelo 

pomemben in pomemben, zelo nepomemben in nepomemben, zelo nezadovoljen in 

nezadovoljen, zelo zadovoljen in zadovoljen. Za rezultate, kjer je vrednost p manjša od 

tisočinke, smo uporabili p<0,001, za rezultate, ki so večji od 0,05, smo uporabili p>0,05. Za 

signifikante, manjše od 0,05, smo navedli točne vrednosti. 

V četrtem delu anketnega vprašalnika so imele MS možnost izraziti svoje mnenje glede 

stališča ali izkušnje v povezavi z zadovoljstvom z delom, vprašalnik je odprtega tipa. Od 280 

izpolnjenih in vrnjenih anket jih je odgovorilo na zadnje vprašanje 36 (12,9%). Opravili smo 

kvalitativno analizo vsebine besedila po Mesecu (1998). Posamezne izjave smo razporedili v 

kategorije. Na ta način je bilo možno ugotoviti, na katero kategorijo se nanaša največ 

napisanih odgovorov.  

 

 

 

4.2.3 Rezultati 

 

V nadaljevanju obravnavamo pomembnost in zadovoljstvo z nagradami z naslednjimi 

kategorijami: plačilo, možnost dopusta in prostih delovnih dni ter plačevanje prispevkov 

delodajalca za dodatno pokojninsko zavarovanje. 

 

Pomembnost in zadovoljstvo s plačilom kot elementom zadovoljstva z nagradami 

 

V grafu 2 so podani točkovni rezultati za spremenljivko plačilo z vidika pomembnosti in 

zadovoljstva. Anketiranci so na vprašanje, kako pomembno se jim zdi plačilo kot element 

zadovoljstva, odgovarjali sledeče: pomembnost plačila je zelo visoko ocenjena, kar meni 

velika večina (97%)anketiranih. Zadovoljnih s plačilom je le 24% vprašanih, medtem ko je 

nezadovoljnih 54%. 
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Graf 2: Frekvenčna tabela zadovoljstvo z nagradami – plačilo (pomembnost in 

zadovoljstvo) 

 

 

Analiza povezanosti plačila z demografskimi spremenljivkami z vidika pomembnosti in z 

vidika zadovoljstva zaposlenih v ZN je prikazana v preglednici 6. 

 

Preglednica 6: Povezanost demografskih spremenljivk s pomembnostjo in 

zadovoljstvom zdravstvenih delavcev s plačilom 

 

 

Med zaposlenimi na IK in INFA obstaja statistično pomembna razlika glede pomembnosti in 

zadovoljstva plačila kot elementa zadovoljstva z nagradami. Za zaposlene na IK je 

pomembnost in zadovoljstvo tega elementa bolj pomembna kot za zaposlene na INFA           

(p <0,001). 

Obstaja razlika med zaposlenimi različnih starosti glede pomembnosti plačila (p = 0,028). Za 

mlajše zaposlene je plačilo bolj pomemben element v primerjavi s starejšimi zdravstvenimi 

delavci.  

Izobrazba zaposlenih vpliva na pomembnost (p<0,001) in zadovoljstvo s plačilom 

(p = 0,014). Za zaposlene s srednješolsko, višješolsko in visokošolsko izobrazbo je plačilo 

bolj pomemben element zadovoljstva z nagradami kot za zaposlene, ki imajo univerzitetno 

izobrazbo ali magisterij. Zaposleni, ki imajo srednješolsko in višješolsko izobrazbo,so bolj 

nezadovoljni s plačilom za svoje delo v primerjavi s tistimi zaposlenimi, ki imajo 

visokošolsko, univerzitetno oziroma magistrsko izobrazbo. 
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PLAČILO Pomembnost (Sig.) Zadovoljstvo (Sig.)

Organizacijska enota 0,000 0,000

Tip oddelka 0,103 0,449

Spol 0,698 0,773

Starost 0,028 0,163

Izobrazba 0,000 0,014

Delovna doba 0,182 0,025

Menjava službe 0,000 0,331
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Delovna doba ne vpliva na mnenje zdravstvenih delavcev glede pomembnosti plačila kot 

elementa zadovoljstva z nagradami (p=0,182), obstaja pa statistično značilna razlika med 

zdravstvenimi delavci z več oziroma manj delovne dobe glede zadovoljstva s plačilom          

(p = 0,025). Zaposleni, ki imajo manj kot 15 let delovne dobe, so bolj nezadovoljni s plačilom 

kot tisti, ki imajo več kot 15 let delovne dobe. 

Pogostost menjavanja službe vpliva na pomembnost (p< 0,001), ne pa tudi na zadovoljstvo 

zaposlenih s plačilom (p=0,331). Pri zaposlenih, ki so več kot dvakrat zamenjali službo, je 

plačilo bolj pomemben element zadovoljstva z nagradami v primerjavi s tistimi zaposlenimi, 

ki so službo menjali dvakrat ali celo manjkrat. 

 

Pomembnost in zadovoljstvo z možnostjo dopusta, prostih dni kot elementom zadovoljstva z 

nagradami 

 

V grafu 3 so predstavljeni rezultati za spremenljivko možnost dopusta, prostih dni z vidika 

pomembnosti in zadovoljstva. Za anketirance je možnost dopusta in prostih dni le malo manj 

pomembno kot plačilo. Pomembnost kot možnost dopusta in prostih dni je zelo visoko 

ocenjena, kar meni 94% anketiranih. Zadovoljnih z možnostjo dopusta in prostih dni je 

ocenilo kar 61% anketiranih, nezadovoljnih in zelo nezadovoljnih je 21% anketiranih.  

 

Graf 3: Frekvenčna tabela zdravstvenih delavcev z možnostjo dopusta, prostih dni 

(pomembnost in zadovoljstvo) 

 

 

Analiza povezanosti z možnostjo dopusta, prostih dni z demografskimi spremenljivkami z 

vidika pomembnosti in z vidika zadovoljstva je prikazana v preglednici 7. 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

zelo nepomemben

nepomemben

neodločen

pomemben

zelo pomemben

zelo nezadovoljen

nezadovoljen

neodločen

zadovoljen

zelo zadovoljen

p
o

m
e

m
b

n
o

st
 

za
d

o
vo

lj
n

o
st



 

31 

Preglednica 7: Povezanost demografskih spremenljivk s pomembnostjo in 

zadovoljstvom zdravstvenih delavcev z možnostjo dopusta, prostih dni 

 

 

Na podlagi vzorčnih podatkov lahko pri 5% stopnji značilnosti trdimo, da obstaja statistično 

pomembna razlika med zaposlenimi na IK in med zaposlenimi na INFA glede pomembnosti 

in zadovoljstva z možnostjo dopusta in prostih delovnih dni (p<0,001). 

Zaposlenim na IK je možnost dopusta in prostih delovnih dni bolj pomemben element in tudi 

bolj so s tem elementom zadovoljni kot zaposleni na INFA.  

Statistična analiza je med drugim razkrila, da med zaposlenimi na različnih oddelkih UKCL 

ni statistično značilnih razlik glede pomembnosti in zadovoljstva (p>0,05). Obstaja statistično 

značilna razlika med moškimi in ženskami glede pomembnosti možnosti dopusta in prostih 

dni (p=0,049), in sicer se ženskemu spolu zdi bolj pomemben element v primerjavi z 

moškimi. Med moškimi in ženskami, zaposlenimi v UKCL, ni statistično značilnih razlik v 

zadovoljstvu z možnostmi dopusta in prostih dni (p =0,867). 

Ne moremo trditi, da starost zaposlenih vpliva na pomembnost in zadovoljstvo z možnostmi 

dopusta in prostih delovnih dni (p> 0,05). 

Izobrazba zaposlenih vpliva na pomembnost možnosti dopusta in prostih dni (p< 0,001), ne 

pa tudi na zadovoljstvo glede omenjenega parametra (p=0,345). Zaposlenim, ki imajo 

srednješolsko oziroma višješolsko oziroma visokošolsko izobrazbo, se možnost dopusta in 

prostih dni zdi bolj pomemben element kot pa zaposlenim, ki imajo univerzitetno izobrazbo 

oziroma magisterij.  

Delovna doba in frekvenca menjavanja službe sta spremenljivki, ki nista statistično značilno 

povezani s pomembnostjo in zadovoljstvom zaposlenih z možnostjo dopusta in prostih dni 

(p < 0,05). 

 

Pomembnost in zadovoljstvo s plačevanjem prispevkov delodajalca za dodatno pokojninsko 

zavarovanje kot elementom zadovoljstva z nagradami 

 

V grafu 4 so predstavljeni rezultati za spremenljivko plačevanje prispevkov delodajalca za 

dodatno pokojninsko zavarovanje. Za 69% anketiranih je to zelo pomemben faktor 

zadovoljstva, medtem ko je le za 3% anketiranih to zelo nepomemben element. Na vprašanje, 

kako so zadovoljni s plačevanjem prispevkov delodajalca za dodatno pokojninsko 

MOŽNOST DOPUSTA, PROSTIH 

DNI Pomembnost (Sig.) Zadovoljstvo (Sig.)

Organizacijska enota 0,000 0,000

Tip oddelka 0,120 0,295

Spol 0,049 0,867

Starost 0,382 0,227

Izobrazba 0,000 0,345

Delovna doba 0,905 0,510

Menjava službe 0,189 0,300
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zavarovanje, je več kot polovica anketiranih (57%) odgovorila, da so zadovoljni, četrtina 

(25 %) je bilo nezadovoljnih. 

 

Graf 4: Frekvenčna tabela za plačevanje prispevkov za dodatno pokojninsko 

zavarovanje (pomembnost in zadovoljstvo) 

 

 

Analiza povezanosti plačevanja prispevkov delodajalca za dodatno pokojninsko zavarovanje z 

demografskimi spremenljivkami z vidika pomembnosti in z vidika zadovoljstva zaposlenih v 

ZN je prikazana v preglednici 8. 

 

Preglednica 8: Povezanost demografskih spremenljivk s pomembnostjo in 

zadovoljstvom glede plačevanja prispevkov za dodatno pokojninsko zavarovanje 

 

 

Na podlagi vzorčnih podatkov lahko pri 5% stopnji značilnosti trdimo, da obstaja statistično 

pomembna razlika med zaposlenimi na IK in med zaposlenimi na INFA glede pomembnosti 

in zadovoljstva plačevanja prispevkov delodajalca za dodatno pokojninsko zavarovanje dni 

(p < 0,001). 

Za zaposlene na INFA je zadovoljstvo z nagradami bolj pomemben in zadovoljen element kot 

za zaposlene na IK. 

Statistična analiza je med drugim razkrila, da med zaposlenimi na različnih oddelkih UKCL 

ni statistično značilnih razlik glede pomembnosti in zadovoljstva s plačevanjem prispevkov 

delodajalca za dodatno pokojninsko zavarovanje dni (p> 0,05). Tudi starost, spol in delovna 
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PLAČEVANJE PRISPEVKOV 

DELODAJALCA ZA DODATNO 

POKOJNINSKO ZAVAROVANJE Pomembnost (Sig.) Zadovoljstvo (Sig.)

Organizacijska enota 0,000 0,000

Tip oddelka 0,075 0,179

Spol 0,672 0,851

Starost 0,700 0,491

Izobrazba 0,000 0,100

Delovna doba 0,666 0,086

Menjava službe 0,050 0,631
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doba ne vplivajo na pomembnost in zadovoljstvo s plačevanjem prispevkov delodajalca za 

dodatno pokojninsko zavarovanje (p> 0,05).  

Izobrazba zaposlenih vpliva na pomembnost glede plačevanja prispevkov delodajalca za 

dodatno pokojninsko zavarovanje (p< 0,001), ne pa tudi na zadovoljstvo (p=0,100). 

Pogostnost menjavanja službe je mejno statistično značilno povezana s pomembnostjo 

plačevanja prispevkov delodajalca za dodatno pokojninsko zavarovanje (p=0,050), ni pa 

povezana z zadovoljstvom glede omenjenega parametra (p= 0,631). 

Točkovna analiza (priloga 2) je razkrila, da je anketiranim najpomembnejši element 

zadovoljstva z nagradami plačilo, sledi možnost dopusta in prostih dni, na tretje mesto pa so 

vprašani uvrstili plačevanje prispevkov delodajalca za dodatno pokojninsko zavarovanje. 

V nadaljevanju obravnavamo pomembnost in zadovoljstvo z delovnim časom, ki vključuje 

naslednje kategorije: delovni čas, prilagodljivost urnika, možnost neprekinjenega urnika, 

število prostih vikendov na mesec, možnost razporejanja prostih vikendov v mesecu in plačilo 

za delo ob dela prostih dnevih.  

 

Pomembnost in zadovoljstvo z delovnim časom kot elementom zadovoljstva z delovnim časom 

 

V grafu 5 so predstavljeni rezultati za spremenljivko delovni čas. Pomembnost elementa 

zadovoljstva z delovnim časom je zelo visoko ocenjena, kar meni (94%) anketiranih. Z 

delovnim časom je zadovoljnih več kot polovica anketiranih (63%). 

 

Graf 5: Frekvenčna tabela za delovni čas (pomembnost in zadovoljstvo) 

 

 

Analiza zadovoljstva z delovnim časom z demografskimi spremenljivkami z vidika 

pomembnosti in z vidika zadovoljstva zaposlenih v ZN je prikazana v preglednici 9. 
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Preglednica 9: Povezanost demografskih spremenljivk s pomembnostjo in 

zadovoljstvom zaposlenih v zdravstveni negi z delovnim časom 

 

 

 

Organizacijska enota (OE) statistično značilno vpliva na mnenje zaposlenih glede 

pomembnosti in zadovoljstva z delovnim časom. Delovni čas za zaposlene na IK je bolj 

pomemben (p < 0,000) in zadovoljen element (p < 0,000) kot pa za zaposlene na INFA. Tip 

oddelka, spol in starost zaposlenih so demografske spremenljivke, ki niso statistično značilno 

povezane s pomembnostjo in zadovoljstvom delovnega časa. 

Izobrazba zaposlenih statistično značilno vpliva na pomembnost (p< 0,001), ne pa tudi na 

zadovoljstvo (p=0,583) z delovnim časom kot elementom zadovoljstva z delom. Delovni čas 

je bolj pomemben za zaposlene s srednješolsko, višješolsko in visokošolsko izobrazbo v 

primerjavi z zaposlenimi, ki imajo univerzitetno izobrazbo oziroma magisterij.  

Delovna doba zaposlenih in pogostost menjavanja službe sta spremenljivki, ki nista statistično 

značilno povezani s pomembnostjo in zadovoljstvom z delovnim časom (p> 0,05). 

 

Pomembnost in zadovoljstvo s prilagodljivostjo urnika kot elementom zadovoljstva z delovnim 

časom 

 

V grafu 6 so predstavljeni rezultati za spremenljivko prilagodljivost urnika. Večina 

anketiranih (92%) je visoko ocenila, da je prilagodljivost urnika pomemben element 

zadovoljstva z delovnim časom. Zadovoljnih z delovnim časom je 61% anketiranih, medtem 

ko jih je 17% nezadovoljnih. 

 

  

DELOVNI ČAS Pomembnost (Sig.) Zadovoljstvo (Sig.)

Organizacijska enota 0,000 0,000

Tip oddelka 0,831 0,244

Spol 0,461 0,347

Starost 0,528 0,242

Izobrazba 0,000 0,583

Delovna doba 0,922 0,284

Menjava službe 0,279 0,156
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Graf 6: Frekvenčna tabela s prilagodljivostjo urnika(pomembnost in zadovoljstvo) 

 

 

Analiza povezanosti prilagodljivost urnika z demografskimi spremenljivkami z vidika 

pomembnosti in z vidika zadovoljstva zaposlenih v ZN je prikazana v preglednici 10. 

 

Preglednica 10: Povezanost demografskih spremenljivk s pomembnostjo in 

zadovoljstvom zaposlenih v zdravstveni negi s prilagodljivostjo urnika (pomembnost in 

zadovoljstvo) 

 

 

Prilagodljivost urnika je element, ki predstavlja statistično značilno pomembnost in 

zadovoljstvo za zaposlene na vseh OE (p < 0,001). Zaposleni na IK so bolj zadovoljni s 

prilagodljivostjo urnika kot zaposleni na INFA. 

Tip oddelka statistično značilno vpliva na oceno pomembnosti prilagodljivosti urnika kot 

elementa zadovoljstva z delovnim časom (p=0,012): za zaposlene na CVV, KOED, CPBA, ter 

za zaposlene v CZZ je prilagodljivost urnika manj pomemben element zadovoljstva z 

delovnim časom kot za zaposlene na ostalih oddelkih. Med zaposlenimi na različnih oddelkih  

pa ni statistično značilnih razlik glede zadovoljstva s prilagodljivostjo urnika (p = 0,076).  

Spol, starost, delovna doba in pogostost menjanja službe zaposlenih ne vplivajo statistično 

značilno na pomembnost in zadovoljstvo zaposlenih s prilagodljivostjo urnika (p> 0,05). 

Izobrazba zaposlenih statistično značilno vpliva na mnenje zaposlenih o pomembnosti 

prilagodljivosti urnika (p<0,001), ne pa tudi na zadovoljstvo (p=0,126). Za zaposlene s 

srednješolsko, višješolsko in visokošolsko izobrazbo je prilagodljivost urnika bolj pomemben 

element kot za zaposlene z univerzitetno izobrazbo oziroma magisterijem.  
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PRILAGODLJIVOST URNIKA Pomembnost (Sig.) Zadovoljstvo (Sig.)

Organizacijska enota 0,000 0,000

Tip oddelka 0,012 0,076

Spol 0,119 0,433

Starost 0,435 0,690

Izobrazba 0,000 0,126

Delovna doba 0,858 0,723

Menjava službe 0,331 0,130
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Pomembnost in zadovoljstvo z možnostjo neprekinjenega urnika kot elementom zadovoljstva z 

delovnim časom 

 

V grafu 7 so predstavljeni rezultati za spremenljivko možnost neprekinjenega urnika. Večina 

(74%) anketiranih je visoko ocenilo pomembnost možnost neprekinjenega urnika. Manj kot 

polovica anketiranih (47%) je zadovoljnih in dobra petina (23%) je nezadovoljnih. 

 

Graf 7: Frekvenčna tabela z možnostjo neprekinjenega urnika (pomembnost in 

zadovoljstvo) 

 

 

Analiza povezanosti možnost neprekinjenega urnika z demografskimi spremenljivkami z 

vidika pomembnosti in z vidika zadovoljstva zaposlenih v ZN je prikazana v preglednici 11. 

 

Preglednica 11: Povezanost demografskih spremenljivk s pomembnostjo in 

zadovoljstvom zaposlenih v zdravstveni negi z možnostjo neprekinjenega urnika 

 

 

Na podlagi analize vzorčnih podatkov ugotavljamo, da je OE statistično značilno povezana s 

pomembnostjo in zadovoljstvom zaposlenih z možnostjo neprekinjenega urnika (p <0,001). 

Za zaposlene na IK je zadovoljstvo z delovnim časom bolj pomemben in zadovoljen element 

kot za zaposlene na INFA.  
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MOŽNOST NEPREKINJENEGA 

URNIKA Pomembnost (Sig.) Zadovoljstvo (Sig.)

Organizacijska enota 0,000 0,000

Tip oddelka 0,262 0,096

Spol 0,309 0,985

Starost 0,905 0,669

Izobrazba 0,031 0,039

Delovna doba 0,366 0,347

Menjava službe 0,286 0,071
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Tip oddelka, spol, starost zaposlenih, delovna doba in pogostost menjave službe so 

demografske spremenljivke, ki niso statistično značilno povezane s pomembnostjo in 

zadovoljstvom zaposlenih v ZN z možnostjo neprekinjenega urnika (p>0,05). 

Izobrazba zaposlenih statistično značilno vpliva na pomembnost (p=0,031) in zadovoljstvo 

(p = 0,039) zaposlenih z možnostjo neprekinjenega urnika. Za zaposlene s srednješolsko, 

višješolsko in visokošolsko izobrazbo je možnost neprekinjenega urnika bolj pomemben 

element kot za zaposlene z univerzitetno oziroma magistrsko izobrazbo, podobno velja tudi za 

zadovoljstvo zaposlenih. 

 

Pomembnost in zadovoljstvo s številom prostih vikendov na mesec kot elementom zadovoljstva 

z delovnim časom 

 

V grafu 8 so predstavljeni rezultati za spremenljivko število prostih vikendov na mesec. 

Anketiranci so na vprašanje, kako pomembno se jim zdi število prostih vikendov na mesec, 

odgovorili sledeče: pomembnost števila prostih vikendov je zelo visoko ocenilo 91% 

anketiranih. Zadovoljnih je bilo 56% anketiranih,nezadovoljnih je bilo (28%) anketiranih. 

 

 

Graf 8: Frekvenčna tabela število prostih vikendov na mesec (pomembnost in 

zadovoljstvo) 

 

 

Analiza povezanosti možnosti število prostih vikendov na mesec z demografskimi 

spremenljivkami z vidika pomembnosti in z vidika zadovoljstva zaposlenih v ZN je prikazana 

v preglednici 12. 
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Preglednica 12: Povezanost demografskih spremenljivk s pomembnostjo in 

zadovoljstvom zaposlenih v zdravstveni negi s številom prostih vikendov na mesec 

 

 

Na podlagi analize vzorčnih podatkov ugotavljamo, da je OE statistično značilno povezana s 

pomembnostjo in zadovoljstvom zaposlenih s številom prostih vikendov na mesec (p <0,001). 

Za zaposlene na IK je možnost neprekinjenega urnika bolj pomemben in zadovoljen element 

zadovoljstva z delovnim časom kot za zaposlene na INFA.  

Tip oddelka, spol, starost, delovna doba in pogostost menjavanja službe so demografske 

spremenljivke, ki niso statistično značilno povezane s pomembnostjo in zadovoljstvom 

zaposlenih s številom prostih vikendov na mesec (p>0,05).  

Izobrazba zaposlenih pa statistično značilno vpliva na pomembnost (p<0,001) in zadovoljstvo 

(p=0,030) zaposlenih s številom prostih vikendov na mesec. Za zaposlene s srednješolsko, 

višješolsko in visokošolsko izobrazbo je število prostih vikendov na mesec bolj pomemben 

element kot za zaposlene z univerzitetno oziroma magistrsko izobrazbo. Podobno velja tudi za 

zadovoljstvo zaposlenih s številom prostih vikendov na mesec, saj so nižje izobraženi manj 

zadovoljni s številom prostih vikendov na mesec v primerjavi z bolj izobraženimi. 

 

Pomembnost in zadovoljstvo z možnostjo razporejanja prostih vikendov v mesecu kot 

elementom zadovoljstva z delovnim časom 

 

V grafu 9 so predstavljeni rezultati za spremenljivko število prostih vikendov na mesec. 

Anketiranci so na vprašanje, kako pomembno se jim zdi število prostih vikendov na mesec, 

odgovorili sledeče: pomembnost števila prostih vikendov na mesec so ocenili zelo visoko, kar 

meni večina (90%) anketiranih. Nezadovoljnih s številom prostih vikendov na mesec je 28 % 

anketiranih in zadovoljnih je 51% anketiranih. 

 

  

ŠTEVILO PROSTIH VIKENDOV 

NA MESEC Pomembnost (Sig.) Zadovoljstvo (Sig.)

Organizacijska enota 0,000 0,000

Tip oddelka 0,116 0,332

Spol 0,616 0,794

Starost 0,900 0,114

Izobrazba 0,000 0,030

Delovna doba 0,928 0,409

Menjava službe 0,100 0,457
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Graf 9: Frekvenčna tabela možnost razporejanja prostih vikendov v mesecu 

(pomembnost in zadovoljstvo) 

 

 

Analiza povezanosti možnosti število razporejanja prostih vikendov v mesecu z 

demografskimi spremenljivkami z vidika pomembnosti in z vidika zadovoljstva zaposlenih v 

ZN je prikazana v preglednici 13. 

 

Preglednica 13: Povezanost demografskih spremenljivk s pomembnostjo in 

zadovoljstvom zaposlenih v zdravstveni negi z možnostjo razporejanja prostih vikendov 

v mesecu 

 

 

OE statistično značilno vpliva na spremenljivko pomembnost in zadovoljstvo elementa 

možnosti razporejanja prostih vikendov v mesecu (p<0,001). Element zadovoljstva z 

delovnim časom se zdi bolj pomemben in zadovoljen element za zaposlene na IK kot za 

zaposlene na INFA. 

Tip oddelka statistično značilno vpliva na spremenljivko pomembnost možnosti razporejanja 

prostih vikendov v mesecu (p=0,009). Element zadovoljstva z delovnim časom se zdi bolj 

pomemben na KOH, REVMA, HEMA, CPBA, KOK, KON in na CZZ. Manj pomemben pa 

se analizirani element zdi zaposlenim na KOŽB, CVV, INFA, KOED ter na oddelku CIIM. 

Tip oddelka statistično značilno ne vpliva na zadovoljstvo zaposlenih z možnostjo 

razporejanja prostih vikendov v mesecu (p= 0,068). 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

zelo nepomemben

nepomemben

neodločen

pomemben

zelo pomemben

zelo nezadovoljen

nezadovoljen

neodločen

zadovoljen

zelo zadovoljen

p
o

m
e

m
b

n
o

st
 

za
d

o
vo

lj
n

o
st

MOŽNOST RAZPOREJANJA 

PROSTIH VIKENDOV V MESECU Pomembnost (Sig.) Zadovoljstvo (Sig.)

Organizacijska enota 0,000 0,000

Tip oddelka 0,009 0,068

Spol 0,394 0,908

Starost 0,567 0,223

Izobrazba 0,000 0,058

Delovna doba 0,845 0,833

Menjava službe 0,203 0,540
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Spol, starost, delovna doba ter pogostost menjanja službe so demografske spremenljivke, ki 

nimajo statistično pomembnega vpliva na pomembnost in zadovoljstvo zaposlenih z 

možnostjo razporejanja prostih vikendov v mesecu (p>0,05). 

Na oceno pomembnosti možnosti razporejanja prostih vikendov v mesecu statistično 

pomembno vpliva izobrazba zaposlenih (p<0,001). Zaposlenim s srednješolsko, višješolsko in 

visokošolsko izobrazbo se zdi možnost razporejanja prostih vikendov v mesecu bolj 

pomemben element kot zaposlenim z univerzitetno izobrazbo oziroma magisterijem. 

Izobrazba zaposlenih pa statistično značilno ne vpliva na zadovoljstvo zaposlenih (p= 0,058) 

z možnostjo razporejanja prostih vikendov v mesecu. 

 

Pomembnost in zadovoljstvo s plačilom za delo ob dela prostih dnevih kot elementom 

zadovoljstva z delovnim časom 

 

V grafu 10 so predstavljeni rezultati za spremenljivko plačilo za delo ob dela prostih dnevih. 

Velika večina (91%) anketiranih je pomembnost za delo ob dela prostih dnevih visoko 

ocenila. Zadovoljnih za delo ob dela prostih dnevih je 37% anketiranih, nezadovoljnih je 45% 

anketiranih. 

 

Graf 10: Frekvenčna tabela možnost plačila za delo ob dela prostih dnevih (pomembnost 

in zadovoljstvo) 

 

 

Analiza povezanosti plačila za delo ob dela prostih dnevih z demografskimi spremenljivkami 

z vidika pomembnosti in z vidika zadovoljstva zaposlenih v ZN je prikazana v preglednici 14. 
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Preglednica 14: Povezanost demografskih spremenljivk s pomembnostjo in 

zadovoljstvom zaposlenih v zdravstveni negi z možnostjo razporejanja prostih vikendov 

v mesecu 

 

 

Tip OE statistično značilno vpliva na mnenje zaposlenih glede pomembnosti in zadovoljstva s 

plačilom za delo ob dela prostih dnevih (p<0,001). Zaposleni na IK so bolj nezadovoljni s 

plačilom za delo ob dela prostih dnevih kot zaposleni na INFA. Zaposlenim na INFA je 

plačilo za delo ob dela prostih dnevih bolj pomemben element zadovoljstva z delovnim časom 

v primerjavi z zaposlenimi na IK. 

Tip oddelka statistično značilno vpliva na mnenje zaposlenih glede zadovoljstva s plačilom za 

delo ob dela prostih dnevih (p<0,001): zaposleni na KOŽB, REVMA, INFA, HEMA ter 

zaposleni na KOK so bolj nezadovoljni kot zaposleni na ostalih oddelkih. Tip oddelka pa 

statistično značilno ne vpliva na mnenje zaposlenih za delo ob dela prostih dnevih kot 

elementa zadovoljstva z delovnim časom (p =0,196). 

Spol, starost in pogostost menjanja službe statistično značilno ne vplivajo na oceno zaposlenih 

glede pomembnosti in zadovoljstva zaposlenih s plačilom za delo ob dela prostih dnevih kot 

elementa zadovoljstva z delovnim časom (p>0,05). 

Izobrazba zaposlenih statistično značilno vpliva na mnenje zaposlenih o pomembnosti 

(p=0,003) in zadovoljstvu (p=0,019) zaposlenih s plačilom za delo ob dela prostih dnevih. 

Zaposleni, ki imajo srednješolsko, višješolsko in visokošolsko izobrazbo, menijo, da je plačilo 

za delo ob dela prostih dnevih bolj pomemben in zadovoljen element, kot menijo zaposleni z 

univerzitetno izobrazbo ali magisterijem.  

Delovna doba zaposlenih statistično značilno ne vpliva na oceno zaposlenih glede 

pomembnosti plačila za delo ob dela prostih dnevih (p=0,369), značilno pa vpliva na 

zadovoljstvo zaposlenih (p=0,031). Zaposleni z manj kot 15 let delovne dobe so bolj 

nezadovoljni s plačilom v primerjavi z zaposlenimi z več kot 15 let delovne dobe. 

Na podlagi točkovne analize v prilogi 2 je razvidno, da je za anketirane najpomembnejši 

element zadovoljstva z delovnim časom sam delovni čas. Na zadnje mesto so anketiranci 

razvrstili možnost neprekinjenega urnika kot elementa zadovoljstva z delovnim časom. 

V nadaljevanju obravnavamo pomembnost in zadovoljstvo z usklajevanjem zasebnega in 

službenega življenja, ki vključuje naslednje kategorije: bolniški stalež v nosečnosti in 

porodniški dopust, otroško varstvo med delom ter možnost zaposlitve za skrajšani delovni 

čas. 

PLAČILO ZA DELO OB DELA 

PROSTIH DNEVIH Pomembnost (Sig.) Zadovoljstvo (Sig.)

Organizacijska enota 0,000 0,000

Tip oddelka 0,196 0,000

Spol 0,459 0,674

Starost 0,458 0,426

Izobrazba 0,003 0,019

Delovna doba 0,369 0,031

Menjava službe 0,318 0,226
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Pomembnost in zadovoljstvo z možnostjo zaposlitve za skrajšani delovni čas kot elementom 

zadovoljstva z usklajevanjem zasebnega in službenega življenja 

 

V grafu 11so predstavljeni rezultati za spremenljivko možnost zaposlitve za skrajšani delovni 

čas. Več kot polovica anketiranih (64%) je ocenila, da je možnost zaposlitve za skrajšani 

delovni čas pomemben element. Anketiranci so na vprašanje, kako zadovoljni so z možnostjo 

zaposlitve za skrajšani delovni čas, odgovorili sledeče: manj kot polovica anketiranih (44 %) 

je zadovoljnih.  

 

Graf 11: Frekvenčna tabela z možnostjo zaposlitve za skrajšani delovni čas  

(pomembnost in zadovoljstvo) 

 

 

Analiza povezanosti možnost zaposlitve za skrajšani delovni čas z demografskimi 

spremenljivkami z vidika pomembnosti in z vidika zadovoljstva zaposlenih v ZN je prikazana 

v preglednici 15. 

 

Preglednica 15: Povezanost demografskih spremenljivk s pomembnostjo in 

zadovoljstvom zaposlenih v zdravstveni negi z možnostjo zaposlitve za skrajšani delovni 

čas 

 

Preverjanje domneve o povezanosti statističnih spremenljivk je razkrilo, da tip OE statistično 

značilno vpliva na pomembnost in zadovoljstvo zaposlenih z možnostjo zaposlitve za 
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MOŽNOST ZAPOSLITVE ZA 

SKRAJŠANI DELOVNI ČAS Pomembnost (Sig.) Zadovoljstvo (Sig.)

Organizacijska enota 0,000 0,000

Tip oddelka 0,007 0,000

Spol 0,005 0,206

Starost 0,613 0,430

Izobrazba 0,088 0,418

Delovna doba 0,006 0,136

Menjava službe 0,018 0,012
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skrajšani delovni čas (p<0,001). Za zaposlene na IK je možnost zaposlitve za skrajšani 

delovni čas bolj pomemben in zadovoljen element. 

Statistična analiza podatkov je razkrila, da tip oddelka statistično značilno vpliva na 

pomembnost (p=0,007) in zadovoljstvo (p<0,001) zaposlenih z možnostjo zaposlitve za 

skrajšani delovni čas: zaposleni na KOŽB, REVMA, INFA, HEMA, KOK in CIIM ocenjujejo 

možnost zaposlitve za skrajšani delovni čas za bolj pomemben element kot ostali zaposleni na 

drugih oddelkih UKCL. 

Spol zaposlenih statistično značilno vpliva na oceno pomembnosti zadovoljstva z možnostjo 

zaposlitve za skrajšani delovni čas (p=0,005), ne pa tudi na oceno zadovoljstva (p=0,206). Za 

ženske je možnost zaposlitve za skrajšani delovni čas bolj pomemben element kot za moške.  

Starost in izobrazba zaposlenih statistično značilno ne vplivata na pomembnost in 

zadovoljstvo zaposlenih z možnostjo zaposlitve za skrajšani delovni čas kot elementa 

zadovoljstva z usklajevanjem zasebnega in službenega življenja (p>0,005). 

Zaposlenim z manj kot 15 let delovne dobe se zdi možnost zaposlitve za skrajšani delovni čas 

bolj pomemben element kot zaposlenim z več kot 15 let delovne dobe. Med zaposlenimi z 

različno delovno dobo ni statistično značilnih razlik glede zadovoljstva (p=0,136) z možnostjo 

zaposlitve za skrajšani delovni čas, obstaja pa razlika glede pomembnosti (p =0,006). 

Pogostost menjavanja službe statistično značilno vpliva na oceno pomembnosti (p=0,018) in 

zadovoljstva (p=0,012) zaposlenih z možnostjo zaposlitve za skrajšani delovni čas. Zaposleni, 

ki so zamenjali službo vsaj trikrat, menijo, da je možnost zaposlitve za skrajšani delovni čas 

bolj pomemben element, kot je zaposlenim, ki so službo zamenjali manj kot trikrat. Zaposleni, 

ki so vsaj trikrat zamenjali službo, so bolj nezadovoljni z možnostjo zaposlitve za skrajšani 

delovni čas kot zaposleni, ki so manj kot trikrat zamenjali službo. 

 

Pomembnost in zadovoljstvo z bolniškim staležem v nosečnosti in porodniški dopust kot 

elementom zadovoljstva z usklajevanjem zasebnega in službenega življenja 

 

V grafu 12 so predstavljeni rezultati za spremenljivko bolniški stalež v nosečnosti in 

porodniški dopust. Anketiranci so na vprašanje, kako pomemben se jim zdi bolniški stalež v 

nosečnosti in porodniški dopust, odgovorili sledeče: pomembnost bolniškega staleža v 

nosečnosti in porodniški dopust je zelo visoko ocenjena (76% anketiranih). Zadovoljnih je 

nekaj več kot polovica anketiranih (57%), nezadovoljnih je petina (20%). 
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Graf 12: Frekvenčna tabela z bolniškim staležem v nosečnosti in porodniški dopust 

(pomembnost in zadovoljstvo) 

 

 

Analiza povezanosti z bolniškim staležem v nosečnosti in porodniškim dopustom z 

demografskimi spremenljivkami z vidika pomembnosti in z vidika zadovoljstva zaposlenih v 

ZN je prikazana v preglednici 16. 

 

Preglednica 16: Povezanost demografskih spremenljivk s pomembnostjo in 

zadovoljstvom zaposlenih v zdravstveni negi z bolniškim staležem v nosečnosti in 

porodniškim dopustom 

 

 

Obstajajo statistično značilne razlike med zaposlenimi na IK in na INFA glede pomembnosti 

in zadovoljstva zaposlenih z bolniškim staležem v nosečnosti in porodniškim dopustom 

(p< 0,001). Zaposlenim na IK se zdi omenjeni element bolj pomemben in zadovoljen kot 

zaposlenim na INFA. 

Tip oddelka statistično značilno vpliva na oceno pomembnosti elementa bolniški stalež v 

nosečnosti in porodniški dopust (p=0,040). Za zaposlene na KOŽB, INFA, HEMA, KOK ter 

na oddelku CIIM je ta element bolj pomemben kot za zaposlene na drugih oddelkih. Med 

zaposlenimi na različnih oddelkih UKCL ni statistično značilnih razlik v zadovoljstvu 

(p =0,051) z bolniškim staležem v nosečnosti in porodniškim dopustom. 
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BOLNIŠKI STALEŽ V 

NOSEČNOSTI IN PORODNIŠKI 

DOPUST Pomembnost (Sig.) Zadovoljstvo (Sig.)

Organizacijska enota 0,000 0,000

Tip oddelka 0,040 0,051

Spol 0,002 0,362

Starost 0,788 0,027

Izobrazba 0,056 0,103

Delovna doba 0,004 0,399

Menjava službe 0,151 0,178
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Obstajajo statistično značilne razlike med spoloma v oceni pomembnosti elementa bolniški 

stalež v nosečnosti in porodniški dopust (p=0,002). Analizirani element zadovoljstva z 

usklajevanjem zasebnega in službenega življenja je bolj pomemben za ženske kot za moške. 

V zadovoljstvu z analiziranim elementom ni statistično značilnih razlik med spoloma 

(p=0,362).   

Starost zaposlenih statistično značilno ne vpliva na oceno pomembnosti (p=0,788), vpliva pa 

na zadovoljstvo zaposlenih z bolniškim staležem v nosečnosti in porodniškim dopustom 

(p=0,027). Mlajši od 40 let so bolj zadovoljni kot starejši od 40 let. 

Izobrazba zaposlenih in pogostost menjavanja službe statistično značilno ne vplivata na 

pomembnost in zadovoljstvo zaposlenih z bolniškim staležem v nosečnosti in porodniškim 

dopustom (p>0,05). 

Delovna doba zaposlenih statistično značilno vpliva na oceno pomembnosti bolniškega 

staleža (p=0,004). Ta element je bolj pomemben za zaposlene z maj kot 15 let delovne dobe 

kot za zaposlene z več kot 15 let delovne dobe. Delovna doba zaposlenih statistično značilno 

ne vpliva na zadovoljstvo zaposlenih (p=0,399) z bolniškim staležem v nosečnosti in 

porodniškim dopustom.  

 

Pomembnost in zadovoljstvo z otroškim varstvom med delom kot elementom zadovoljstva z 

usklajevanjem zasebnega in službenega življenja 

 

V grafu 13 so predstavljeni rezultati za spremenljivko otroško varstvo med delom. 

Anketiranci so na vprašanje, kako pomembno se jim zdi otroško varstvo med delom kot 

element zadovoljstva z usklajevanjem zasebnega in službenega življenja, odgovorili sledeče: 

pomembnost otroškega varstva med delom je zelo visoko ocenjena 79% anketiranih. Z 

otroškim varstvom med delom je zadovoljnih 44% anketiranih, nezadovoljnih je 31% 

anketiranih. 

 

Graf 13: Frekvenčna tabela z otroškim varstvom med delom (pomembnost in 

zadovoljstvo) 
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Analiza povezanosti z otroškim varstvom med delom z demografskimi spremenljivkami z 

vidika pomembnosti in z vidika zadovoljstva zaposlenih v ZN je prikazana v preglednici 17. 

 

Preglednica 17: Povezanost demografskih spremenljivk s pomembnostjo in 

zadovoljstvom zaposlenih v zdravstveni negi  z otroškim varstvom med delom 

 

 

Obstajajo statistično značilne razlike med zaposlenimi na IK in na INFA glede pomembnosti 

in zadovoljstva z otroškim varstvom med delom (p<0,001). Za zaposlene na INFA je ta  

element bolj pomemben in zadovoljen kot za zaposlene na IK. 

Tip oddelka, spol, starost in pogostost menjavanja službe so spremenljivke, ki statistično 

značilno ne vplivajo na oceno pomembnosti in zadovoljstva zaposlenih z otroškim varstvom 

med delom (p>0,05). 

Izobrazba zaposlenih statistično značilno vpliva na mnenje zaposlenih o pomembnosti 

otroškega varstva med delom (p=0,032). Zaposleni s srednješolsko, višješolsko in 

visokošolsko izobrazbo menijo, da je otroško varstvo med delom bolj pomemben element 

zadovoljstva z delovnim časom,kot zaposleni z univerzitetno izobrazbo ali magisterijem. 

Izobrazba zaposlenih pa statistično značilno ne vpliva na zadovoljstvo zaposlenih z otroškim 

varstvom med delom (p=0,587). 

Delovna doba statistično značilno vpliva na mnenje zaposlenih o pomembnosti otroškega 

varstva med delom (p=0,027), ne pa tudi na mnenje o zadovoljstvu (p=0,287). 

Na podlagi točkovne analize v prilogi 2 je razvidno, da je za anketirane najpomembnejši 

element zadovoljstva z usklajevanjem zasebnega in službenega življenja bolniški stalež v 

nosečnosti in porodniški dopust. Najmanj pomemben je element možnost zaposlitve za 

skrajšani delovni čas.  

V nadaljevanju obravnavamo zadovoljstvo s sodelavci, ki vključuje naslednji kategoriji: 

sodelavci v ZN in zdravniško osebje. 

 

Pomembnost in zadovoljstvo s sodelavci v zdravstveni negi kot elementom zadovoljstva s 

sodelavci  

 

V grafu 14 so predstavljeni rezultati za spremenljivko s sodelavci v ZN. Anketiranci so na 

vprašanje, kako pomembno je s sodelavci v ZN kot element zadovoljstva s sodelavci, 

odgovorili sledeče: pomembnost s sodelavci v ZN je zelo visoko ocenjena − 93% anketiranih. 

OTROŠKO VARSTVO MED 

DELOM Pomembnost (Sig.) Zadovoljstvo (Sig.)

Organizacijska enota 0,000 0,000

Tip oddelka 0,092 0,106

Spol 0,630 0,060

Starost 0,801 0,332

Izobrazba 0,032 0,587

Delovna doba 0,027 0,287

Menjava službe 0,089 0,491
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Zadovoljstvo s sodelavci je zelo visoko ocenilo 75% anketiranih, medtem ko jih je 11% 

nezadovoljnih. 

 

Graf 14:Frekvenčna tabela sodelavci v zdravstveni negi (pomembnost in zadovoljstvo) 

 

 

Analiza povezanosti s sodelavci v ZN z demografskimi spremenljivkami z vidika 

pomembnosti in z vidika zadovoljstva zaposlenih v ZN je prikazana v preglednici 18. 

 

Preglednica 18: Povezanost demografskih spremenljivk s pomembnostjo in 

zadovoljstvom zaposlenih v zdravstveni negi s sodelavci v zdravstveni negi 

 

 

Preverjanje domneve o povezanosti statističnih spremenljivk je razkrilo, da tip OE statistično 

značilno vpliva na pomembnost in zadovoljstvo zaposlenih s sodelavci v ZN (p<0,001). Za 

zaposlene na IK so sodelavci v ZN bolj pomemben element kot za zaposlene na INFA. 

Obratno pa zaposleni na IK ocenjujejo, da so manj zadovoljni s sodelavci kot zaposleni na 

INFA.  

Tip oddelka statistično značilno vpliva na oceno pomembnosti elementa zadovoljstva s 

sodelavci (p<0,001). Za zaposlene na KOŽB, INFA, HEMA, KOK in CIIM je analizirani 

element bolj pomemben kot za ostale zaposlene na drugih oddelkih. Med zaposlenimi na 

različnih oddelkih UKCL ni statistično značilnih razlik v zadovoljstvu (p=0,168) s sodelavci v 

ZN. 
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SODELAVCI V ZDRAVSTVENI 

NEGI Pomembnost (Sig.) Zadovoljstvo (Sig.)

Organizacijska enota 0,000 0,000

Tip oddelka 0,000 0,168

Spol 0,546 0,811

Starost 0,503 0,850

Izobrazba 0,000 0,648

Delovna doba 0,371 0,312

Menjava službe 0,228 0,159
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Spol, starost, delovna doba in pogostost menjavanja službe so spremenljivke, ki statistično 

značilno ne vplivajo na oceno pomembnosti in zadovoljstva zaposlenih s sodelavci v ZN 

(p>0,05). 

Izobrazba zaposlenih statistično značilno vpliva na mnenje zaposlenih o pomembnosti 

sodelavcev (p<0,001). Zaposleni s srednješolsko, višješolsko in visokošolsko izobrazbo 

menijo, da so sodelavci v ZN bolj pomemben element, kot to ocenjujejo zaposleni z 

univerzitetno izobrazbo ali magisterijem. Izobrazba zaposlenih pa statistično značilno ne 

vpliva na zadovoljstvo zaposlenih s sodelavci v ZN (p = 0,648). 

 

Pomembnost in zadovoljstvo z zdravniškim osebjem kot elementom zadovoljstva s sodelavci 

 

V grafu 15 so predstavljeni rezultati za spremenljivko zdravniško osebje. Anketiranci so na 

vprašanje, kako pomembno je z zdravniškim osebjem kot element zadovoljstva s sodelavci, 

odgovorili sledeče: pomembnost z zdravniškim osebjem je zelo visoko ocenjena, kar meni 

89 % anketiranih. Zadovoljnih z zdravniškim osebjem je več ko polovica anketiranih (58%), 

21% je nezadovoljnih. 

 

Graf 15: Frekvenčna tabela z zdravniškim osebjem (pomembnost in zadovoljstvo) 

 

 

Analiza povezanosti zdravniško osebje z demografskimi spremenljivkami z vidika 

pomembnosti in z vidika zadovoljstva zaposlenih v ZN je prikazana v preglednici 19. 
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Preglednica 19: Povezanost demografskih spremenljivk s pomembnostjo in 

zadovoljstvom zaposlenih v zdravstveni negi z zdravniškim osebjem 

 

 

Tip OE statistično značilno vpliva na pomembnost in zadovoljstvo zaposlenih z zdravniškim 

osebjem (p<0,001). Tip oddelka statistično značilno vpliva na oceno pomembnosti elementa 

zadovoljstva z zdravniškim osebjem (p=0,047). Za zaposlene na KOŽB, INFA ter na oddelku 

CIIM je analizirani element bolj pomemben kot za zaposlene na drugih oddelkih.  Tip oddelka 

pa statistično značilno vpliva tudi na oceno zadovoljstva zaposlenih z zdravniškim osebjem 

(p=0,018). Zaposleni na KOŽB, INFA, HEMA, KOK ter na CIIM-u so bolj zadovoljni z 

zdravniškim osebjem kot zaposleni na drugih oddelkih.  

Spol, starost, izobrazba, delovna doba in pogostost menjavanja službe so spremenljivke, ki 

statistično značilno ne vplivajo na oceno pomembnosti in zadovoljstva zaposlenih v ZN z 

zdravniškim osebjem (p>0,05). 

Na podlagi točkovne analize iz priloge 2 je razvidno, da se anketiranim zdijo odnosi s 

sodelavci v ZN pomembnejši element zadovoljstva v primerjavi z odnosi z zdravniškim 

osebjem.  

V nadaljevanju bomo obravnavali pomembnost in zadovoljstvo s socialnimi interakcijami, ki 

vključujejo naslednje kategorije: način organizacije ZN na oddelku oziroma timsko delo, 

možnost socialnih stikov s sodelavci med delovnim časom, možnost interdisciplinarnega 

sodelovanja in možnost socialnih stikov s sodelavci izven delovnega časa.  

 

Pomembnost in zadovoljstvo z načinom organizacije zdravstvene nege na oddelku oziroma 

timsko delo kot elementom zadovoljstva s socialnimi interakcijami 

 

V grafu 16 so predstavljeni rezultati za spremenljivko način organizacije ZN na oddelku 

oziroma timsko delo. Anketiranci so na vprašanje, kako pomemben je način organizacije na 

oddelku oziroma timsko delo kot element zadovoljstva s socialnimi interakcijami, odgovorili 

sledeče: pomembnost timskega dela je zelo visoko ocenjena, kar meni 89% anketiranih, 

zadovoljnih je 55% anketiranih in 21% je nezadovoljnih. 

 

  

ZDRAVNIŠKO OSEBJE Pomembnost (Sig.) Zadovoljstvo (Sig.)

Organizacijska enota 0,000 0,000

Tip oddelka 0,047 0,018

Spol 0,959 0,998

Starost 0,946 0,841

Izobrazba 0,336 0,281

Delovna doba 0,664 0,898

Menjava službe 0,938 0,153
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Graf 16: Frekvenčna tabela z načinom organizacije zdravstvene nege na oddelku 

oziroma timsko delo (pomembnost in zadovoljstvo) 

 

 

Analiza povezanosti z načinom organizacije ZN na oddelku oziroma timsko delo z 

demografskimi spremenljivkami z vidika pomembnosti in z vidika zadovoljstva s socialnimi 

interakcijami je prikazana v preglednici 20. 

 

Preglednica 20: Povezanost demografskih spremenljivk s pomembnostjo in 

zadovoljstvom zaposlenih v zdravstveni negi z načinom organizacije zdravstvene nege 

na oddelku (timsko delo) 

 

 

Obstajajo statistično značilne razlike med zaposlenimi na IK in INFA glede pomembnosti in 

zadovoljstva zaposlenih z načinom organizacije ZN na oddelku (p<0,001). Zaposlenim na IK 

se zdi ta element bolj pomemben in zadovoljen kot zaposlenim na INFA.  

Obstajajo statistično značilne razlike med spoloma v oceni pomembnosti elementa način 

organizacije ZN na oddelku (p=0,022). Analizirani element je bolj pomemben za ženske. V 

zadovoljstvu glede omenjenega elementa pa ni statistično značilnih razlik med spoloma 

(p = 0,743).   

Izobrazba zaposlenih statistično značilno vpliva na mnenje zaposlenih o pomembnosti načina 

organizacije ZN na oddelku (p<0,001). Zaposleni s srednješolsko, višješolsko in visokošolsko 

izobrazbo menijo, da je način organizacije ZN na oddelku bolj pomemben, element, kot 
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NAČIN ORGANIZACIJE 

ZDRAVSTVENE NEGE NA 

ODDELKU (TIMSKO DELO) Pomembnost (Sig.) Zadovoljstvo (Sig.)

Organizacijska enota 0,000 0,000

Tip oddelka 0,091 0,058

Spol 0,022 0,743

Starost 0,765 0,641

Izobrazba 0,000 0,122

Delovna doba 0,636 0,796

Menjava službe 0,134 0,885
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zaposleni z univerzitetno izobrazbo ali magisterijem. Izobrazba zaposlenih statistično 

značilno ne vpliva na zadovoljstvo zaposlenih (p=0,122) z načinom organizacije ZN na 

oddelku. 

Tip oddelka, starost, delovna doba in pogostost menjavanja službe so spremenljivke, ki 

statistično značilno ne vplivajo na oceno pomembnosti in zadovoljstva zaposlenih z načinom 

organizacije ZN na oddelku (p>0,05). 

 

Pomembnost in zadovoljstvo z možnostjo socialnih stikov s sodelavci med delovnim časom kot 

elementom zadovoljstva s socialnimi interakcijami 

 

V grafu 17 so predstavljeni rezultati za spremenljivko socialnih stikov s sodelavci med 

delovnim časom. Anketiranci so na vprašanje, kako pomembna je možnost socialnih stikov s 

sodelavci med delovnim časom, odgovorili sledeče: pomembnost z možnostjo socialnih stikov 

s sodelavci med delovnim časom je zelo visoko ocenjena, kar meni 78% anketiranih, 

zadovoljnih je 56% anketiranih in petina (20%) anketiranih je nezadovoljnih. 

 

Graf 17: Frekvenčna tabela z možnostjo socialnih stikov s sodelavci med delovnim 

časom (pomembnost in zadovoljstvo) 

 

 

 

Analiza povezanosti z možnostjo socialnih stikov s sodelavci med delovnim časom z 

demografskimi spremenljivkami z vidika pomembnosti in z vidika zadovoljstva s socialnimi 

interakcijami je prikazana v preglednici 21. 
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Preglednica 21: Povezanost demografskih spremenljivk s pomembnostjo in 

zadovoljstvom zaposlenih v zdravstveni negi z možnostjo socialnih stikov s sodelavci 

med delovnim časom 

 

 

 

Obstajajo statistično značilne razlike med zaposlenimi na IK in  INFA glede pomembnosti in 

zadovoljstva zaposlenih z možnostjo socialnih stikov s sodelavci med delovnim časom 

(p <0,001). Za zaposlene na IK je omenjeni element bolj pomemben in zadovoljen element 

kot za zaposlene na INFA. 

Tip oddelka statistično značilno vpliva na oceno pomembnosti elementa možnost socialnih 

stikov s sodelavci med delovnim časom (p=0,014). Za zaposlene na KOŽB,REVMA, INFA, 

HEMA, KOK ter na CIIM-uje analizirani element bolj pomemben kot za zaposlene na drugih 

oddelkih. Tip oddelka statistično značilno vpliva na oceno zadovoljstva zaposlenih z 

možnostjo socialnih stikov s sodelavci med delovnim časom (p<0,01). Zaposleni na KOŽB, 

INFA, HEMA, KOED, KOK ter na CIIM-u so bolj zadovoljni z možnostjo socialnih stikov s 

sodelavci med delovnim časom, kot so zaposleni na drugih oddelkih. 

Izobrazba zaposlenih statistično značilno vpliva na mnenje zaposlenih o pomembnosti 

možnosti socialnih stikov s sodelavci med delovnim časom (p=0,043). Zaposleni s 

srednješolsko, višješolsko in visokošolsko izobrazbo menijo, da je možnost socialnih stikov s 

sodelavci med delovnim časom bolj pomemben element, kot zaposleni z univerzitetno 

izobrazbo ali magisterijem. Izobrazba zaposlenih statistično značilno ne vpliva na 

zadovoljstvo (p=0,122) zaposlenih. 

Menjavanje službe statistično značilno ne vpliva na mnenje zaposlenih o pomembnosti 

možnosti socialnih stikov s sodelavci med delovnim časom (p=0,624), vpliva pa na 

zadovoljstvo zaposlenih (p=0,028).  

Spol, starost, delovna doba so spremenljivke, ki statistično značilno ne vplivajo na oceno 

pomembnosti in zadovoljstva zaposlenih v ZN z možnostjo socialnih stikov s sodelavci med 

delovnim časom (p>0,05). 

 

 

 

MOŽNOST SOCIALNIH STIKOV S 

SODELAVCI MED DELOVNIM 

ČASOM Pomembnost (Sig.) Zadovoljstvo (Sig.)

Organizacijska enota 0,000 0,000

Tip oddelka 0,014 0,000

Spol 0,816 0,757

Starost 0,083 0,667

Izobrazba 0,043 0,122

Delovna doba 0,207 0,986

Menjava službe 0,624 0,028
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Pomembnost in zadovoljstvo z možnostjo socialnih stikov s sodelavci izven delovnega časa kot 

elementom zadovoljstva s socialnimi interakcijami 

 

V grafu 18 so predstavljeni rezultati za spremenljivko možnost stikov s sodelavci izven 

delovnega časa. Anketiranci so na vprašanje, kako pomembna se jim zdi možnost socialnih 

stikov s sodelavci izven delovnega časa, odgovorili sledeče: glede omenjenega elementa je 

dobra polovica anketiranih (54%) ocenila kot pomembno. Zadovoljnih s socialnimi stiki s 

sodelavci izven delovnega časa je 44%, nezadovoljnih je 38% anketirancev. 

 

Graf 18:Frekvenčna tabela možnost socialnih stikov s sodelavci izven delovnega časa 

(pomembnost in zadovoljstvo) 

 

 

Analiza povezanosti z možnostjo socialnih stikov s sodelavci izven delovnega časa z 

demografskimi spremenljivkami z vidika pomembnosti in z vidika zadovoljstva s socialnimi 

interakcijami je prikazana v preglednici 22. 

 

Preglednica 22: Povezanost demografskih spremenljivk s pomembnostjo in 

zadovoljstvom zaposlenih v zdravstveni negi z možnostjo socialnih stikov s sodelavci 

izven delovnega časa 
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MOŽNOST SOCIALNIH STIKOV S 

SODELAVCI IZVEN DELOVNEGA 

ČASA Pomembnost (Sig.) Zadovoljstvo (Sig.)

Organizacijska enota 0,000 0,000

Tip oddelka 0,283 0,045

Spol 0,919 0,917

Starost 0,171 0,906

Izobrazba 0,040 0,126

Delovna doba 0,435 0,759

Menjava službe 0,457 0,008
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Obstajajo statistično značilne razlike med zaposlenimi na IK in na INFA pomembnosti in 

zadovoljstva zaposlenih z možnostjo socialnih stikov s sodelavci izven delovnega časa 

(p <0,001). Zaposlenim na INFA se zdi bolj pomemben in zadovoljen element kot na IK.  

Tip oddelka statistično značilno ne vpliva na oceno pomembnosti elementa možnost socialnih 

stikov s sodelavci izven delovnega časa (p=0,283), statistično značilno pa vpliva na oceno 

zadovoljstva (p=0,045). Zaposleni v CVV, KOH, KOED, KOK, CPBA, KON ter v CZZ so 

bolj zadovoljni, kot so z analiziranim elementom zadovoljni zaposleni na drugih oddelkih.  

Izobrazba zaposlenih statistično značilno vpliva na mnenje zaposlenih o pomembnosti 

možnosti socialnih stikov s sodelavci izven delovnega časa (p=0,040). Zaposleni s 

srednješolsko, višješolsko in visokošolsko izobrazbo menijo, da je možnost socialnih stikov s 

sodelavci izven delovnega časa bolj pomemben element,kot zaposleni z univerzitetno 

izobrazbo ali magisterijem. Izobrazba zaposlenih statistično značilno ne vpliva na 

zadovoljstvo zaposlenih (p=0,126) z možnostjo socialnih stikov s sodelavci izven delovnega 

časa. 

Pogostost menjavanja službe statistično značilno ne vpliva na oceno pomembnosti zaposlenih 

(p = 0,457), statistično značilno pa vpliva na oceno zadovoljstva zaposlenih glede možnosti 

socialnih stikov s sodelavci izven delovnega časa (p=0,008). Zaposleni, ki so več kot dvakrat 

zamenjali službo, so bolj zadovoljni z analiziranim elementom kot zaposleni, ki so službo 

zamenjali manj kot dvakrat. 

Spol, starost in delovna doba so spremenljivke, ki statistično značilno ne vplivajo na oceno 

pomembnosti in zadovoljstva zaposlenih z možnostjo socialnih stikov s sodelavci izven 

delovnega časa (p>0,05). 

 

Pomembnost in zadovoljstvo z možnostjo interdisciplinarnega sodelovanja kot elementom 

zadovoljstva s socialnimi interakcijami 

 

V grafu 19 so predstavljeni rezultati za spremenljivko možnost interdisciplinarnega 

sodelovanja. Kako pomembna se jim zdi možnost interdisciplinarnega sodelovanja, so 

anketiranci odgovorili sledeče: pomembnost je visoko ocenjena, kar meni 79% anketiranih. 

Ocenili so, da je zadovoljnih 47% in nezadovoljnih 27% anketiranih. 
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Graf 19: Frekvenčna tabela za možnost interdisciplinarnega sodelovanja (pomembnost 

in zadovoljstvo) 

 

 

Analiza povezanosti z možnostjo interdisciplinarnega sodelovanja z demografskimi 

spremenljivkami z vidika pomembnosti in z vidika zadovoljstva s socialnimi interakcijami je 

prikazana v preglednici 23. 

 

Preglednica 23: Povezanost demografskih spremenljivk s pomembnostjo in 

zadovoljstvom zaposlenih v zdravstveni negi z možnostjo interdisciplinarnega 

sodelovanja 

 

 

Obstajajo statistično značilne razlike med zaposlenimi na IK in na INFA o pomembnosti in 

zadovoljstvu zaposlenih z možnostjo interdisciplinarnega sodelovanja (p<0,001). Za 

zaposlene na IK je možnost interdisciplinarnega sodelovanja bolj pomemben element kot za 

zaposlene na INFA. 

Starost zaposlenih statistično značilno vpliva na oceno zaposlenih glede možnosti 

interdisciplinarnega sodelovanja (p=0,001). Zaposleni, ki so starejši od 40 let, menijo, da je to 

bolj pomemben element,kot zaposleni, mlajši od 40 let. Starost zaposlenih pa statistično 

značilno ne vpliva na zadovoljstvo zaposlenih (p = 0,537). 

Izobrazba zaposlenih statistično značilno vpliva na mnenje zaposlenih o pomembnosti 

(p <0,001). Zaposleni z višješolsko, visokošolsko in univerzitetno izobrazbo menijo, da je bolj 
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MOŽNOST 

INTERDISCIPLINARNEGA 

SODELOVANJA Pomembnost (Sig.) Zadovoljstvo (Sig.)

Organizacijska enota 0,000 0,000

Tip oddelka 0,215 0,133

Spol 0,443 0,888

Starost 0,001 0,537

Izobrazba 0,000 0,144

Delovna doba 0,671 0,937

Menjava službe 0,282 0,905
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pomemben element,kot zaposleni s srednješolsko izobrazbo ali magisterijem. Izobrazba 

zaposlenih statistično značilno ne vpliva (p=0,144). 

Tip oddelka, spol, delovna doba in pogostost menjavanja službe so spremenljivke, ki 

statistično značilno ne vplivajo na oceno pomembnosti in zadovoljstva zaposlenih z 

možnostjo interdisciplinarnega sodelovanja (p>0,05). 

Točkovna analiza v prilogi 2 opisuje, da je način organizacije ZN na oddelku oziroma timsko 

delo najpomembnejši element, kot najmanj pomemben element zadovoljstva s socialnimi 

integracijami so anketirani določili možnost socialnih stikov s sodelavci izven delovnega 

časa. 

V nadaljevanju obravnavamo zadovoljstvo s profesionalnim razvojem, ki vključuje naslednje 

kategorije: možnost sodelovanja z izobraževalnimi ustanovami na področju ZN, možnost 

vključevanja v organizacijo dela na oddelku in v ustanovi, možnost raziskovalnega dela in 

možnost pisanja in objavljanja prispevkov v medijih.  

 

Pomembnost in zadovoljstvo z možnostjo sodelovanja z izobraževalnimi ustanovami na 

področju zdravstvene nege kot elementom zadovoljstva s profesionalnim razvojem 

 

V grafu 20 so predstavljeni rezultati za spremenljivko možnost sodelovanja z izobraževalnimi 

ustanovami na področju ZN. Velika večina anketiranih (80%) je visoko ocenila pomembnost, 

medtem ko je zadovoljnih veliko manj, le 45%, in nezadovoljnih 46% anketiranih. 

 

Graf 20: Frekvenčna tabela z možnostjo sodelovanja z izobraževalnimi ustanovami na 

področju zdravstvene nege (pomembnost in zadovoljstvo) 

 

 

Analiza povezanosti z možnostjo sodelovanja z izobraževalnimi ustanovami na področju ZN z 

demografskimi spremenljivkami z vidika pomembnosti in z vidika zadovoljstva s socialnimi 

interakcijami je prikazana v preglednici 24. 
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Preglednica 24: Povezanost demografskih spremenljivk s pomembnostjo in 

zadovoljstvom zaposlenih v zdravstveni negi z možnostjo sodelovanja z izobraževalnimi 

ustanovami na področju zdravstvene nege 

 

 

 

Preverjanje domneve o povezanosti statističnih spremenljivk je razkrilo, da tip OE statistično 

značilno vpliva na pomembnost in zadovoljstvo zaposlenih z možnostjo sodelovanja z 

izobraževalnimi ustanovami na področju ZN (p<0,001). Za zaposlene na INFA je bolj 

pomemben in zadovoljen element kot za zaposlene na IK. 

Tip oddelka statistično značilno vpliva na oceno pomembnosti elementa možnost sodelovanja 

z izobraževalnimi ustanovami na področju ZN (p=0,029). Za zaposlene na KOŽB, REVMA, 

INFA, HEMA, KOED in CIIM je bolj pomemben element zadovoljstva s profesionalnim 

razvojem kot za zaposlene na drugih oddelkih. Tip oddelka statistično značilno ne vpliva na 

oceno zadovoljstva zaposlenih (p= 0,156).  

Izobrazba zaposlenih statistično značilno vpliva na mnenje zaposlenih o pomembnosti 

možnosti  sodelovanja z izobraževalnimi ustanovami (p<0,001). Zaposleni s srednješolsko, 

višješolsko in visokošolsko izobrazbo menijo, da je možnost sodelovanja z izobraževalnimi 

ustanovami bolj pomemben element, kot zaposleni z univerzitetno izobrazbo ali magisterijem. 

Izobrazba zaposlenih statistično značilno ne vpliva na zadovoljstvo zaposlenih (p = 0,313). 

Spol, starost, delovna doba in pogostost menjavanja službe so spremenljivke, ki statistično 

značilno ne vplivajo na oceno pomembnosti in zadovoljstva zaposlenih z možnostjo 

sodelovanja z izobraževalnimi ustanovami na področju ZN (p>0,05). 

 

Pomembnost in zadovoljstvo z možnostjo vključevanja v organizacijo dela na oddelku in v 

ustanovi kot elementom zadovoljstva s profesionalnim razvojem 

 

V grafu 21 so predstavljeni rezultati za spremenljivko možnost vključevanja v organizacijo 

dela na oddelku in v ustanovi. Velika večina anketiranih (79%) je ocenila, da je pomembno 

vključevanje v organizacijo dela na oddelku in v ustanovi. Manj kot polovica anketiranih 

(44 %) je mnenja, da so zadovoljni, in 30% anketiranih je nezadovoljnih z možnostjo 

vključevanja v organizacijo dela na oddelku in v ustanovi. 

MOŽNOST SODELOVANJA Z 

IZOBRAŽEVALNIMI 

USTANOVAMI NA PODROČJU 

ZDRAVSTVENE NEGE Pomembnost (Sig.) Zadovoljstvo (Sig.)

Organizacijska enota 0,000 0,000

Tip oddelka 0,029 0,156

Spol 0,665 0,704

Starost 0,439 0,292

Izobrazba 0,000 0,313

Delovna doba 0,117 0,143

Menjava službe 0,091 0,787
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Graf 21: Frekvenčna tabela z možnostjo vključevanja v organizacijo dela na oddelku in 

v ustanovi (pomembnost in zadovoljstvo) 

 

 

Analiza povezanosti z možnostjo sodelovanja vključevanja v organizacijo dela na oddelku in 

v ustanovi z demografskimi spremenljivkami z vidika pomembnosti in z vidika zadovoljstva s 

socialnimi interakcijami je prikazana v preglednici 25. 

 

Preglednica 25: Povezanost demografskih spremenljivk s pomembnostjo in 

zadovoljstvom zaposlenih v zdravstveni negi z možnostjo vključevanja v organizacijo 

dela na oddelku in v ustanovi 

 

 

Preverjanje domneve o povezanosti statističnih spremenljivk je razkrilo, da OE statistično 

značilno vpliva na pomembnost in zadovoljstvo zaposlenih z možnostjo vključevanja v 

organizacijo dela na oddelku in v ustanovi ZN (p<0,001). Zaposlenim na IK se zdi omenjeni 

element zadovoljstva bolj pomemben element kot zaposlenim na INFA. Zaposleni na INFA 

pa ocenjujejo, da so bolj zadovoljni, kot so s tem elementom zadovoljni zaposleni na IK. 

Tip oddelka statistično značilno vpliva na oceno pomembnosti (p=0.001) in zadovoljstva 

(p =0,043) elementa možnost vključevanja v organizacijo dela na oddelku in v ustanovi. Za 

zaposlene na KOŽB, REVMA, INFA, HEMA, KOED, KOK ter na CIIM-u je analizirani 

element bolj pomemben kot za zaposlene na drugih oddelkih. Zaposleni v CVV, KOH, 

CPBA, ter v CZZ so bolj zadovoljni z omenjenim elementom, kot so z analiziranim 

elementom zadovoljni zaposleni na drugih oddelkih.   
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MOŽNOST VKLJUČEVANJA V 

ORGANIZACIJO DELA NA 

ODDELKU IN V USTANOVI Pomembnost (Sig.) Zadovoljstvo (Sig.)

Organizacijska enota 0,000 0,000

Tip oddelka 0,001 0,043

Spol 0,396 0,950

Starost 0,215 0,452

Izobrazba 0,000 0,434

Delovna doba 0,278 0,267

Menjava službe 0,001 0,286
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Izobrazba zaposlenih statistično značilno vpliva na mnenje zaposlenih o pomembnosti 

možnosti vključevanja v organizacijo dela na oddelku (p<0,001). Zaposleni s srednješolsko, 

višješolsko in visokošolsko izobrazbo menijo, da je bolj pomemben element, kot zaposleni z 

univerzitetno izobrazbo ali magisterijem. Izobrazba zaposlenih statistično značilno ne vpliva 

na zadovoljstvo zaposlenih v ZN z možnostjo vključevanja v organizacijo dela na oddelku in 

v ustanovi (p=0,434). 

Pogostost menjavanja službe statistično značilno vpliva na oceno pomembnosti zaposlenih z 

možnostjo vključevanja v organizacijo dela na oddelku in v ustanovi (p=0,001). Zaposleni, ki 

so zamenjali službo manj kot trikrat, menijo, da je bolj pomemben element, kot za tiste 

zaposlene, ki so službo zamenjali trikrat ali večkrat. Pogostost menjavanja službe statistično 

značilno ne vpliva na oceno zadovoljstva (p=0,286) zaposlenih v ZN. 

Spol, starost in delovna doba so spremenljivke, ki statistično značilno ne vplivajo na oceno 

pomembnosti in zadovoljstva zaposlenih v ZN z možnostjo vključevanja v organizacijo dela 

na oddelku in v ustanovi (p>0,05). 

 

Pomembnost in zadovoljstvo z možnostjo raziskovalnega dela kot elementom zadovoljstva s 

profesionalnim razvojem 

 

V grafu 22 so predstavljeni rezultati za spremenljivko možnost raziskovalnega dela. 

Anketiranci so na vprašanje, kako pomembna se jim zdi možnost raziskovalnega dela, 

odgovorili sledeče: več kot polovica (62%) anketiranih je ocenila, da je pomembno. 

Nezadovoljnih z možnostjo raziskovalnega dela je ocenilo kar 46% anketiranih. 

 

Graf 22: Frekvenčna tabela z možnostjo raziskovalnega dela (pomembnost in 

zadovoljstvo) 

 

 

Analiza povezanosti z možnostjo raziskovalnega dela z demografskimi spremenljivkami z 

vidika pomembnosti in z vidika zadovoljstva s socialnimi interakcijami je prikazana v 

preglednici 26. 
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Preglednica 26: Povezanost demografskih spremenljivk s pomembnostjo in 

zadovoljstvom zaposlenih v zdravstveni negi z možnostjo raziskovalnega dela 

 

 

 

Preverjanje domneve o povezanosti statističnih spremenljivk je razkrilo, da OE statistično 

značilno vpliva na pomembnost in zadovoljstvo zaposlenih z možnostjo raziskovalnega dela 

(p <0,001). Zaposlenim na INFA se zdi omenjeni element bolj pomemben kot zaposlenim na 

IK. Zaposleni na INFA ocenjujejo, da so bolj zadovoljni z možnostjo raziskovalnega dela, kot 

so s tem elementom zadovoljni zaposleni na IK. 

Izobrazba zaposlenih v ZN statistično značilno vpliva na mnenje zaposlenih o pomembnosti 

možnosti raziskovalnega dela (p=0,02). Zaposleni s srednješolsko, višješolsko in visokošolsko 

izobrazbo menijo, da je možnost raziskovalnega dela bolj pomemben element zadovoljstva s 

profesionalnim razvojem, kot zaposleni z univerzitetno izobrazbo ali magisterijem. Izobrazba 

zaposlenih statistično značilno ne vpliva na zadovoljstvo zaposlenih z možnostjo 

raziskovalnega dela (p=0,135). 

Tip oddelka, spol, starost, delovna doba in pogostost menjavanja službe so spremenljivke, ki 

statistično značilno ne vplivajo na oceno pomembnosti in zadovoljstva zaposlenih z 

možnostjo raziskovalnega dela (p>0,05). 

 

Pomembnost in zadovoljstvo z možnostjo pisanja in objavljanja prispevkov v medijih kot 

elementom zadovoljstva s profesionalnim razvojem 

 

V grafu 23 so predstavljeni rezultati za spremenljivko možnost pisanja in objavljanja 

prispevkov v medijih. Anketiranci so na vprašanje, kako pomembna se jim zdi možnost 

pisanja in objavljanja prispevkov v medijih, odgovorili sledeče: dobra polovica (54 %) 

anketiranih je ocenila, da je pomembno, nezadovoljnih je 19% anketiranih. 

 

 

 

 

 

 

 

MOŽNOST RAZISKOVALNEGA 

DELA Pomembnost (Sig.) Zadovoljstvo (Sig.)

Organizacijska enota 0,000 0,000

Tip oddelka 0,228 0,218

Spol 0,543 0,513

Starost 0,868 0,926

Izobrazba 0,002 0,135

Delovna doba 0,917 0,409

Menjava službe 0,075 0,615



 

61 

Graf 23: Frekvenčna tabela z možnostjo pisanja in objavljanja prispevkov v medijih  

(pomembnost in zadovoljstvo) 

 

 

Analiza povezanosti z možnostjo pisanja in objavljanja prispevkov v medijih z demografskimi 

spremenljivkami z vidika pomembnosti in z vidika zadovoljstva s socialnimi interakcijami je 

prikazana v preglednici 27. 

 

Preglednica 27: Povezanost demografskih spremenljivk s pomembnostjo in 

zadovoljstvom zaposlenih v zdravstveni negi z možnostjo pisanja in objavljanja 

prispevkov v medijih 

 

 

 

Preverjanje domneve o povezanosti statističnih spremenljivk je razkrilo, da OE statistično 

značilno vpliva na pomembnost in zadovoljstvo zaposlenih v ZN z možnostjo pisanja in 

objavljanja prispevkov v medijih (p<0,001). Zaposlenim na INFA se zdi omenjeni element 

zadovoljstva s profesionalnim razvojem bolj pomemben element kot zaposlenim na IK. 

Zaposleni na IK ocenjujejo, da so bolj zadovoljni, kot so s tem elementom zadovoljni 

zaposleni na INFA. 

Tip oddelka statistično značilno vpliva na oceno pomembnosti elementa možnost pisanja in 

objavljanja prispevkov v medijih (p=0,035). Za zaposlene na KOŽB, REVMA, INFA, 

HEMA, KOED, KOK in v CIIM-uje element zadovoljstva s profesionalnim razvojem bolj 
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MOŽNOST PISANJA IN 

OBJAVLJANJA PRISPEVKOV V 

MEDIJIH Pomembnost (Sig.) Zadovoljstvo (Sig.)

Organizacijska enota 0,000 0,000

Tip oddelka 0,035 0,088

Spol 0,733 0,089

Starost 0,489 0,608

Izobrazba 0,011 0,164

Delovna doba 0,872 0,036

Menjava službe 0,155 0,047
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pomemben kot za zaposlene na drugih oddelkih. Tip oddelka statistično značilno ne vpliva na 

oceno zadovoljstva zaposlenih (p=0,088).  

Izobrazba zaposlenih statistično značilno vpliva na mnenje zaposlenih o pomembnosti 

možnosti pisanja in objavljanja prispevkov (p=0,011). Zaposleni z višješolsko, visokošolsko 

in univerzitetno izobrazbo menijo, da je možnost pisanja in objavljanja prispevkov v medijih 

bolj pomemben element,kot zaposleni s srednješolsko izobrazbo ali magisterijem. Izobrazba 

zaposlenih statistično značilno ne vpliva na zadovoljstvo zaposlenih (p=0,164). 

Delovna doba zaposlenih statistično značilno ne vpliva na oceno pomembnosti možnosti 

pisanja in objavljanja prispevkov v medijih (p=0,872), vpliva pa statistično značilno na  

zadovoljstvo zaposlenih tega elementa (p=0,036). Zaposleni z več kot 20 leti delovne dobe so 

bolj zadovoljni z analiziranim elementom kot zaposleni z manj kot 20 let delovne dobe. 

Pogostost menjavanja službe statistično značilno ne vpliva na oceno pomembnosti  zaposlenih 

z možnostjo pisanja in objavljanja prispevkov v medijih (p=0,155), vpliva pa statistično 

značilno na oceno zadovoljstva zaposlenih (p=0,047). Zaposleni, ki so zamenjali službo manj 

kot trikrat, menijo, da so manj zadovoljni z možnostjo pisanja in objavljanja prispevkov v 

medijih, kot zaposleni, ki so več kot trikrat zamenjali službo.  

Spol in starost sta spremenljivki, ki statistično značilno ne vplivata na oceno pomembnosti in 

zadovoljstva zaposlenih z možnostjo pisanja in objavljanja prispevkov v medijih (p > 0,05). 

V prilogi 2 je prikazano, da je za anketirance najpomembnejši element zadovoljstva možnost 

sodelovanja z izobraževalnimi ustanovami na področju ZN, na zadnje mesto so anketirani 

razvrstili možnost pisanja in objavljanja prispevkov v medijih. 

V nadaljevanju obravnavamo pomembnost in zadovoljstvo s pohvalami in priznanji,ki 

vključuje naslednje kategorije: neposredno nadrejeni, pohvale in priznanja nadrejenih, 

pohvale in priznanja sodelavcev in prejete spodbude in pozitivne povratne informacije.  

 

Pomembnost in zadovoljstvo z neposredno nadrejenimi kot elementom zadovoljstva s 

pohvalami in priznanji 

 

V grafu 24 so predstavljeni rezultati za spremenljivko neposredni nadrejeni. Anketiranci so na 

vprašanje, kako pomembne se jim zdijo pohvale in priznanja neposredno nadrejenih, 

odgovorili sledeče: pomembnost z elementom neposredno nadrejeni je zelo visoko ocenjena, 

kar meni 88% anketiranih. Zadovoljnih je 45% anketiranih, nezadovoljnih je 34 % 

anketiranih. 
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Graf 24: Frekvenčna tabela z možnostjo neposredno nadrejeni (pomembnost in 

zadovoljstvo) 

 

 

Analiza povezanosti neposredno nadrejeni z demografskimi spremenljivkami z vidika 

pomembnosti in z vidika zadovoljstva s socialnimi interakcijami je prikazana v preglednici 

28. 

 

Preglednica 28: Povezanost demografskih spremenljivk s pomembnostjo in 

zadovoljstvom zaposlenih v zdravstveni negi z neposredno nadrejenimi 

 

 

 

Preverjanje domneve o povezanosti statističnih spremenljivk je razkrilo, da tip OE statistično 

značilno vpliva na pomembnost in zadovoljstvo zaposlenih z neposredno nadrejenimi 

(p < 0,001). Za zaposlene na INFA so neposredno nadrejeni bolj pomemben element kot za 

zaposlene na IK. Enako velja za zadovoljstvo zaposlenih. 

Izobrazba zaposlenih statistično značilno vpliva na mnenje zaposlenih o pomembnosti 

neposredno nadrejenih (p<0,001). Zaposleni s srednješolsko, višješolsko ter visokošolsko 

izobrazbo menijo, da so neposredno nadrejeni bolj pomemben element, kot zaposleni z 

univerzitetno izobrazbo ali magisterijem. Izobrazba zaposlenih statistično značilno ne vpliva 

na zadovoljstvo zaposlenih z neposredno nadrejenimi (p=0,585). 

Pogostost menjavanja službe statistično značilno vpliva na oceno pomembnosti zaposlenih v 

ZN z neposredno nadrejenimi (p=0,048). Zaposleni, ki so zamenjali službo manj kot trikrat, 

menijo, da so neposredno nadrejeni bolj pomemben element, kot je ta element pomemben za 
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NEPOSREDNO NADREJENI Pomembnost (Sig.) Zadovoljstvo (Sig.)

Organizacijska enota 0,000 0,000

Tip oddelka 0,078 0,064

Spol 0,089 0,733

Starost 0,528 0,218

Izobrazba 0,000 0,585

Delovna doba 0,526 0,658

Menjava službe 0,048 0,678
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tiste zaposlene, ki so službo zamenjali trikrat ali večkrat. Pogostost menjavanja službe 

statistično značilno ne vpliva na oceno zadovoljstva zaposlenih z neposredno nadrejenimi 

(p=0,678). 

Tip oddelka, spol, starost in delovna doba zaposlenih so spremenljivke, ki statistično značilno 

ne vplivajo na oceno pomembnosti in zadovoljstva zaposlenih v ZN z neposredno nadrejenimi 

(p >0,05). 

 

Pomembnost in zadovoljstvo s pohvalami in priznanji nadrejenih kot elementom zadovoljstva 

s pohvalami in priznanji 

 

V grafu 25 so predstavljeni rezultati za spremenljivko pohvale in priznanja nadrejenih. 

Anketiranci so na vprašanje, kako pomembne se jim zdijo pohvale in priznanja nadrejenih, 

odgovorili sledeče: pomembnost je zelo visoko ocenjena, kar meni 89% anketiranih. 

Zadovoljnih je 42% anketiranih in nezadovoljnih je 35% anketiranih. 

 

Graf 25: Frekvenčna tabela s pohvalami in priznanji nadrejenih (pomembnost in 

zadovoljstvo) 

 

 

Analiza povezanosti neposredno s pohvalami in priznanji nadrejenih z demografskimi 

spremenljivkami z vidika pomembnosti in z vidika zadovoljstva s socialnimi interakcijami je 

prikazana v preglednici 29. 
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Preglednica 29: Povezanost demografskih spremenljivk s pomembnostjo in 

zadovoljstvom zaposlenih v zdravstveni negi s pohvalami in priznanji nadrejenih 

 

 

Preverjanje domneve o povezanosti statističnih spremenljivk je razkrilo, da tip OE statistično 

značilno vpliva na pomembnost in zadovoljstvo zaposlenih s pohvalami in priznanji 

nadrejenih (p<0,001). Za zaposlene na IK so nagrade in priznanja nadrejenih bolj pomemben 

in zadovoljen element kot za zaposlene na INFA. 

Izobrazba zaposlenih statistično značilno vpliva na mnenje zaposlenih o pomembnosti pohval 

in nagrad nadrejenih (p<0,001). Zaposleni s srednješolsko, višješolsko ter visokošolsko 

izobrazbo menijo, da so pohvale in priznanja nadrejenih bolj pomemben element,kot 

zaposleni z univerzitetno izobrazbo ali magisterijem. Izobrazba zaposlenih statistično 

značilno ne vpliva na zadovoljstvo zaposlenih s pohvalami in priznanji nadrejenih 

(p = 0,038). 

Tip oddelka, spol, starost, delovna doba in pogostost menjavanja službe zaposlenih v ZN so  

spremenljivke, ki statistično značilno ne vplivajo na oceno pomembnosti in zadovoljstva 

zaposlenih v ZN s pohvalami in priznanji nadrejenih (p>0,05). 

 

Pomembnost in zadovoljstvo s pohvalami in priznanji sodelavcev kot elementom zadovoljstva 

s pohvalami in priznanji 

 

V grafu 26 so predstavljeni rezultati za spremenljivko pohvale in priznanja sodelavcev. 

Anketiranci so na vprašanje, kako pomembne se jim zdijo pohvale in priznanja sodelavcev 

kot elementom zadovoljstva s pohvalami in priznanji, odgovorili sledeče: pomembnost je zelo 

visoko ocenjena, kar meni 88% anketiranih. Da je zadovoljnih, je ocenilo skoraj polovica 

(49%) anketiranih, in nezadovoljnih je 28% anketiranih. 

 

  

POHVALE IN PRIZNANJA 

NADREJENIH Pomembnost (Sig.) Zadovoljstvo (Sig.)

Organizacijska enota 0,000 0,000

Tip oddelka 0,546 0,084

Spol 0,429 0,942

Starost 0,821 0,381

Izobrazba 0,000 0,308

Delovna doba 0,552 0,975

Menjava službe 0,120 0,808
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Graf 26: Povezanost demografskih spremenljivk s pohvalami in priznanji sodelavcev 

(pomembnost in zadovoljstvo) 

 

 

Analiza povezanosti neposredno s pohvalami in priznanji sodelavcev z demografskimi 

spremenljivkami z vidika pomembnosti in z vidika zadovoljstva s socialnimi interakcijami je 

prikazana v tabeli 30. 

 

Preglednica 30: Povezanost demografskih spremenljivk s pomembnostjo in 

zadovoljstvom zaposlenih v zdravstveni negi s pohvalami in priznanji sodelavcev 

 

 

Preverjanje domneve o povezanosti statističnih spremenljivk je razkrilo, da tip OE statistično 

značilno vpliva na pomembnost in zadovoljstvo zaposlenih s pohvalami in priznanji 

sodelavcev (p<0,001). Za zaposlene na IK so nagrade in priznanja sodelavcev bolj pomemben 

element kot za zaposlene na INFA. Enako velja za zadovoljstvo zaposlenih. 

Tip oddelka statistično značilno ne vpliva na oceno pomembnosti elementa pohvale in 

priznanja sodelavcev (p=0,225), vpliva pa na oceno zadovoljstva zaposlenih (p=0,001). 

Zaposleni v CVV, CPBA, KON in CZZ so bolj zadovoljni s pohvalami in nagradami 

sodelavcev kot zaposleni na drugih oddelkih.  

Izobrazba zaposlenih statistično značilno vpliva na mnenje zaposlenih o pomembnosti pohval 

in nagrad sodelavcev (p<0,001). Zaposleni s srednješolsko, višješolsko ter visokošolsko 

izobrazbo menijo, da so pohvale in priznanja sodelavcev bolj pomemben element, kot 

zaposleni z univerzitetno izobrazbo ali magisterijem. Izobrazba zaposlenih statistično 
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POHVALE IN PRIZNANJA 

SODELAVCEV Pomembnost (Sig.) Zadovoljstvo (Sig.)

Organizacijska enota 0,000 0,000

Tip oddelka 0,225 0,001

Spol 0,444 0,201

Starost 0,486 0,334

Izobrazba 0,000 0,397

Delovna doba 0,344 0,577

Menjava službe 0,048 0,038
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značilno ne vpliva na zadovoljstvo zaposlenih s pohvalami in priznanji sodelavcev 

(p = 0,397). 

Pogostost menjavanja službe statistično značilno vpliva na oceno pomembnosti  zaposlenih z 

nagradami in priznanji sodelavcev (p=0,048). Zaposleni, ki so zamenjali službo manj kot 

trikrat, menijo, da so nagrade in priznanja sodelavcev bolj pomemben element, kot je ta 

element pomemben za zaposlene, ki so službo zamenjali trikrat ali večkrat. Pogostost 

menjavanja službe statistično značilno vpliva na oceno zadovoljstva  zaposlenih z neposredno 

nadrejenimi (p=0,038). Zaposleni, ki so več kot dvakrat zamenjali službo, so bolj zadovoljni s 

priznanji in pohvalami sodelavcev, kot zaposleni, ki so manj kot dvakrat zamenjali službo.  

Spol, starost in delovna doba zaposlenih so spremenljivke, ki statistično značilno ne vplivajo 

na oceno pomembnosti in zadovoljstva zaposlenih s pohvalami in priznanji sodelavcev 

(p >0,05). 

 

Pomembnost in zadovoljstvo z možnostjo prejete spodbude in pozitivne povratne informacije 

kot elementom zadovoljstva s pohvalami in priznanji 

 

V grafu 27 so predstavljeni rezultati za spremenljivko prejete spodbude in pozitivne povratne 

informacije. Anketiranci so na vprašanje, kako pomembne se jim zdijo prejete spodbude in 

pozitivne povratne informacije kot elementom zadovoljstva s pohvalami in 

priznanji,odgovorili sledeče: pomembnost je zelo visoko ocenjena, kar meni 91% anketiranih. 

Da je zadovoljnih, je ocenilo skoraj polovica (45%) anketiranih, in nezadovoljnih je 34% 

anketiranih. 

 

Graf 27: Frekvenčna tabela z možnostjo prejete spodbude in pozitivne povratne 

informacije (pomembnost in zadovoljstvo) 

 

 

Analiza povezanosti z možnostjo prejete spodbude in pozitivne povratne informacije z 

demografskimi spremenljivkami z vidika pomembnosti in z vidika zadovoljstva s socialnimi 

interakcijami je prikazana v preglednici 31. 
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Preglednica 31:Povezanost demografskih spremenljivk s pomembnostjo in 

zadovoljstvom zaposlenih v zdravstveni negi s prejetimi spodbudami in pozitivnimi 

povratnimi informacijami 

 

 

 

Tip OE statistično značilno vpliva na pomembnost in zadovoljstvo zaposlenih s prejetimi 

spodbudami in pozitivnimi povratnimi informacijami (p<0,001). Za zaposlene na INFA so 

prejete spodbude in pozitivne povratne informacije bolj pomemben element kot za zaposlene 

na IK. Nasprotno velja za zadovoljstvo zaposlenih z omenjenim elementom. Zaposleni na IK 

ocenjujejo, da so bolj zadovoljni s prejetimi spodbudami in pozitivnimi povratnimi 

informacijami v primerjavi z zaposlenimi INFA. 

Tip oddelka statistično značilno ne vpliva na oceno pomembnosti elementa (p=0,125), vpliva 

pa statistično značilno na oceno zadovoljstva zaposlenih (p=0,012). Zaposleni v CVV,KOH, 

KOK, KON in CZZ so bolj zadovoljni s prejetimi spodbudami in pozitivnimi povratnimi 

informacijami kot zaposleni na drugih oddelkih.  

Izobrazba zaposlenih statistično značilno vpliva na mnenje zaposlenih o pomembnosti 

prejetih spodbud in pozitivnih povratnih informacij (p<0,001), ne vpliva pa statistično 

značilno na zadovoljstvo zaposlenih (p=0,823). Zaposleni s srednješolsko, višješolsko ter 

visokošolsko izobrazbo so bolj zadovoljni s prejetimi spodbudami in pozitivnimi povratnimi 

informacijami kot zaposleni z univerzitetno izobrazbo ali magisterijem. 

Spol, starost, delovna doba in pogostost menjavanja službe zaposlenih v ZN so spremenljivke, 

ki statistično značilno ne vplivajo na oceno pomembnosti in zadovoljstva zaposlenih s 

prejetimi spodbudami in pozitivnimi povratnimi informacijami (p>0,05). 

Nadaljnja statistična analiza v prilogi 2 je razkrila, da so za anketirane najpomembnejši 

dejavnik zadovoljstva s pohvalami in priznanji prejete spodbude in pozitivne povratne 

informacije, najmanj pomemben dejavnik za anketirane pa pohvale in priznanja nadrejenih.  

V nadaljevanju obravnavamo pomembnost in zadovoljstvo s stopnjo odgovornosti in možnost 

odločanja, ki vključuje naslednje kategorije: nadzor nad dogajanjem v delovnem okolju, 

priložnost napredovanja na delovnem mestu, stopnja odgovornosti, nadzor nad delovnimi 

pogoji in vključevanje v procese odločanja.   

 

 

PREJETE SPODBUDE IN 

POZITIVNE POVRATNE 

INFORMACIJE Pomembnost (Sig.) Zadovoljstvo (Sig.)

Organizacijska enota 0,000 0,000

Tip oddelka 0,125 0,012

Spol 0,318 0,075

Starost 0,737 0,437

Izobrazba 0,000 0,823

Delovna doba 0,793 0,849

Menjava službe 0,204 0,659
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Pomembnost in zadovoljstvo z nadzorom nad dogajanjem v delovnem okolju kot elementom 

zadovoljstva s stopnjo odgovornosti in možnostjo odločanja 

 

V grafu 28 so predstavljeni rezultati za spremenljivko nadzor nad dogajanjem v delovnem 

okolju. Anketiranci so na vprašanje, kako pomemben se jim zdi nadzor nad dogajanjem v 

delovnem okolju kot elementom zadovoljstva s stopnjo odgovornosti in možnostjo odločanja, 

odgovarjali sledeče: pomembnost je ocenjena zelo visoko, kar meni 89% anketiranih. Da je 

zadovoljnih, je ocenilo malo več kot polovica (53%) anketiranih, nezadovoljnih je 24 % 

anketiranih. 

 

Graf 28: Povezanost demografskih spremenljivk z nadzorom nad dogajanjem v 

delovnem okolju (pomembnost in zadovoljstvo) 

 

 

Analiza povezanosti z možnostjo nadzora nad dogajanjem v delovnem okolju z 

demografskimi spremenljivkami z vidika pomembnosti in z vidika zadovoljstva s stopnjo 

odgovornosti in možnostjo odločanja je prikazana v preglednici 32. 

 

Preglednica 32: Povezanost demografskih spremenljivk s pomembnostjo in 

zadovoljstvom zaposlenih v zdravstveni negi z nadzorom nad dogajanjem v delovnem 

okolju 
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NADZOR NAD DOGAJANJEM V 

DELOVNEM OKOLJU Pomembnost (Sig.) Zadovoljstvo (Sig.)

Organizacijska enota 0,000 0,000

Tip oddelka 0,101 0,088

Spol 0,002 0,736

Starost 0,135 0,592

Izobrazba 0,000 0,561

Delovna doba 0,915 0,852

Menjava službe 0,475 0,407
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Tip OE statistično značilno vpliva na pomembnost in zadovoljstvo zaposlenih z nadzorom 

nad dogajanjem v delovnem okolju (p<0,001). Za zaposlene na INFA je nadzor nad 

dogajanjem v delovnem okolju bolj pomemben element zadovoljstva kot za zaposlene na IK. 

Enako velja za zadovoljstvo zaposlenih v ZN z omenjenim elementom. 

Obstajajo statistično značilne razlike med spoloma v oceni pomembnosti elementa nadzor nad 

dogajanjem v delovnem okolju (p=0,002), ni pa statistično značilnih razlik v oceni 

zadovoljstva (p=0,736).  

Izobrazba zaposlenih statistično značilno vpliva na mnenje zaposlenih o pomembnosti 

nadzora nad dogajanjem v delovnem okolju (p<0,001). Za zaposlene z višješolsko ter 

visokošolsko izobrazbo je bolj pomembno v primerjavi z zaposlenimi s srednješolsko 

izobrazbo ali magisterijem. Izobrazba zaposlenih statistično značilno ne vpliva na 

zadovoljstvo zaposlenih (p=0,561). 

Tip oddelka, starost, delovna doba in pogostost menjavanja službe zaposlenih so 

spremenljivke, ki statistično značilno ne vplivajo na oceno pomembnosti in zadovoljstva 

zaposlenih v ZN z nadzorom nad dogajanjem v delovnem okolju (p>0,05). 

 

Pomembnost in zadovoljstvo s priložnostjo napredovanja na delovnem mestu kot elementom 

zadovoljstva s stopnjo odgovornosti in možnostjo odločanja 

 

V grafu 29 so predstavljeni rezultati za spremenljivko priložnost napredovanja na delovnem 

mestu. Anketiranci so na vprašanje, kako pomembna se jim zdi priložnost napredovanja na 

delovnem mestu kot elementom zadovoljstva s stopnjo odgovornosti in možnost odločanja, 

odgovorili sledeče: pomembnost je zelo visoko ocenjena, kar meni 89% anketiranih. 

Zadovoljnih z omenjenim elementom je 38% anketiranih, nezadovoljnih je 40% anketiranih. 

 

Graf 29: Frekvenčna tabela s priložnostjo napredovanja na delovnem mestu 

(pomembnost in zadovoljstvo) 
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Analiza povezanosti s priložnostjo napredovanja na delovnem mestu z demografskimi 

spremenljivkami z vidika pomembnosti in z vidika zadovoljstva s stopnjo odgovornosti in 

možnostjo odločanja je prikazana v preglednici 33. 

 

Preglednica 33: Povezanost demografskih spremenljivk s pomembnostjo in 

zadovoljstvom zaposlenih v zdravstveni negi s priložnostjo napredovanja na delovnem 

mestu 

 

 

 

Tip OE statistično značilno vpliva na pomembnost in zadovoljstvo zaposlenih s priložnostjo 

napredovanja na delovnem mestu (p<0,001). Za zaposlene na IK je priložnost napredovanja 

na delovnem mestu bolj pomemben element kot za zaposlene na INFA. Enako velja za 

zadovoljstvo zaposlenih. 

Izobrazba zaposlenih statistično značilno vpliva na mnenje zaposlenih o pomembnosti 

priložnosti napredovanja na delovnem mestu (p<0,001). Za zaposlene s srednješolsko, 

višješolsko ter visokošolsko izobrazbo je analizirani element bolj pomemben kot za zaposlene 

z univerzitetno izobrazbo ali magisterijem. Izobrazba zaposlenih statistično značilno ne vpliva 

na zadovoljstvo zaposlenih (p=0,012). 

Tip oddelka, spol, starost, delovna doba in pogostost menjavanja službe zaposlenih so 

spremenljivke, ki statistično značilno ne vplivajo na oceno pomembnosti in zadovoljstva 

zaposlenih v ZN s priložnostjo napredovanja na delovnem mestu (p>0,05). 

 

Pomembnost in zadovoljstvo s stopnjo odgovornosti v zdravstveni negi kot elementom 

zadovoljstva s stopnjo odgovornosti in možnostjo odločanja 

 

V grafu 30 so predstavljeni rezultati za spremenljivko stopnja odgovornosti. Anketiranci so na 

vprašanje, kako pomembna se jim zdi stopnja odgovornosti v ZN kot elementom zadovoljstva 

s stopnjo odgovornosti in možnostjo odločanja, odgovorili sledeče: pomembnost je zelo 

visoko ocenjena, kar meni 87% anketiranih. Da je zadovoljnih z omenjenim elementom, je 

ocenilo kar 57% anketiranih, in nezadovoljnih je 28% anketiranih. 

 

 

 

PRILOŽNOST NAPREDOVANJA 

NA DELOVNEM MESTU Pomembnost (Sig.) Zadovoljstvo (Sig.)

Organizacijska enota 0,000 0,000

Tip oddelka 0,811 0,309

Spol 0,510 0,871

Starost 0,527 0,472

Izobrazba 0,000 0,102

Delovna doba 0,574 0,181

Menjava službe 0,100 0,313
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Graf 30: Frekvenčna tabela s stopnjo odgovornosti v zdravstveni negi (pomembnost in 

zadovoljstvo) 

 

 

Analiza povezanosti s stopnjo odgovornosti z demografskimi spremenljivkami z vidika 

pomembnosti in z vidika zadovoljstva s stopnjo odgovornosti in možnostjo odločanja je 

prikazana v preglednici 34. 

 

Preglednica 34: Povezanost demografskih spremenljivk s pomembnostjo in 

zadovoljstvom zaposlenih v zdravstveni negi s stopnjo odgovornosti 

 

 

 

Tip OE statistično značilno vpliva na pomembnost in zadovoljstvo zaposlenih s stopnjo 

odgovornosti (p<0,001). Za zaposlene na IK je stopnja odgovornosti bolj pomemben element 

kot za zaposlene na INFA. Enako velja za zadovoljstvo zaposlenih. 

Izobrazba zaposlenih statistično značilno vpliva na mnenje zaposlenih o pomembnosti o 

stopnji odgovornosti (p<0,001). Za zaposlene s srednješolsko, višješolsko ter visokošolsko 

izobrazbo je analizirani element bolj pomemben kot za zaposlene z univerzitetno izobrazbo 

ali magisterijem. Izobrazba zaposlenih statistično značilno ne vpliva na zadovoljstvo 

zaposlenih s stopnjo odgovornosti (p=0,063). 

Pogostost menjavanja službe statistično značilno vpliva na oceno pomembnosti zaposlenih s 

stopnjo odgovornosti (p=0,023). Za zaposlene, ki so zamenjali službo manj kot dvakrat, je 

stopnja odgovornosti bolj pomemben element kot za tiste, ki so službo zamenjali dvakrat, 
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STOPNJA ODGOVORNOSTI Pomembnost (Sig.) Zadovoljstvo (Sig.)

Organizacijska enota 0,000 0,000

Tip oddelka 0,063 0,231

Spol 0,058 0,643

Starost 0,196 0,577

Izobrazba 0,000 0,063

Delovna doba 0,222 0,996

Menjava službe 0,023 0,524
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trikrat ali večkrat. Pogostost menjavanja službe statistično značilno ne vpliva na oceno 

zadovoljstva zaposlenih s stopnjo odgovornosti (p=0,524).  

Tip oddelka, spol, starost in delovna doba zaposlenih so spremenljivke, ki statistično značilno 

ne vplivajo na oceno pomembnosti in zadovoljstva zaposlenih s stopnjo odgovornosti 

(p > 0,05). 

 

Pomembnost in zadovoljstvo z nadzorom nad delovnimi pogoji kot elementom zadovoljstva s 

stopnjo odgovornosti in možnostjo odločanja 

 

V grafu 31 so predstavljeni rezultati za spremenljivko nadzor nad delovnimi pogoji. 

Anketiranci so na vprašanje, kako pomemben se jim zdi nadzor nad delovnimi pogoji kot 

elementom zadovoljstva s stopnjo odgovornosti in možnost odločanja, odgovorili sledeče: 

pomembnost je zelo visoko ocenjena, kar meni 90% anketiranih. Zadovoljnih z omenjenim 

elementom je 43% anketiranih, nezadovoljnih je 33% anketiranih. 

 

Graf 31: Frekvenčna tabela z nadzorom nad delovnimi pogoji (pomembnost in 

zadovoljstvo) 

 

 

Analiza povezanosti z nadzorom nad delovnimi pogoji z demografskimi spremenljivkami z 

vidika pomembnosti in z vidika zadovoljstva s stopnjo odgovornosti in možnostjo odločanja 

je prikazana v preglednici 35. 
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Preglednica 35: Povezanost demografskih spremenljivk s pomembnostjo in 

zadovoljstvom zaposlenih v zdravstveni negi z nadzorom nad delovnimi pogoji 

 

 

 

Tip OE statistično značilno vpliva na pomembnost in zadovoljstvo zaposlenih z nadzorom 

nad delovnimi pogoji (p<0,001). Za zaposlene na IK je nadzor nad delovnimi pogoji bolj 

pomemben element zadovoljstva s stopnjo odgovornosti in možnostmi odločanja kot za 

zaposlene na INFA. Nasprotno velja za zadovoljstvo zaposlenih z omenjenim elementom, in 

sicer zaposleni na INFA ocenjujejo, da so bolj zadovoljni z nadzorom nad delovnimi pogoji 

kot zaposleni na IK. 

Tip oddelka statistično značilno vpliva na oceno pomembnosti elementa nadzor nad 

delovnimi pogoji (p=0,016). Za zaposlene na KOŽB, CVV, INFA, HEMA, CIIM in CZZ je 

analizirani element bolj pomemben kot za zaposlene na drugih oddelkih. Tip oddelka 

statistično značilno ne vpliva na oceno zadovoljstva (p=0,087).  

Obstajajo statistično značilne razlike med spoloma v oceni pomembnosti elementa nadzor nad 

delovnimi pogoji (p=0,032). V zadovoljstvu z analiziranim elementom ni statistično značilnih 

razlik med spoloma (p=0,633).   

Izobrazba zaposlenih statistično značilno vpliva na oceno pomembnosti elementa nadzor nad 

delovnimi pogoji (p<0,001). Za zaposlene s srednješolsko,višješolsko ter visokošolsko 

izobrazbo je analizirani element bolj pomemben kot za zaposlene z univerzitetno izobrazbo 

ali magisterijem. Izobrazba zaposlenih statistično značilno ne vpliva na zadovoljstvo 

zaposlenih z nadzorom nad delovnimi pogoji (p=0,066). 

Pogostost menjavanja službe statistično značilno vpliva na oceno zaposlenih glede 

pomembnosti nadzora nad delovnimi pogoji (p=0,034). Zaposleni, ki so zamenjali službo več 

kot dvakrat, menijo, da je nadzor nad delovnimi pogoji bolj pomemben element, kot je ta 

element pomemben za tiste zaposlene, ki so službo zamenjali manj kot dvakrat. Pogostost 

menjavanja službe statistično značilno ne vpliva na oceno zadovoljstva zaposlenih (p=0,414).  

Starost in delovna doba zaposlenih sta spremenljivki, ki statistično značilno ne vplivata na 

oceno pomembnosti in zadovoljstva zaposlenih z nadzorom nad delovnimi pogoji (p >0,05). 

 

  

NADZOR NAD DELOVNIMI 

POGOJI Pomembnost (Sig.) Zadovoljstvo (Sig.)

Organizacijska enota 0,000 0,000

Tip oddelka 0,016 0,087

Spol 0,032 0,633

Starost 0,543 0,564

Izobrazba 0,000 0,066

Delovna doba 0,620 0,244

Menjava službe 0,034 0,414
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Pomembnost in zadovoljstvo vključevanje v procese odločanja kot elementom zadovoljstva s 

stopnjo odgovornosti in možnostjo odločanja 

 

V grafu 32 so predstavljeni rezultati za spremenljivko vključevanje v procese odločanja. 

Anketiranci so na vprašanje, kako pomembno se jim zdi vključevanje v procese odločanja kot 

elementom zadovoljstva s stopnjo odgovornosti in možnost odločanja, odgovorili sledeče: 

pomembnost je zelo visoko ocenjena, kar meni 87% anketiranih. Da je zadovoljnih z 

omenjenim elementom, je ocenilo 41% anketiranih, in nezadovoljnih je 36% anketiranih. 

 

Graf 32: Frekvenčna tabela vključevanje v procese odločanja (pomembnost in 

zadovoljstvo) 

 

 

Analiza povezanosti z vključevanjem v procese odločanja z demografskimi spremenljivkami 

z vidika pomembnosti in z vidika zadovoljstva s stopnjo odgovornosti in možnostjo odločanja 

je prikazana v preglednici 36. 

 

Preglednica 36: Povezanost demografskih spremenljivk s pomembnostjo in 

zadovoljstvom zaposlenih v zdravstveni negi z vključevanjem v procese odločanja 

 

 

 

Tip OE statistično značilno vpliva na pomembnost in zadovoljstvo zaposlenih z 

vključevanjem v procese odločanja (p<0,001). Za zaposlene na IK je vključevanje v procese 
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VKLJUČEVANJE V PROCESE 

ODLOČANJA Pomembnost (Sig.) Zadovoljstvo (Sig.)

Organizacijska enota 0,000 0,000

Tip oddelka 0,020 0,087

Spol 0,350 0,611

Starost 0,459 0,129

Izobrazba 0,000 0,129

Delovna doba 0,721 0,024

Menjava službe 0,090 0,382
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odločanja bolj pomemben element zadovoljstva kot za zaposlene na INFA. Enako velja za 

zadovoljstvo zaposlenih z omenjenim elementom. 

Tip oddelka statistično značilno vpliva na oceno pomembnosti elementa vključevanje v 

procese odločanja (p=0,020). Za zaposlene na KOŽB, CVV, INFA, HEMA, CIIM, KON ter 

CZZ je analizirani element bolj pomemben  kot za zaposlene na drugih oddelkih. Tip oddelka 

pa statistično značilno ne vpliva na oceno zadovoljstva zaposlenih z vključevanjem v procese 

odločanja (p=0,087).  

Izobrazba zaposlenih statistično značilno vpliva na mnenje zaposlenih o pomembnosti 

vključevanja v procese odločanja (p<0,001). Za zaposlene s srednješolsko, višješolsko ter 

visokošolsko izobrazbo je analizirani element bolj pomemben kot za zaposlene z 

univerzitetno izobrazbo ali magisterijem. Izobrazba zaposlenih statistično značilno ne vpliva 

na zadovoljstvo zaposlenih z vključevanjem v procese odločanja (p=0,129). 

Delovna doba zaposlenih statistično značilno ne vpliva na oceno pomembnosti vključevanja v 

procese odločanja kot elementa zadovoljstva s stopnjo odgovornosti in možnostjo odločanja 

(p=0,721), vpliva pa statistično značilno na zadovoljstvo glede tega elementa (p= 0,024). 

Zaposleni z več kot 20 let delovne dobe so bolj zadovoljni z analiziranim elementom kot 

zaposlenimi z manj kot 20 let delovne dobe. 

Spol, starost in pogostost menjavanja službe zaposlenih so spremenljivke, ki statistično 

značilno ne vplivajo na oceno pomembnosti in zadovoljstva zaposlenih z vključevanjem v 

procese odločanja (p>0,05). 

Točkovna analiza elementov zadovoljstva s stopnjo odgovornosti in možnostjo odločanja je 

prikazana v prilogi 2. Analiza je razkrila, da je zaposlenim najpomembnejši element 

priložnost napredovanja na delovnem mestu in zadnji pomemben element analiziranega 

zadovoljstva je stopnja odgovornosti. 

 

Analiza povezanosti elementov kakovosti ZN in zadovoljstva z delom z demografskimi 

spremenljivkami 

 

V nadaljevanju  naloge je v preglednici 37 podana analiza povezanosti elementov kakovosti 

ZN ter zadovoljstva z delom in z demografskimi spremenljivkami z OE UKCL, tipom 

oddelkov, spolom,starostjo, izobrazbo,delovno dobo in frekvenco menjanja službe zaposlenih 

v ZN. V interpretaciji so prikazane samo statistično pomembne povezave. 
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Preglednica 37: Povezanost demografskih spremenljivk z elementi kakovosti 

zdravstvene nege in z zadovoljstvom z delom 

 

 

 

OE UKCL 

Obstaja statistično značilna razlika med INFA in IK (p=0,033) glede trditve, da se 

zadovoljstvo zaposlenih v ZN odraža v komunikaciji s pacienti, in sicer se z omenjeno 

trditvijo bolj strinjajo na INFA v primerjavi z IK. 

 

Spol 

Glede trditve, da ne glede na zadovoljstvo z delom pacientom vedno zagotavljajo visoko 

kakovost storitev, se ženske bolj strinjajo kot moški (p=0,030). V primeru, da sodelavec/ka ne 

bi nudil/a pacientu dovolj kakovostne oskrbe, bi ga/jo opozoril/a, in sicer se z omenjeno 

trditvijo bolj strinjajo moški kot ženske (p=0,035).  

 

Starost 

Starost anketirancev je statistično značilno povezana s trditvami o menjavi službe. Mlajši od 

40 let bolj pogosto razmišljajo o menjavi službe v primerjavi s starejšimi od 40 let (p =0,049). 

Starost zaposlenih vpliva na mnenje, da v naslednjih 12-ih mesecih nameravajo zamenjati 
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službo, in sicer se z omenjeno trditvijo najbolj strinjajo zaposleni, ki so stari med 30 in 40 let, 

v primerjavi z ostalimi zaposlenimi (p=0,034). 

 

Izobrazba 

Razlika je statično značilno povezana z izobrazbo zaposlenih in trditvijo, da zadovoljstvo z 

delom vpliva na kakovost ZN. Zaposleni s srednješolsko, višješolsko in visokošolsko 

izobrazbo se bolj strinjajo z omenjeno trditvijo kot z zaposleni z univerzitetno izobrazbo ali 

magisterijem (p=0,046). Zaposleni pred nadrejenimi poskušajo prikrivati svoje 

nezadovoljstvo z delom. Z omenjeno trditvijo se bolj strinjajo zaposleni, ki imajo višješolsko 

izobrazbo, kot ostali (p=0,035). V primeru, da sodelavec/ka ne bi nudil/a pacientu dovolj 

kakovostne oskrbe, bi ga/jo opozoril/a. Z omenjeno trditvijo se bolj strinjajo zaposleni, ki 

imajo visokošolsko strokovno izobrazbo, kot ostali (p<0,001). Izobrazba zaposlenih v UKCL 

vpliva tudi na mnenje zaposlenih, da je večje število dni bolniškega dopusta lahko odraz 

nezadovoljstva z delom (p=0,040). Z omenjeno trditvijo se bolj strinjajo zaposleni, ki imajo 

višješolsko, univerzitetno in magistrsko izobrazbo,kot z zaposleni, ki imajo srednješolsko ali 

visokošolsko strokovno izobrazbo. Izobrazba zaposlenih v UKCL statistično značilno vpliva 

na mnenje zaposlenih, da so vsaj enkrat izkoristili bolniški stalež zaradi nezadovoljstva z 

delom, in sicer se z omenjeno trditvijo bolj strinjajo zaposleni, ki imajo višješolsko izobrazbo 

v primerjavi z zaposlenimi, ki imajo srednješolsko in visokošolsko izobrazbo (p =0,036). 

Izobrazba zaposlenih v ZN (p=0,049) vpliva na zadovoljstvo zaposlenih, in sicer so z delom 

bolj zadovoljni zaposleni, ki imajo srednješolsko in visokošolsko izobrazbo, v primerjavi z 

zaposlenimi, ki imajo višjo ali univerzitetno izobrazbo. 

 

Delovna doba  

Delovna doba zaposlenih je statistično značilno povezana z mnenjem, da se njihovo 

nezadovoljstvo z delom odraža v komunikaciji s pacienti (p=0,017). S to trditvijo se najbolj 

strinjajo zaposleni, ki imajo manj kot pet let delovne dobe, in tisti med 20 in 25 let delovne 

dobe. Druga trditev, ki je povezana z dolžino delovne dobe, je, da pred nadrejenimi skušajo 

prikriti svoje nezadovoljstvo z delom (p=0,012). Zaposleni z več kot 30 let delovne dobe se 

bolj strinjajo z omenjeno trditvijo v primerjavi z ostalimi. 

 

Menjava službe 

Večje število bolniškega dopusta je lahko odraz nezadovoljstva z delom (p=0,008). Z 

omenjeno trditvijo se bolj strinjajo zaposleni, ki so službo zamenjali trikrat ali več v 

primerjavi z zaposlenimi, ki so službo zamenjali manj kot trikrat. 

Kakovost v ZN je odvisna od zadovoljstva. Rezultati anketiranja so nekoliko nasprotujoči. 

Večina zaposlenih trdi, da je zagotovljena visoka kakovost ZN ne glede na zadovoljstvo, 

vendar pa obenem trdijo, da zadovoljstvo vpliva na kakovost ZN, ki se po anketi odraža v 

komunikaciji z bolniki. Nadrejeni sistematično ne spremljajo zadovoljstva zaposlenih in 

izvajanje ukrepov za povečevanje zadovoljstva je malo. 
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Vaše mnenje o zadovoljstvu z delom v zdravstveni negi 

 

Zadnje vprašanje je odprtega tipa. Na podlagi prepisanega besedila smo izoblikovali tri 

kategorije, ki so predstavljene v nadaljevanju z vključenimi nekaterimi značilnimi izjavami. 

Zadovoljstvo z nagradami 

− »Zamrznjeno napredovanje.« 

− »Absolutno premalo plačani za svoje delo in odgovornost.« 

− »Problem je, ker so ustavljena napredovanja in plače so manjše, ni nadur, premalo 

ovrednotena nočna ura in plačilo nedeljskega dela.« 

− »Preveč kritiziranja in premalo pohval.« 

Organizacija dela 

− »Premalo kadra, predvsem srednjih MS.« 

− »Preveč birokracije in premalo komunikacije.« 

− »Pretirani varčevalni ukrepi v ZN.« 

Stopnja odgovornosti in odločanje 

− »Premalo se upošteva mnenje podrejenih.« 

− »Preobremenjenost srednjih MS, vsako novo delo se preloži na njih.« 

− »Zelo pomembno izobraževanje mladih kadrov.« 

Ugotovili smo, da so MS nezadovoljne z osebnim dohodkom, predvsem zaradi zamrznitev 

plačilnih razredov. Prav tako ugotavljamo, da imajo zaposleni v ZN pomanjkanje kadra, 

preveč birokracije, premalo pohval, preveč kritik, ne napredovanj oziroma njihovo delo, 

medsebojni odnosi in komunikacija stagnira. 
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5 UGOTOVITVE KVANTITATIVNE IN PRIMERJALNE ANALIZE 

 

V letu 2011 je Prosen (Prosen 2011) izvedel identično anketo med zaposlenimi v ZN v 

Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca Šempeter pri Novi Gorici, v Bolnišnici za zdravljenje 

in rehabilitacijo kronično pljučnih bolnikov in podaljšano splošno bolnišnično nego Sežana in 

v Bolnišnici za ženske bolezni in porodništvo Postojna, zato bo v nadaljevanju magistrske 

naloge predstavljena primerjalna analiza anket.  

Glede pomembnosti in zadovoljstva zaposlenih (preglednica 38) lahko trdimo, da ni 

statistično značilnih razlik med osrednjeslovensko in primorsko regijo (p>0,05). Sicer pa se 

zaposleni v obeh regijah nekoliko razlikujejo v dojemanju pomembnosti plačila in možnostjo 

dopusta in prostih dni. Za zaposlene v osrednjeslovenski regiji je plačilo bolj pomemben 

element kot za zaposlene v primorski regiji, za slednje pa je možnost dopusta in prostih dni 

najbolj pomemben element. Zanimivo je, da je za zaposlene plačilo zelo pomemben element 

zadovoljstva z nagradami, vendar pa so zaposleni s plačilom najmanj zadovoljni tako v 

osrednjeslovenski kot tudi v primorski regiji.  

 

Preglednica 38: Primerjalna tabela za faktor pomembnost in zadovoljstvo z nagradami 

 

Tudi druge raziskave v Sloveniji so pokazale, da je plačilo eden od najpomembnejših 

faktorjev zadovoljstva (Prosen 2011; Lorber 2009, Lorber in Skela Savič 2012), kar se sklada 

z rezultati mnogih raziskav v tujini (Hong Lua et al. 2012; Sparks et al. 2005). Ovrednotenje 

vpliva plačila na zadovoljstvo ni enotno. Coomber in Barriball (2007) v svojem preglednem 

članku navaja, da so zgodnje raziskave vpliv plačila na zadovoljstvo ovrednotile kot 

majhnega. Plačilo postaja pomembnejše v situacijah, ko MS primerjajo svoje nagrade z 

drugimi poklici, in da je nezadovoljstvo večje, ko se primerja odgovornost pri delu z nizkim 

plačilom. Prav tako opozarja na pasti modernizacije plačnega sistema v Angliji, kot 

potencialni vir konfliktov med pričakovanji, normami poštenosti in prakso. To zadnje stališče 

potrjujejo rezultati kvalitativne raziskave, kjer je navedeno, da se je nezadovoljstvo s plačilom 

poslabšalo ob reformah plačnega sistema v Sloveniji leta 2008. 

Med osrednjeslovensko in primorsko regijo obstajajo statistično značilne razlike (preglednica 

39) glede pomembnosti elementov (p<0,05) z delovnim časom, glede zadovoljstva (p>0,05) 

pa teh razlik ni. Za zaposlene v osrednjeslovenski regiji je delovni čas najbolj pomemben 

element, nato sledi število prostih vikendov na mesec, ravno obratno pa velja za primorsko 

regijo. Za zaposlene v osrednjeslovenski regiji je plačilo za delo ob dela prostih dnevih bolj 
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pomembno kot razporejanje prostih vikendov na mesec, ravno obratno velja za zaposlene v 

primorski regiji. Razlike so le v zaporedju pomembnosti posameznih elementov delovnega 

časa. 

 

Preglednica 39: Primerjalna tabela za faktor pomembnost in zadovoljstvo z delovnim 

časom 

 

 

Po analizah v UKCL je element zadovoljstva z delovnim časom rangiran dokaj visoko, 

podobne rezultate so v svojih raziskavah dobili: Prosen (2011); Price (2002); Penz et al. 

(2008). Prosen (2011) smatra podobno kot Hayes et al. (2006), da delovni čas ni 

najpomembnejši indikator zadovoljstva MS. Sparks et al. (2005) in Ruggiero (2005) navajajo, 

da sta urnik in število prostih vikendov na mesec pomembna elementa zadovoljstva MS. 

Za faktor zadovoljstva z usklajevanjem zasebnega in službenega življenja (preglednica 40) ni 

statistično značilnih razlik med zaposlenimi v obeh regijah (p>0,05). Vendar so manjše  

statistično nepomembne razlike, ki so povezane z demografsko strukturo zaposlenih. Za 

zaposlene v osrednjeslovenski regiji je bolniški stalež v nosečnosti in porodniški dopust 

najbolj pomemben element,medtem ko je za primorsko regijo pomembnejši element otroško 

varstvo med delom. V raziskavi Kovner et al. (2006) so ugotovili, da je za zadovoljstvo MS 

pomembno usklajevanje zasebnega in službenega življenja, kar je potrdila tudi naša raziskava 

glede zaposlitev žensk. 

 

Preglednica 40:Primerjalna tabela za faktor pomembnost in zadovoljstvo z 

usklajevanjem zasebnega in službenega življenja 
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Med zaposlenimi v obeh regijah (preglednica 41) ni statistično značilnih razlik glede 

pomembnosti in zadovoljstva zaposlenih s sodelavci (p>0,05). Zaposleni v obeh regijah 

ocenjujejo, da so sodelavci v ZN bolj pomemben element zadovoljstva kot zdravniško osebje. 

Faktor zadovoljstva s sodelavci je v naši raziskavi rangiran najvišje, prav tako Lorber (2009) 

navaja isto dejstvo za bolnišnice v severovzhodni in vzhodni Sloveniji. Mnoge raziskave po 

svetu potrjujejo, da je visoka stopnja zadovoljstva s sodelavci splošno razširjena (Sjögrena et 

al. 2005; Price 2002; Zheng in Liu 2010 po Hong Lua et al. 2012; Adams in Bond 2000; 

Nolan, Nolan in Grant 1995; Sveinsdottir, Biering in Rahel 2006). Indikatorja zadovoljstva sta 

tudi sodelovanje in dobra komunikacija med osebjem ZN (McMcneese-Smith 1999; Begat, 

Ellesfsen in Severinsson  2005). Sodelovanju z zdravniki je v naši raziskavi pripisana manjša 

pomembnost kot zadovoljstvu s kolegi, čeprav je dobro sodelovanje med zaposlenimi v ZN in 

zdravniki nujno (Manojlovich 2005). 

 

Preglednica 41: Primerjalna tabela za faktor pomembnost in zadovoljstvo s sodelavci 

 

 

Med zaposlenimi v ZN v obeh regijah(preglednica 42) ni statistično značilnih razlik v oceni 

pomembnosti elementov (p>0,05), obstajajo pa razlike v zadovoljstvu (p<0,05). Zaposleni v 

osrednjeslovenski regiji so najbolj zadovoljni z možnostjo socialnih stikov s sodelavci med 

delovnim časom, medtem koso v primorski regiji najbolj zadovoljni z možnostjo socialnih 

stikov izven delovnega časa. Za osrednjeslovensko regijo so najmanj zadovoljni z možnostjo 

interdisciplinarnega sodelovanja, v primorski regiji pa s timskim delom na oddelku. 

McNeese-Smith (1999) je v svoji študiji poudaril, da so odnosi in prijateljstvo med 

zaposlenimi eden najpomembnejših elementov socialnih stikov s sodelavci med delovnim 

časom. Harmonija in tovarištvo (Adams in Bond 2000; Kovner et al. 2006), medsebojni 

odnosi  (Boyle et al. 2006) ter sodelovanje in dobro medsebojno komuniciranje (McNeese-

Smith 1999; Begat, Ellesfsen in Severinsson  2005) so indikatorji za zadovoljstvo MS. 

Timsko delo je indikator zadovoljstva za ljudi, ki delajo skupaj (Newman in Maylor 2002; 

Jackson 2005). 
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Preglednica 42: Primerjalna tabela za faktor pomembnost in zadovoljstvo s socialnimi 

interakcijami 

 

 

Obstajajo statistično značilne razlike v obeh regijah (preglednica 43) glede zadovoljstva z 

elementi profesionalnega razvoja (p<0,05). Zaposleni v osrednjeslovenski regiji so najbolj 

zadovoljni z možnostjo sodelovanja z izobraževalnimi ustanovami na področju ZN, sledi 

možnost vključevanja v organizacijo dela na oddelku in v ustanovi; za ta dva elementa sta 

ocenjena na Primorskem ravno obratno. Tretji element, s katerim so najbolj zadovoljni 

zaposleni v osrednjeslovenski regiji, je možnost raziskovalnega dela; s tem elementom pa so 

zaposleni v primorski regiji najmanj zadovoljni. Zaposleni v osrednjeslovenski regiji so 

najmanj zadovoljni z možnostjo pisanja in objavljanja prispevkov v medijih, omenjeni 

element so z vidika zadovoljstva v primorski regiji rangirani na tretje mesto. Kar se tiče 

elementa pomembnosti, ni razlik med obema regijama. Profesionalni status in razvoj sta 

pomembna za zadovoljstvo MS (McNeese-Smith 1999; Begat, Ellesfsen in Severinsson  

2005; Boyle et al. 2006; Kovner et al. 2006). Eden od pomembnih vzrokov za zamenjavo 

službe je tudi nezadovoljstvo s profesionalnim napredkom (Yin in Yangn 2002; Sjögrena et 

al. 2005). Hong Lua et al. (2012) ugotavljajo, da je napredek poleg plače pomemben za 

zadovoljstvo na delovnem mestu. 

 

  



 

84 

Preglednica 43: Primerjalna tabela za faktor pomembnost in zadovoljstvo s 

profesionalnim razvojem 

 

 

Za faktor zadovoljstva s pohvalami in priznanji (preglednica 44) obstajajo statistično značilne 

razlike med zaposlenimi v obeh regijah glede zadovoljstva (p<0,05). Razlike so v stopnji 

zadovoljstva z elementom prejete spodbude in pozitivne povratne informacije in elementom 

neposredno nadrejeni. Ta vrstni red velja za primorsko regijo, medtem ko je ravno obratno v 

osrednjeslovenski regiji. Kar se tiče elementa pomembnosti, ni razlik med obema regijama. 

Za zadovoljstvo so pomembne pohvale in nagrade za dobro opravljeno delo. Bakker et al. 

(2008) so z raziskavo ugotovili, da so sestre, ki niso bile primerno nagrajene in so bile osebno 

močno angažirane za svoje delo, pogosteje doživele pregorelost na delovnem mestu. 

 

Preglednica 44: Primerjalna tabela za faktor pomembnost in zadovoljstvo dejavnikov 

zadovoljstva s pohvalami in priznanji 

 

 

Za faktor s stopnjo odgovornosti in možnostjo odločanja (preglednica 45) ni statistično 

pomembnih razlik v pomembnosti in zadovoljstvu med regijama (p>0,05). Zanimiva razlika 

je v vrstnem redu v pomembnosti elementov. Stopnja odgovornosti v primorski regiji je drugi 

najpomembnejši element, za osrednjo slovensko regijo pa je najmanj pomemben. Zaposleni iz 

obeh regij se strinjajo, da je najpomembnejši dejavnik priložnost napredovanja na delovnem 

mestu, hkrati pa so z omenjenim elementom zaposleni najmanj zadovoljni. 
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Preglednica 45: Primerjalna tabela za faktor pomembnost in zadovoljstvo z elementi 

zadovoljstva s stopnjo odgovornosti in možnostjo odločanja 

 

 

 

Enako so ugotovili v svojih raziskavah: Sjögrena et al. (2005); Price (2002). Zaposleni so 

najmanj zadovoljni z elementom priložnost napredovanja na delovnem mestu, napredovanj ni, 

saj je v Sloveniji po zakonu začasno zamrznjeno napredovanje. Enako so potrdili v svojih 

raziskavah: Sjögrena et al. (2005); Price (2002); Lu, While in Barriball (2005). Campbell,  

Fowles in Weber (2004) pravijo, da je za zadovoljstvo pomembno delovno okolje, v katerem 

se nadrejeni in podrejeni posvetujejo in so posamezniki vključeni v procese odločanja in 

razdeljevanja delovnih nalog. 
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6 SKLEP 

 

Medicinske sestre so na oddelku prisotne 24 ur in so med zdravljenjem najtesneje povezane z 

bolnikom. Bolnika namestijo v bolniško sobo in poskrbijo za njegovo premagovanje stresa ob 

sprejemu v bolnišnico − prve ga zaznajo zaradi zdravstvenih težav. MS prva zazna psihične in 

fizične spremembe pri bolniku in jih posreduje odgovornim. MS pomagajo sprejeti bolnikom 

njihovo bolezen in jim skušajo vliti optimizem, kar je pomemben faktor pri izidu zdravljenja 

bolnika. Vpete so v zagotavljanje kakovosti storitev, ki ga Bataleden in Davidoff (2007) 

definirata kot nenehno prizadevanje zdravstvenih delavcev, bolnikov in njihovih svojcev, 

raziskovalcev, plačnikov, načrtovalcev in izobraževalcev, da naredijo spremembe, ki bodo 

privedle do boljših zdravstvenih izidov za bolnike, večje uspešnosti delovanja sistema in 

boljšega razvoja strokovnjakov. Zaposleni, ki so zadovoljni z delom, bolj sodelujejo, so bolj 

pripravljeni pomagati, imajo več spoštovanja in so bolj uvidevni do sodelavcev in 

uporabnikov storitev. Kot navajata Wilson in Frimpong (2004), se pri bolj zadovoljnih 

delavcih pojavlja prosocialno obnašanje in izkazovanje ustreznih čustev pri delu, kar se 

odraža v kakovosti nudenih storitev uporabniku. Merjenje zadovoljstva v ZN je eden od 

temeljev za izboljšanje kakovosti dela v zdravstvu. Ugotovitev, da se zadovoljstvo na 

delovnem mestu MS razlikuje med oddelki iste bolnišnice (Landeweerd in Boumans 1988), je 

sprožila vrsto raziskav na to temo. Raziskovalci so se usmerili v prepoznavanje različnih 

komponent zadovoljstva, v izmero njihove relativne pomembnosti za zadovoljstvo na 

delovnem mestu in na raziskave vpliva, ki ga ima vsaka komponenta posebej, na 

produktivnost (Burnard, Morrison in Phillips 1999). Z izmero zadovoljstva MS lahko 

primerjamo in izboljšamo stanje v bolnišnicah in na drugih nivojih zdravstva ter sledimo 

časovnemu razvoju zadovoljstva in kakovosti dela.  

V raziskavi smo analizirali zadovoljstvo zaposlenih, organizacijsko ozračje, motiviranost in 

čustveno inteligenco na mikro nivoju po posameznih oddelkih IK in INFA. Ne glede na 

velikost delovne organizacije so zaposleni ključni dejavniki za uspešnost organizacije, zato je 

potrebno, da so dobro motivirani in zadovoljni na delovnem mestu. Napisanih je veliko teorij 

o motivacijah zaposlenih, vendar nadrejeni do svojih zaposlenih ne uporabljajo pravilnega 

pristopa in vrste motivacij. Zato mora vsaka organizacija imeti svojo strategijo motiviranja.  

Plača je najpomembnejši dejavnik v ZN, vendar s plačilom niso zadovoljni niti v 

osrednjeslovenski niti v primorski regiji. Veliko nezadovoljstvo pri plači se je razvilo z 

uvedbo nove reforme, novih plačilnih razredov v javnem sektorju, kjer še vedno niso 

odpravljena plačilna nesorazmerja, pojavili so se novi problemi, poslabšali so se medsebojni 

odnosi, velike razlike v plačilnih razredih med srednjimi, višjimi in diplomiranimi MS. Plača 

je za večino zaposlenih vir preživetja. Vendar delo, ki ga opravljajo, vseeno opravijo 

kakovostno in delovna storilnost je še vedno visoka. 

Zadovoljstvo z delovnim časom je za zaposlene v ZN pomemben dejavnik, saj v delovnem 

okolju preživijo eno tretjino svojega časa. V tem poklicu so večinoma zaposlene ženske, ki so 

razpete med delom in družino. Moški usklajevanje zasebnega in službenega življenja ne 
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ocenjujejo za pomembnega. Ženskam, ki so starejše od 40 let, se zdi bolniški stalež v času 

porodniškega dopusta bolj zadovoljen element, kot tistim, katere so mlajše od 40 let. Ne 

samo, da je to za večino žensk v tej starostni dobi materinstvo že preteklost, ampak tudi v 

obdobju njihove zaposlitve se je spremenila zakonodaja o socialnem varstvu. Vzroki za tako 

mnenje bi morali pretehtati s stališča spremembe zakonodaje. Pomembno je, da se zaposleni 

med seboj razumejo, saj delujejo v različnih ključnih situacijah,v katerih si morajo pomagati 

med seboj. Ocena višje izobraženega kadra je nekoliko drugačna glede pomembnosti 

delovnega časa, saj so mnenja, da je manj pomemben element. Zaposleni imajo dober 

pozitivni odnos med svojimi sodelavci, neodvisno od regije, v kateri teče delovni proces. Svoj 

poklic MS z veseljem opravljajo. Zadovoljstvo na delovnem mestu je povezano tudi z 

organizacijskim ozračjem. Na nivoju ZN so zelo pomembni medsebojni odnosi, odnose med 

MS in zdravniškim osebjem je potrebno še nadgraditi. Starejši bi si želeli več 

interdisciplinarnega sodelovanja kot mlajši, zato bi bilo potrebno spodbuditi mlajše k 

interdisciplinarnemu pristopu na delovnem mestu. K zadovoljstvu veliko doprinesejo pohvale 

in priznanja nadrejenih, s katerim zaposleni niso zadovoljni. Prav tako je napredovanje na 

delovnem mestu zamrznjeno v javnem sektorju in vir nezadovoljstva. Pomemben element 

profesionalnega razvoja sta izobraževanje in sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami. 

Dejavniki, prikazani kot rezultati v anketah in intervjujih, so med seboj tesno povezani. Delo, 

obnašanje, medsebojni odnosi in pričakovanja ter nagrade igrajo glavno vlogo. Menimo, da je 

za ohranjanje zdravega in uspešnega kolektiva zaposlenih potrebno skrbeti za vse dejavnike, 

ki so pomembni za zaposlene v kolektivu. Neizogibno in nujno je nenehno motiviranje in skrb 

za dobro počutje vsakega posameznika. 

 

Zadovoljstvo MS v UKCL smo v kvalitativnem delu raziskave ugotavljali s polstrukturiranim 

intervjujem. Intervjuvancem smo zastavili naslednji vprašanji: 

 

Kaj vpliva na nezadovoljstvo/zadovoljstvo diplomiranih MS in zdravstvenih tehnikov v 

klinikah UKCL?  

Na nezadovoljstvo vpliva plača, ukinitev napredovanj in ugled delovne organizacije pada. Na 

zadovoljstvo vpliva dober odnos med MS in prava izbira poklica. 

 

Kakšno je zadovoljstvo MS v povezavi z organizacijsko klimo v UKCL? 

MS so zadovoljne z organizacijsko klimo na oddelku, kjer so zaposlene, in nobena 

intervjuvanka ne bi menjala oddelka znotraj UKCL. 

 

Z odgovori v polstrukturiranih intervjujih so se potrdile hipoteze v kvantitativni analizi. 

 

V kvantitativnem delu smo uporabili anketni vprašalnik MMSS (McCloskey/Muller 

Statifaction Scale), prilagojen po Prosenu (Prosen 2011), ki zajema osem psihometričnih 

dimenzij zadovoljstva in pomembnosti z delom, in sicer zadovoljstvo z nagradami, 
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zadovoljstvo z delovnim časom, zadovoljstvo z usklajevanjem zasebnega in službenega 

življenja, zadovoljstvo s sodelavci, zadovoljstvo s socialnimi interakcijami, zadovoljstvo s 

profesionalnim razvojem, zadovoljstvo s pohvalami in priznanji ter zadovoljstvo s stopnjo 

odgovornosti in odločanja. Z uporabo MMSS smo ugotovili stopnjo pomembnosti in stopnjo 

zadovoljstva MS s prej naštetimi dimenzijami. 

Cilj kvantitativne raziskave je preveriti pet hipotez, ki so bile postavljene v okvir analize 

podatkov naše raziskave. Na podlagi ugotovitev rezultatov anket smo sprejeli naslednje 

sklepe: 

 

H1:Obstaja statistično značilna povezanost med dejavniki zadovoljstva zaposlenih in 

demografskimi spremenljivkami. 

Hipotezo potrdimo. Obstaja statistično značilna razlika med OE: IK in INFA. Demografske 

spremenljivke: starost, izobrazba,delovna doba in pogostnost menjavanja službe vplivajo na 

dejavnike zadovoljstva, razen spol.  

 

H2: Obstaja statistično značilna povezanost med pomembnostjo elementov zadovoljstva 

zaposlenih ter demografskimi spremenljivkami. 

Hipotezo potrdimo. Obstaja statistično značilna razlika med OE: IK in INFA. Demografske 

spremenljivke: spol, starost, izobrazba,delovna doba in pogostnost menjavanja službe, 

vplivajo na pomembnost elementov zadovoljstva.  

 

H3:Obstaja statistično značilna povezanost med kakovostjo zdravstvene nege ter 

demografskimi spremenljivkami. 

Hipotezo v pretežni meri potrdimo. Elementi kakovosti so v večini statistično značilno 

povezani z vsaj eno demografsko spremenljivko. Trije elementi kakovosti ZN in zadovoljstva 

z delom niso statistično značilno povezani. Dva elementa se nanašata na nadrejene; nadrejeni 

se zavedajo, da zadovoljstvo MS vpliva na kakovost izvajanja storitev, in nadrejeni izvajajo 

ukrepe za povečevanje zadovoljstva z delom. Tretji element: pacientom, ki opazijo moje 

nezadovoljstvo z delom, pojasnim vzroke mojega nezadovoljstva.  

 

H4: Stopnja zadovoljstva medicinskih sester v bolnišnicah v primorski regiji je večja kot v 

UKCL v osrednjeslovenski regiji 

Hipotezo smo delno zavrnili in sprejeli  sklep, da se stopnja zadovoljstva med obema regijama 

v posameznih dimenzijah razlikuje. Analizirali smo osem dimenzij zadovoljstva, v katerih 

obstajajo statistično značilne razlike. To so v dimenzijah zadovoljstva: stopnja odgovornosti 

in odločanja, zadovoljstvo s sodelavci, s socialnimi integracijami in profesionalnim razvojem. 

V ostalih štirih dimenzijah zadovoljstva: usklajevanje zasebnega in službenega življenja, 

zadovoljstvo s pohvalami in priznanji, zadovoljstvo z nagradami in delovnim časom, pa ni 

statistično pomembnih razlik.  
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H5: Indikatorji zadovoljstva z delom se v obeh regijah ne razlikujejo 

Hipotezo smo zavrnili in sprejeli sklep, glede na rangirne vrste ni bistvenih razlik. 

 

Ključne ugotovitve raziskave 

 

Kvalitativna analiza besedil polstrukturiranih intervjujev je podala pet ključnih pojmov: 

motivacija, kultura, kakovost dela in življenja, zavezanost in pripadnost ter vodenje in 

vodstvo. V sedmih kategorijah intervjuja se sklada z vprašalnikom MMSS. Organizacijsko 

ozračje v UKCL je dobro, osebje ZN je motivirano za delo in radi opravljajo svoj poklic, 

zadovoljni so s socialnimi interakcijami znotraj in zunaj delovne organizacije v obeh OE. 

Vendar so mnenja, da je potrebno še veliko storiti na medsebojnih odnosih, predvsem veliko 

delati na novo zaposlenih. Na podlagi kvalitativne analize smo ugotovili, da se ugled UKCL 

slabša, vendar MS čutijo močno pripadnost oddelku, na katerem so zaposlene. Vse 

intervjuvanke so ne glede na izobrazbo mnenja, da so preobremenjene z delom. 

Med OE: IK in INFA so statistično značilne pomembne razlike v vseh 31 elementih 

zadovoljstva in pomembnosti. Medtem ko so na nivoju oddelkov statistično pomembne 

razlike v štirih elementih zadovoljstva in pomembnosti: možnost zaposlitve za skrajšani 

delovni čas, zdravniško osebje, možnost socialnih stikov s sodelavci med delovnim časom in 

možnost vključevanja v organizacijo dela na oddelku in v ustanovi. V izobrazbi so statistično 

pomembne razlike v štirih elementih zadovoljstva in pomembnosti: plačilo, možnost 

neprekinjenega urnika, število prostih vikendov na mesec in plačilo za delo prostih dnevih. 

Menjava službe ima statistično pomembne razlike v dveh elementih zadovoljstva in 

pomembnosti: možnost zaposlitve za skrajšani delovni čas in pohvale in priznanja sodelavcev. 

V stopnji zadovoljstva med osrednjeslovensko in primorsko regijo ni bistvenih razlik. Na prvo 

mesto pomembnosti je postavljeno plačilo, vendar zadovoljstvo s plačilom je ocenjeno 

najslabše v obeh regijah. Kljub temu osebje ZN svoje delo opravlja kakovostno. V obeh 

regijah so MS najbolj zadovoljne s sodelavci, manj z zdravniškim osebjem. 

 

6.1. Prispevek k znanosti 

 

Vprašalnik MMSS je bil prilagojen za slovenski prostor in uporabljen v primorski regiji 

(Prosen 2011). Njegova uporabnost je bila tokrat preizkušena in potrjena v terciarni ustanovi 

v UKCL. Organizacijska struktura in potek dela sta med regijami dokaj enotna, kar se 

izkazuje tudi v oceni pomembnosti kazalcev zadovoljstva zaposlenih v obeh regijah. 

Dvotirnost raziskave, kjer je bila kvantitativna metoda dopolnjena s prilagojenim intervjujem, 

se je tudi v naši raziskavi izkazala za ustrezno. Kvantitativna analiza ne omogoča ocene 

kakovosti parametrov, dobro zastavljeni intervju je dopolnil to pomanjkljivost. 
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6.2. Priporočila za nadaljnje raziskovanje 

 

Vprašalnik bi lahko uporabili še v preostalih regijah Slovenije. Raziskave bi lahko razširili na 

nivo primarnega zdravstva in zobozdravstva, kjer bi bili ocenjeni drugačni pogoji dela. Zajeli 

bi poleg mestnega okoliša tudi podeželje in delo na terenu. Pomembno bi bilo vključiti poleg 

MS tudi zdravnike, fizioterapevte, radiologe, delovne terapevte, sanitarne inženirje in druge. 

Kombinacija s kvalitativno raziskavo bi pokazala organizacijsko ozračje na vseh nivojih 

zdravstva. Longitudinalne raziskave bi pokazale časovni potek zadovoljstva v zdravstvu in 

obenem vpliv sprememb zakonodaje in ekonomskih razmer. Z modificiranim vprašalnikom bi 

lahko podobne raziskave opravili še v nekaterih drugih vejah javnega sektorja (npr. policija in 

vojska). 
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1. SPLOŠNI PODATKI 

1. Spol                                                                       a) ženski 

                                                                                   b) moški  

 

2. Starost                                                                     a) 18 do 22 let 

                                                                                    b) 23 do 28 let 

                                                                                    c) 29 do 34 let 

                                                                                    d) 35 do 40 let 

                                                                                    e) 41 do 46 let 

                                                                                    f) 47 do 51 let 

                                                                                    g) 52 do 57 let 

 

3. Stopnja dosežene izobrazbe                                    a) srednješolska 

                                                                                    b) višješolska strokovna 

                                                                                    c) visokošolska strokovna 

                                                                                    d) univerzitetna 

                                                                                    e) magisterij 

 

4. Število let dosežene delovne dobe                         a) manj kot 5 let 

                                                                                    b) med 5 in 10 let 

                                                                                    c) med 10 in 15 let 

                                                                                    d) med 15 in 20 let 

                                                                                    e) med 20 in 25 let 

                                                                                    f) med 25 in 30 let 

                                                                                    g) med 30 in 35 let 

                                                                                    h) več kot 35 let 

5. Kolikokrat ste zamenjali službo?                            a) nikoli 

                                                                                    b) enkrat 

                                                                                    c) dvakrat 

                                                                                    d) trikrat 

                                             e) več kot trikrat 
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6. Na katerem oddelku bolnišnice ste zaposleni?        a) oddelek za interno medicino  

                                                                                     b) oddelek za kirurgijo 

                                                                                     c) ginekološko-porodniški oddelek 

                                                                                     d) pediatrični oddelek 

                                                                                     e) oddelek za intenzivno terapijo in nego   

                                                                                     f) negovalni oddelek 

                                                                                     g) drugo:   

 

 

2. ZADOVOLJSTVO Z DELOM 

 

Pred vami so našteti elementi, ki sestavljajo zadovoljstvo medicinskih sester z delom v 

zdravstveni negi. Prosimo vas, da v levem stolpcu obkrožite stopnjo pomembnosti – koliko 

vam pomeni ta element, da ste zadovoljni z delom, in v desnem obkrožite stopnjo vašega 

dejanskega zadovoljstva s posameznim elementom. 

Stopnjo označite na lestvici od 1 do 5, pri čemer pomeni: 

 

V LEVEM  STOLPCUV DESNEM  STOLPCU 

5 zelo pomemben,                                                                     5 zelo zadovoljen, 

4 pomemben                                                                              4 zadovoljen, 

3 neodločen,                                                                              3 neodločen,   

2 nepomemben,                                                                         2 nezadovoljen, 

1 zelo ne pomemben.                                                                 1 zelo ne zadovoljen. 
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Pomembnost Element zadovoljstva z delom Zadovoljstvo 

ZADOVOLJSTVO Z NAGRADAMI 

1 2 3 4 5 plačilo 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 možnost dopusta, prostih dni 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 plačevanje prispevkov delodajalca za dodatno pokojninsko 

zavarovanje 

1 2 3 4 5 

ZADOVOLJSTVO Z DELOVNIM ČASOM 

1 2 3 4 5 delovni čas 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 prilagodljivost urnika 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 možnost neprekinjenega urnika 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 število prostih vikendov na mesec 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 možnost razporejanja prostih vikendov v mesecu 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 plačilo za delo ob dela prostih dnevih 1 2 3 4 5 

ZADOVOLJSTVO Z USKLAJEVANJEM ZASEBNEGA IN SLUŽBENEGA ŽIVLJENJA 

1 2 3 4 5 možnost zaposlitve za skrajšani delovni čas 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 bolniški stalež v nosečnosti in porodniški dopust 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 otroško varstvo med delom 1 2 3 4 5 

ZADOVOLJSTVO S SODELAVCI 

1 2 3 4 5 sodelavci v zdravstveni negi 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 zdravniško osebje 1 2 3 4 5 

ZADOVOLJSTVO S SOCIALNIMI INTERAKCIJAMI 

1 2 3 4 5 način organizacije zdravstvene nege na oddelku (timsko delo) 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 možnost socialnih stikov s sodelavci med delovnim časom 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 možnost socialnih stikov s sodelavci izven delovnega časa 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 možnost interdisciplinarnega sodelovanja 1 2 3 4 5 

ZADOVOLJSTVO S PROFESIONALNIM RAZVOJEM 

1 2 3 4 5 možnost sodelovanja z izobraževalnimi ustanovami na področju 

zdravstvene nege 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 možnost vključevanja v organizacijo dela na oddelku in v ustanovi 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 možnost raziskovalnega dela 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 možnost pisanja in objavljanja prispevkov v medijih 1 2 3 4 5 

ZADOVOLJSTVO S POHVALAMI IN PRIZNANJI 

1 2 3 4 5 neposredni nadrejeni 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 pohvale in priznanja nadrejeni 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 pohvale in priznanja sodelavcev 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 prejete spodbude in pozitivne povratne informacije 1 2 3 4 5 

ZADOVOLJSTVO S STOPNJO ODGOVORNOSTI IN MOŽNOST ODLOČANJA 

1 2 3 4 5 nadzor nad dogajanjem v delovnem okolju 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 priložnost napredovanja na delovnem mestu 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 stopnja odgovornosti 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 nadzor nad delovnimi pogoji 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 vključevanje v procese odločanja 1 2 3 4 5 
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3. KAKOVOST ZDRAVSTVENE  NEGE IN POJAVI, POVEZANI  Z ZADOVOLJSTVOM 

Z DELOM 

Pred vami so navedene trditve, ki opisujejo povezanost med zadovoljstvom z delom 

medicinskih sester in kakovostjo storitev zdravstvene nege. Prosimo vas, da za vsako izmed 

trditev označite stopnjo strinjanja. 

Stopnjo označite na lestvici od 1 do 5, pri čemer pomeni: 

5 zelo se strinjam, 

4 se strinjam, 

3 ne vem, 

2 se ne strinja in 

1 sploh se ne strinjam. 

Moje zadovoljstvo z delom vpliva na kakovost zdravstvene nege. 1 2 3 4 5 

Moje zadovoljstvo z delom se odraža v komunikaciji s pacienti. 1 2 3 4 5 

Pacienti opazijo moje nezadovoljstvo z delom. 1 2 3 4 5 

Pacientom, ki opazijo moje nezadovoljstvo z delom, pojasnim vzroke 

mojega nezadovoljstva. 

1 2 3 4 5 

Ne glede na moje zadovoljstvom z delom, pacientom vedno zagotavljam 

visoko kakovost storitev. 

1 2 3 4 5 

Nadrejeni opazijo moje zadovoljstvo ali nezadovoljstvo z delom. 1 2 3 4 5 

Pred nadrejenimi poskušam prikriti moje nezadovoljstvo z delom. 1 2 3 4 5 

Nadrejeni se zavedajo, da zadovoljstvo medicinskih sester vpliva na 

kakovost izvajanja storitev. 

1 2 3 4 5 

Nadrejeni redno spremljajo stopnjo zadovoljstva z delom v organizaciji. 1 2 3 4 5 

Nadrejeni izvajajo ukrepe za povečevanje stopnje zadovoljstva z delom. 1 2 3 4 5 

V primeru, da sodelavec/ka ne bi nudil/a pacientu dovolj kakovostne oskrbe, 

bi jo opozoril/a. 

1 2 3 4 5 

Večje število bolniškega dopusta je lahko odraz nezadovoljstva z delom. 1 2 3 4 5 

Vsaj enkrat sem izkoristil/a bolniški stalež zaradi nezadovoljstva z delom. 1 2 3 4 5 

S svojim delom v zdravstveni negi sem zadovoljen/zadovoljna. 1 2 3 4 5 

O zamenjavi službe le razmišljam. 1 2 3 4 5 

V naslednjih 12-ih mesecih nameravam zamenjati službo. 1 2 3 4 5 

 

4. VAŠE MNENJE O ZADOVOLJSTVU Z DELOM V ZDRAVSTVENI NEGI 

Dopišite prosim, kar smo izpustili, pa je za vas pomembno, da nam sporočite: 

……………………………………………………………………….......................................... 

 

   Za vaše odgovore in sodelovanje se vam najlepše zahvaljujem.  
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Element zadovoljstva z nagradami Točke Rang

Plačilo 1277 1

Možnost dopusta, prostih dni 1252 2

Plačevanje prispevkov delodajalca za dodatno 

pokojninsko zavarovanje 1201 3

Element zadovoljstva z delovnim časom Točke Rang

Delovni čas 1231 1

Število prostih vikendov na mesec 1216 2

Prilagodljivost urnika 1208 3

Plačilo za delo ob dela prostih dnevih 1203 4

Razporejenje prostih vikendov v mesecu 1194 5

Možnost neprekinjenega urnika 1015 6

Element zadovoljstva z usklajevanjem 

zasebnega in službenega življenja Točke Rang

Bolniški stalež v nosečnosti in porodniški 

dopust 1092 1

Otroško varstvo med delom 1088 2

Možnost zaposlitve za skrajšani delovni čas 1008 3

Element zadovoljstva s sodelavci Točke Rang

Sodelavci v zdravstveni negi 1250 1

Zdravniško osebje 1186 2

Elementi zadovoljstva s socialnimi integracijami Točke Rang

Način organizacije zdravstvene nega na oddelku 

oz. teamsko delo 1227 1

Možnost socialnih stikov s sodelavci med 

delovnim časom 1101 2

Možnost interdisciplinarnega sodelovanja 1080 3

Možnost socialnih stikov s sodelavci izven 

delovnega časa 948 4

Elementi zadovoljstva s profesionalnim razvojem Točke Rang

Možnost sodelovanja z izobraževalnimi 

ustanovami na področju zdravstvene nege 1115 1

Možnost vključevanja v organizacijo dela na 

oddelku in v ustanovi 1098 2

Možnost raziskovalnega dela 986 3

Možnost pisanja in objavljanja prispevkov v 

medijih 927 4
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Dejavniki zadovoljstva s pohvalami in 

priznanji Točke Rang

Prejete spodbude in pozitivne povratne 

informacije 1209 1

Neposredno nadrejeni 1195 2

Pohvale in priznanja sodelavcev 1180 3

Pohvale in priznanja nadrejenih 1177 4

Elementi zadovoljstva s stopnjo odgovornosti 

in možnostjo odločanja Točke Rang

Priložnost napredovanja na delovnem mestu 1186 1

Nadzor nad delovnimi pogoji 1176 2

Nadzor nad dogajanjem v delovnem okolju 1168 3

Vključevanje v procese odločanja 1154 4

Stopnja odgovornosti 1152 5

ELEMENTI KAKOVOSTI ZDRAVSTVENE NEGE IN 

ZADOVOLJSTVA Z DELOM
TOČKE RANG

Ne glede na moje zadovoljstvo z delom, pacientom vedno 

zagotavljam visoko kakovost storitev. 1214 1

Moje zadovoljstvo z delom vpliva na kakovost zdravstvene 

nege. 1149 2

Moje zadovoljstvo z delom se odraža v komunikaciji s 

pacienti 1091 3

Večje število bolniškega dopusta je lahko odraz 

nezadovoljstva z delom. 1080 4

V primeru, da sodelavec/ka ne bi nudil/a pacientu dovolj 

kakovostne oskrbe, bi ga/jo opozoril/a. 1060 5

S svojim delom v zdravstveni negi sem zadovoljen/na. 1025 6

Nadrejeni opazijo moje zadovoljstvo ali nezadovoljstvo z 

delom. 926 7

Pacienti opazijo  moje nezadovoljstvo z delom. 916 8

Nadrejeni se zavedajo, da zadovoljstvo medicinskih sester 

vpliva na kakovost izvajanja storitev. 869 9

O zamenjavi službe le razmišljam. 829 10

Pacientom, ki opazijo moje nezadovoljstvo z delom, 

pojasnim vzroke mojega nezadovoljstva. 760 11

Pred nadrejenimi poskušam prikriti moje nezadovoljstvo z 

delom. 716 12

 V naslednjih 12- ih mesecih nameravam zamenjati službo. 712 13

Nadrejeni redno spremljajo stopnjo zadovoljstva z delom v 

organizaciji. 656 14

Nadrejeni izvajajo ukrepe za povečevanje stopnje 

zadovoljstva z delom. 645 15

Vsaj enkrat sem izkoristil/a bolniški stalež zaradi 

nezadovoljstva z delom. 525 16
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DELNO  STRUKTURIRANI  INTERVJU 

Intervju se je pričel ob…………uri. Intervju je bil končan dne…….. 

Intervju je opravil/a: ……………….. 

Intervjuvan/a je bil/a: ……… 

 Raziskovalcu/ki v pomoč 

SEZNAM OKVIRNIH 

TEM 

VPRAŠANJA NAMEN 

 

 

 

 

MOTIVACIJA 

Zakaj ste se odločili za 

poklic medicinska sestra in 

ali se vaša pričakovanja 

skladajo z realnostjo? 

Ali mora biti po vašem 

mnenju napredovanje in 

boniteta odvisna od delovnih 

izkušenj ali stopnje 

izobraževanja? 

Glede na dejstva, da so 

napredovanja v javnem 

sektorju zamrznjena, ali 

menite da bi bilo smiselno 

predlagati vašemu 

delodajalcu, da bi bilo 

napredovanje izraženo v 

obliki materialnih ali 

nematerialnih bonitet? 

 

 

 

 

Ugotoviti motiviranost 

zaposlenih za kvalitetno delo 

ali samo za delo. 

 

 

 

KULTURA 

Ali so vrednote v UKC-ju 

usklajene z vašimi 

vrednotami oz. ali menite, da 

je dobro biti zaposlen v 

UKC-ju in zakaj? 

Ali je UKC pravičen do 

svojih zaposlenih z vidika 

nagrajevanja in 

napredovanja? 

Ali se vaše izkušnje ujemajo 

z imidžem, ki ga ima UKC 

navzven oz. je smisel dela v 

UKC le služenje denarja oz. 

plače ali gre za razvoj 

človekove osebnosti? 

Kakšno je poznavanje 

intervjuvanih glede kulture 

UKC. 

 

Ugotoviti zadovoljstvo 

zaposlenih  s sistemom 

nagrajevanja pri delodajalcu 

v javnem sektorju. 

 

Ali zaposleni vidijo 

priložnost za osebni in 

karierni razvoj. 
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KAKOVOST DELA IN 

ŽIVLJENJA 

Kakšno je vaše mnenje o 

fizičnih delovnih pogojih v 

UKC-ju? 

Ali UKC skrbi za varstvo pri 

delu in zdravju zaposlenih? 

Ali imate dovolj varovalne 

zaščitne opreme za delo ali 

se recesija odraža na 

pomanjkanju zalog 

materiala? 

Ali v okviru delovnega dne 

lahko ustrezno kontrolirate 

količino delo? 

Ali imate kakšna družabna 

srečanja v okviru UKC oz. 

oddelka in ali to pripomore k 

boljšemu odnosu zaposlenih, 

ker se na takih srečanjih 

lahko reši kakšen neformalen 

problem? 

 

Ugotoviti sistema urejenosti 

varnosti in zdravja pri delu 

na delovnih mestih pri 

delodajalcu. 

Kako menite, da varčevalni 

ukrepi vplivajo na varno 

delo? 

 

Kako vidite priložnosti na 

delovnem  mestu, ali je 

bistvo zgolj doseganje norm 

ali dopušča gojenje 

pozitivnih odnosov z 

druženjem v kolektivu? 

 

ZAVEZANOST IN 

PRIPADNOST 

Če bi dobili priložnost delati 

na podobnem delovnem 

mestu v okviru UKC-ja za 

enako ali nižjo plačo, ali bi 

menjali zaposlitev? Zakaj? 

Ali menite, da je biti boljše 

zaposleni v UKC-ju ali v 

manjših splošnih 

bolnišnicah? 

Ugotoviti pripadnost sami 

organizacijski enoti, v kateri 

so zaposlene. 

 

 

VODENJE IN VODSTVO 

Kaj bi naredili, če bi bili 

vodja oz. katere ukrepe bi 

sprejeli za izboljšanje razmer 

na delovnem področju, kjer 

delujete? 

Zanima nas, kako bi 

izboljšale delovne rezultate 

in učinkovitost na delovnem 

mestu. 

 


