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POVZETEK

Pričakovanja odjemalcev, tako posameznikov kot podjetij in ostalih, so v današnjem
kompleksnem in hitro spreminjajočem se svetu čedalje večja. V sodobni družbi je
kakovost postala univerzalen koncept, ki vodi od zadostitve zahtev uporabnikov k
odličnosti kot preseganju njihovih pričakovanj. Po vzoru zasebnega sektorja, kjer
organizacije ocenjujejo svojo kakovost preko najrazličnejših modelov, se v zadnjih letih
ocenjevanje kakovosti kot del poslovne odličnosti prenaša tudi v javni sektor. Čutiti je
čedalje bolj razširjeno uporabo evropskih modelov ISO, EFQM in CAF v organizacijah v
javnem sektorju. S samoocenjevanjem po omenjenih modelih organizacija pridobi vpogled
vase, jasno opredelitev prednosti in področij za izboljšave. Hkrati samoocenjevanje
predstavlja pomembno metodo za dodatno okrepitev stalnega učenja, izboljševanja in
inovativnega mišljenja.
Magistrsko delo je razdeljeno na dva dela: teoretični in praktični. Teoretični del obsega
prvi dve poglavji. V prvem poglavju je opredeljen problem, določen namen in cilj
magistrskega dela. Namen magistrskega dela je razvoj kakovosti storitev v zagorskem
javnem komunalnem podjetju. Prav tako želim podjetju ponuditi osnovne smernice za
izboljšanje kakovosti storitev in tako povečati zadovoljstvo uporabnikov. Cilj magistrskega
dela je uvedba ankete za merjenje razvoja kakovosti po modelu CAF v Komunali Zagorje.
Nadalje je cilj z raziskavo pridobiti mnenje anketirancev o storitvah podjetja, preučiti
njihova zadovoljstva, primerjati rezultate med posameznimi skupinami anketirancev
(zaposleni, stranke, podjetja in javni zavodi) ter predstviti rezultate in ugotovitve.
V tem poglavju so tudi določene hipoteze in metode dela. V drugem poglavju je opisanih
nekaj pojmov (storitev, kakovost storitev, zadovoljstvo, javne službe in javno podjetje). V
tretjem poglavju pa je opisan celotni potek empirične raziskave oziroma merjenja stališč o
kakovosti komunalnih storitev med uporabniki in izvajalci (zaposlenimi). Predstavljena je
raziskava o Komunali Zagorje, opredeljen problem raziskovanja, določen namen in cilj
raziskave. Opisana je tudi ciljna skupina, postopek oblikovanja vzorca in vprašalnika ter
zastavljeni dve hipotezi. Četrto poglavje predstavlja praktični del magistrske naloge, kjer
je narejena analiza in interpretacija rezultatov raziskave ter navedene ugotovitve po
posameznih merilih.
V okviru preučevanja sta zastavljeni dve hipotezi in obe tudi potrjeni. Dobljeni rezultati
kažejo na to, da je poznavanje dela v Komunali Zagorje med zaposlenimi in uporabniki
različno. Glede na povprečno oceno uporabnikov je dejansko stanje slabše od
pričakovanega, kar opozarja na to, da bo potrebno za poznavanje dela v Komunali
Zagorje še veliko narediti. Na podlagi izračuna variance in standardnega odklona so
dobljeni rezultati vseh 9 meril po modelu CAF. Povprečne ocene pri vseh devetih merilih
kažejo, da se stališča uporabnikov in zaposlenih bistveno razlikujejo.

v

Na koncu so podane sklepne misli, s katerimi se magistrsko delo zaključi.
Ključne besede: javna podjetja, javne službe, javna komunalna podjetja, kakovost,
merjenje kakovosti, EFQM, CAF, storitve, ISO standard 9001:2000, kakovost storitev,
PDCA krog, uporabniki, izvajalci.
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SUMMARY
Measurement of different views on the quality of municipal services between users and
providers
In today's complex and rapidly changing world the expectations of the customers, both
individuals as well as the companies and the other persons are increasing day by day. In
modern society, the quality has become a universal concept that leads from the
satisfaction of users’ demands to the excellence as a form that exceeds the users’
expectations. Following the example of the private sector, where the organizations
evaluate their own quality by means of various models, in the recent years the quality
assessment has become a part of business excellence that is also being transferred to the
public sector. It seems that the use of the European models, such as ISO, EFQM and CAF
is increasing more and more within the organizations of the public sector. The use of selfassessment performed by the mentioned models allows the organization to obtain insight
into itself, clear identification of strengths and areas of improvement. At the same time
the self-assessment presents an important method for further reinforcement that leads to
continuous learning, improvement and innovative thinking.
The thesis is divided into two parts: the theoretical and the practical part. The theoretical
part comprises the first two chapters. The first chapter defines the problem, the aim and
the objective of the thesis. The aim of the thesis is the development of quality services for
the public utility company Komunala Zagorje. In addition, the aim is to offer basic
guidelines to improve the service quality of the company, and thereby increase the
customer’s satisfaction. The objective of thesis is to introduce a survey to measure the
quality development accordingly to the CAF model in the public utility company Komunala
Zagorje. Furthermore, the survey will enable us to obtain the opinion of the interviewees
on the services of the company, to analyze their satisfaction, to compare the results
between different groups of interviewees (employees, customers, companies and public
institutions) and finally, to present these results and findings.
The hypotheses and work methods are also presented in this chapter. The second chapter
describes some concepts (service, quality of service, satisfaction, public services, and
public utility). The third chapter presents the entire course of empirical survey, namely
the measurement of the opinions about the quality of public utility services among the
users and the providers (the employees). Furthermore, the research on Komunala Zagorje
is presented, the research problem is defined, and a specific purpose and the objective of
the research are determined. In addition, a target group, process of pattern formation
and questionnaire process, and two given hypotheses are also described. The fourth
chapter presents practical part of the thesis which comprises a designed analysis,
interpretation of research results, and findings according to particular criteria.
The two hypotheses are determined within the examining framework and both are also
confirmed. The obtained results suggest that the knowledge about the work of the
vii

company Komunala Zagorje is divergent among the employees and the users. Given the
user's average rating the actual conditions are even worse than expected, which indicates
that a lot of work is still necessary to perform in order to understand the work of
Komunala Zagorje. The results are obtained from all 9 criteria of the CAF model and are
based on the calculation of variance, standard deviation and chi-squared test. The
average ratings for all 9 criteria indicate that the users’ and the employees’ viewpoints
vary considerably.
The magister thesis is ended by the concluding thoughts.
Keywords: public companies, public services, public utilities, quality, quality
measurement, EFQM, CAF, services, standard ISO 9001:2000, quality of service, PDCA,
users, providers.
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1 UVOD
Vsako podjetje, ki želi uspešno poslovati, se mora prilagajati željam uporabnikov svojih
storitev ali izdelkov. To velja za vsa podjetja, tudi za javna, ki so v lasti države ali lokalne
skupnosti. Ta si morajo poleg profitnega motiva prizadevati še za širše družbenoekonomske cilje, ki jih določa država oziroma lokalna skupnost. Javna podjetja so
predvsem storitvena podjetja. Na trgu se običajno ne srečujejo s konkurenco, ampak
zasedajo bolj ali manj monopolni položaj. Zakon o gospodarskih javnih službah (1993)
določa, da je pridobivanje dobička v javnih podjetjih podrejeno zadovoljevanju javnih
potreb. Dejavnosti gospodarskih javnih služb zagotavljajo in zadovoljujejo temeljne
materialne pogoje življenja in dela ljudi v naseljih.
Problem vidim v tem, da okolje podjetja postaja vse bolj kompleksno in zahteve do
podjetja so vse večje. Uporabniki javnih dobrin postajajo vse zahtevnejši in pričakujejo
ustrezno, redno in kakovostno izvajanje javnih služb po sprejemljivi ceni. Komunala
Zagorje mora zato svoje storitve prilagajati tem potrebam in jih iz dneva v dan
izboljševati. Da bi podjetje lahko storitve izboljšalo, mora poznati zahteve uporabnikov.
Eden od možnih načinov ugotavljanja potreb uporabnikov je analiza merjenja stališč o
kakovosti komunalnih storitev med uporabniki in izvajalci.
Merila merjenja uspešnosti podjetja segajo dlje od uporabe samo klasičnih finančnih in
računovodskih meril. Slednja niso dovolj, ko želimo oceniti uspešnost podjetja. Upoštevati
moramo tudi mnenje potrošnikov, ki se oblikujejo na podlagi več medsebojno prepletenih
dejavnikov. Zaposleni v podjetju in delovni procesi ustvarjajo ponudbo storitev. Ta
ponudba vpliva na obnašanje potrošnikov, ki končno vpliva na poslovne rezultate
podjetja. Z raziskovanjem potrošnikovega obnašanja ugotavljamo, kje so napake podjetja
in kaj bi lahko izboljšali, tako da prispevamo h končnemu poslovnemu rezultatu. Ob tem
se mora podjetje zavedati, da je na prvem mestu poznavanje uporabnikov, prepoznavanje
njihovih potreb, uresničevanju njihovih želja, doseganje njihovih pričakovanj in
ugotavljanje njihovega zadovoljstva. Podjetja se s povratnimi informacijami iz okolja
srečujejo vsak dan. Težave rešujejo sproti, le malokrat pa se odločijo za širše in
sistematično ugotavljanje zadovoljstva uporabnikov s pomočjo raziskav, katerih izsledke bi
lahko uporabila za izboljšanje poslovnih procesov. Raziskovanje pomeni iskanje dejstev,
resničnih podatkov, ki jih lahko uporabimo za razlago uporabnikovega vedenja. Ugotoviti
je potrebno zakonitosti, ki so uporabne za uspešnejše poslovanje podjetij.
Zadovoljstvo uporabnikov je pomembno v vseh podjetjih, tako profitno kot neprofitno
usmerjenih. Podjetja posvečajo vse večjo pozornost načrtovanju, izvajanju in upravljanju
procesov, s katerimi vplivajo na zadovoljstvo uporabnikov. Potrebno je upoštevati želje in
potrebe uporabnikov ter oblikovati ponudbo storitev, ki bo v največji meri zadovoljila
njihove potrebe.
Zadovoljstvo uporabnikov lahko opredelimo kot stopnjo človekovega počutja, ki je
posledica primerjave med zaznanim prejetim izdelkom ali rezultatom storitve in osebnimi
1

pričakovanji. Zadovoljni uporabniki so najboljša promocija za podjetje, nezadovoljni pa s
širjenjem svojih negativnih izkušenj lahko ogrozijo njegovo poslovanje. To je dovolj tehten
razlog, da postane podjetju zadovoljstvo uporabnika zelo pomembno.
Kakovost storitev se izrazi kot pozitivna razlika med pričakovano in prejeto storitvijo, kot
jo zazna uporabnik. Bistveno vprašanje, ki si ga mora zastaviti vsako storitveno podjetje,
je torej ocena posameznih dejavnikov storitve z vidika stranke. Kakovost storitev pa je
veliko težje ovrednotiti, meriti in ocenjevati kot kakovost izdelkov. Kakovost storitev je
tudi v Komunali Zagorje izrednega pomena. Večja kot je njihova kakovost, boljša je
kakovost življenja in dela ljudi v občini Zagorje. V večji meri kot podjetje spoznava mnenje
ljudi in zadovoljuje njihove javne potrebe, bolj je uspešno. S tem podjetje dosega
zastavljene družbene cilje.
V nalogi je prikazano, kako s pomočjo izbrane metode samoocenjevanja po modelu CAF
dobimo vpogled v zadovoljstvo uporabnikov komunalnih storitev ter pridobljene rezultate
uporabimo kot osnovo za oblikovanje priporočil podjetju v procesu ustvarjanja večjega
zadovoljstva uporabnikov, ki vodi k večji učinkovitosti in uspešnosti podjetja na sploh.
Osnovni namen metode samoocenjevanja po modelu CAF je, da na podlagi rezultatov
najdemo boljše načine poslovanja za Komunalno podjetje Zagorje. Z uporabo modela CAF
organizacija določi svoja prednostna področja, ki bi jih bilo potrebno izboljšati. S pomočjo
standarda ISO pa lahko izboljšave tudi uvede. Oba omejena modela pa predstavljata le
prvo stopnico na poti k odličnosti.
Namen magistrskega dela je razvoj kakovosti storitev v Komunali Zagorje. Prav tako želim
podjetju ponuditi osnovne smernice za izboljšanje kakovosti storitev in na ta način
povečati zadovoljstvo uporabnikov.
Cilj magistrskega dela je uvedba ankete za merjenje razvoja kakovosti po modelu CAF v
Komunali Zagorje. Nadalje je cilj z raziskavo pridobiti mnenje anketirancev o storitvah
podjetja, preučiti njihova zadovoljstva, primerjati rezultate med posameznimi skupinami
anketirancev (zaposleni, stranke, podjetja in javni zavodi) ter predstaviti rezultate in
ugotovitve.
Zastavljeni hipotezi:
1. Poznavanje dela Komunale Zagorje med uporabniki storitev in zaposlenimi je različno.
2. Pri vseh vidikih merjenja kakovosti storitev po modelu CAF se stališča uporabnikov in
izvajalcev javnih storitev razlikujejo.
Na podlagi izračuna variance in standardnega odklona sem potrdila prvo in drugo
zastavljeno hipotezo. Z izračunom sem pridobila povprečne ocene uporabnikov in
zaposlenih. Dobljene rezultate sem preverila s testom enakosti povprečij.
Izdelava magistrskega dela je temeljila na analitično-teoretičnem pregledu razvoja metod
in načinov za presojanje uspešnosti poslovanja. Uporabljena je bila predvsem slovenska,
pa tudi anglosaksonska literatura s tega področja. Prav tako sem preučila znanstveno in
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strokovno literaturo s področja kakovosti storitev, obnašanja in zadovoljstva uporabnikov.
Uporabljene so metode iskanja, zbiranja in študija razpoložljive literature ter metode
analiziranja.
Empirični del naloge temelji na raziskavi zadovoljstva uporabnikov s komunalnimi
storitvami. Uporabila sem metodo fizičnega vročanja anket, pošiljanja anket po e-pošti,
navadni pošti in osebnega anketiranja. Oblikovala sem dva vprašalnika – prvega za fizične
osebe, pravne osebe in javne zavode, drugega za zaposlene. Vprašalniki se med ciljnimi
skupinami niso razlikovali, razen v demografskih oznakah.
Za interpretacijo rezultatov so bile uporabljene ustrezne statistične metode in grafični
prikazi ter metoda analiziranja.
Magistrsko delo je sestavljeno iz 5 poglavij. V prvem, sem na kratko predstavila problem,
namen, cilj tega dela in predstavila hipoteze, katere sem s pomočjo statističnih izračunov
tudi dokazala.
V drugem poglavju so predstavljene storitve in modeli kakovosti storitev. Da morajo biti
storitve kakovostne, morajo biti tudi všeč uporabniku, ki se posledično odloči za nakup.
Kakovost storitve vedno ocenjujejo uporabniki, ob soočenju z njo doživljajo zadovoljstvo
ali razočaranje. Za presojo kakovosti storitev podjetja uporabljajo različne modele, v
praktičnem delu sem uporabila model CAF in s pomočjo 9 meril ocenila kakovost storitev v
javnem komunalnem podjetju Zagorje ob Savi.
V tem poglavju je tudi širše predstavljen pojem zadovoljstvo in načini mirjenja
zadovoljstva. Ker se po večini zadovoljstvo meri z vloženimi pritožbami, katera pa so
vložena le izjemoma in ne v primeru vsake nezadovoljne stranke, se za ta način merjenja
nisem odločila. Vsekakor bi se morala podjetja še posebej potruditi, da vsaki nezadovoljni
stranki prisluhnejo in skupaj najdejo rešitev. Vsaka nezadovoljna stranka lahko hitro
razširi slabe govorice oz. izkušnje s podjetjem. Sama sem se odločila, da merjenje
zadovoljstva, tako strank kot zaposlenih izvedem na podlagi anketnega vprašalnika.
Anketo sem izvedla tako, da sem anketni vprašalnik pošiljala tako po elektronski pošti,
navadni pošti, pustila sem vprašalnike na javnih zavodih, kjer sem poskrbela da so
izpolnjene anketnike oddali v ustrezno označene skrinjice. Na javnem komunalnem
podjetju sem prav tako razdelila anketnike in izpolnjene zbirala v skrinjice. Izvedla sem
tudi nekaj osebnih anket, tako sem opazila da se ljudje s podvprašanji točneje odločajo
za odgovor, manj nepravilnosti se je pojavilo pri izpolnjevanju anketnika. Kljub velikim
prednostim pri osebnem anketiranju pa sem opazila, da sem nehote vplivala na njihove
odgovore.
V tretjem poglavju je predstavljena empirična raziskava kakovosti javnega podjetja. O
merjenju različnih stališč o kakovosti komunalnih storitev med uporabniki in izvajalci je
potekala v naslednjih fazah: opredelitev problema raziskovanja, določitev namena in
ciljev raziskave, izbor ključnih dejavnikov, izbira ciljnih skupin in oblikovanje vzorca,
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oblikovanje vprašalnika, izbira metod in načina izvajanja raziskave. Temu so sledili
anketiranje, predstavitev rezultatov, prikaz ugotovitev in predlogov podjetju.
Četrto poglavje predstavi rezultate primerjalne analize merjenja različnih stališč o
kakovosti komunalnih storitev med uporabniki in izvajalci. Pri prvi hipotezi, na podlagi
izračuna variance in standardnega odklona potrjujem, da dobljeni rezultati kažejo na to,
da se poznavanje dela v Komunali Zagorje med zaposlenimi in uporabniki bistveno
razlikuje. Pri drugi hipotezi, pa so dobljeni rezultati za vseh 9 meril po modelu CAF.
Povprečne ocene pri osmih merilih kažejo, da se stališča uporabnikov in zaposlenih tudi
bistveno razlikujejo.
Za zaključek je uporabljena analize pomembnejših ugotovitev magistrskega dela in
metoda sinteze, s katero primerjam teoretične, metodološke in praktične ugotovitve, na
podlagi katerih so oblikovane zaključne misli.
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2 NORMATIVNO-PRAVNI
PODJETIJ

OKVIR

DELOVANJA

JAVNIH

2.1 STORITVE
Osnova sodobne ekonomije je storitveni sektor, ki ustvarja tudi večino novih delovnih
mest. To velja tudi za Slovenijo. Največ storitvenih podjetij je majhnih in nimajo razvitega
tržnega koncepta poslovanja, ali pa menijo, da trženja sploh ne potrebujejo, ker je
povpraševanje po njihovih storitvah dovolj veliko (Potočnik, 2004, str. 23). Da bi stvari
premaknili v smer hitrejšega razvoja, moramo storitve spoznati, se zavedati njihove
pomembnosti in se jim posvetiti.
Različni avtorji različno opredeljujejo pojem storitev. Potočnik (2004, str. 30) definira
storitev kot dejanje ali delovanje, ki ga izvajalec storitve ponudi uporabniku. Kotler (1996,
str. 464) pravi, da je po svoji naravi to dejanje neotipljivo in ne pomeni posredovanja
česarkoli. Proizvodnja storitev je lahko vezana na fizični izdelek ali pa tudi ne. Ameriško
združenje za trženje storitev opredeljuje kot »dejavnosti, koristi ali zadovoljstvo, ki jih
izvajalec ponudi v prodajo ali pa jih zagotavlja v povezavi s prodajo izdelkov«. Grönroos
(2000, str. 46) opredeljuje storitev kot proces, ki je sestavljen iz različnih neotipljivih
aktivnosti. Slednje običajno potekajo v medsebojnem vplivanju med uporabnikom in
zaposlenimi in/ali fizičnimi sredstvi ali izdelki in/ali sistemi ponudnika storitve, ki
predstavljajo rešitve za probleme uporabnikov.
Pojem storitev je po pomenu vezan na dejanja, akcije, obnašanje. Osnovna značilnost
storitev je ta, da so storitve po svoji naravi neke aktivnosti oziroma procesi (Snoj, 1998,
str. 50). Njihove glavne lastnosti so, da jih fizično ne vidimo, jih ne moremo otipati,
shranjevati niti posedovati.
Storitve so izredno raznolike, zato je njihovo smiselno razvrščanje težavno. Najbolj
splošna je razvrstitev snovnih izdelkov in nesnovnih storitev po namenu, za katerega jih
kupujejo uporabniki, torej za potrošno uporabo ali za medorganizacijsko uporabo. Storitve
se razvrščajo po različnih kriterijih, kot na primer (Trunk Širca, Tavčar, Abrahamsberg,
2000, str. 132):
-

po dosegljivosti in po tem, kje storitev poteka;
po pogostosti uporabe in po bolj ali manj formaliziranem razmerju med dobavitelji
in odjemalci storitev;
po prilagojenosti storitev posebnim potrebam in željam uporabnikov;
po stopnji sodelovanja med izvajalci in uporabniki in po deležu dela in materiala v
storitvah;
po vsebnosti dela in po vsebnosti materiala;
po vsebnosti dela in individualiziranosti oziroma prilagojenosti storitev ter
po snovnosti storitev in vrstah uporabnikov.
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Klasifikacija storitev po Damjanu in Možini (1998, str. 135) je prikazana v naslednji tabeli.

Tabela 1: Klasifikacija storitev glede na prejemnika in vsebino
NAČIN IZVEDBE
STORITEV

KOMU ALI ČEMU JE STORITEV NAMENJENA
Ljudje
Stvari

Oprijemljive storitve

Storitve, usmerjene na človekovo
telo:
zdravstvena skrb
potniški transport
lepotni salon
fitnes center
restavracije
frizerstvo

Storitve, usmerjene na dobrine:
tovorni transport
popravilo industrijske
opreme
hišna opravila
pralnica, čistilnica
vrtnarstvo
veterinarska služba

Neoprijemljive storitve

Storitve, usmerjene na človekovega
duha:
izobrazba
radio, televizija
informacije
gledališče
muzeji

Storitve, usmerjene na vrednosti:
bančništvo
pravne storitve
računovodstvo
varnostna služba
zavarovalništvo

Vir: Damjan, Možina ( 1998, str. 135).

Storitve so lahko otipljive ali neotipljive aktivnosti. Ločimo jih tudi glede na to, komu so
namenjene, torej ljudem ali stvarem. Te razvrstitve so razvidne iz tabele 1, ki prikazuje
dve osnovni dimenziji: kdo je neposredni prejemnik in na kaj so storitve usmerjene.
Glavne sestavine storitev lahko strnemo v pet točk. Prva sestavina je storitvena
organizacija, ki zagotavlja fizično podporo storitvam, kontaktno osebje in notranjo
organiziranost. Drugo sestavino storitve predstavlja uporabnik, tretjo vsebina in
značilnosti storitev, četrto pa izvajanje storitev. Zadnjo, peto sestavino storitve predstavlja
raven storitev, ki je rezultat medsebojnega vplivanja med uporabniki in storitvenim
podjetjem (Potočnik, 2000, str. 38).
Raven storitev med izvajalcem in uporabnikom je najpomembnejši dejavnik oblikovanja
celotnega sistema izvajanja storitev. Obsega tri prekrivajoče se podsisteme: pripravo
storitve, posredovanje in trženje.
Priprave storitev uporabnik običajno ne vidi, predvsem zaradi skromnih stikov med
izvajalcem in uporabnikom. Zaradi vse večje konkurence se obseg teh stikov še zmanjšuje
in pojavijo se posredniške storitve. Zaradi tega nastajajo pomankljivosti, ki pa se rešujejo
s pomočjo trženja storitev. Z uporabo tega pristopa lahko izvajalec spozna potrebe
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uporabnikov in jim s pomočjo enakega pristopa tudi predstavi ponudbo. Tako je krog
sklenjen.
Oblikovanje sistema zagotavljanja kakovosti v storitvenem podjetju je veliko težje kot v
proizvodnem podjetju. Vzrok za to je v razliki med izdelkom kot materialnim izložkom
proizvodnje ter storitvijo kot nematerialnim izložkom storitvene dejavnosti. Izdelku, ki je
opredmeteni rezultat proizvodnega procesa, zlahka določimo kakovost, in sicer na osnovi
njegovih tehničnih lastnosti, ki jih kupec ob upoštevanju estetskih značilnosti,
funkcionalnosti in cene takoj spozna in preprosto oceni, kaj je dobil in v kakšni meri so
bile zadovoljene njegove potrebe.
Za storitve to ne velja. Na končni učinek, ki ga ima storitev na uporabnika oziroma
njegovo zaznavo kakovosti prejete storitve, vpliva mnogo subjektivnih in težko merljivih
elementov. Te značilnosti odločujoče vplivajo na uporabnikovo končno oceno kakovosti
storitve. Pomankljivosti storitev lahko z jasno definiranim postopkom izvedbe storitve in
določitvijo merljivih standardov kakovosti (na primer časa izvajanja storitve, napak v
storitvenem procesu, števila reklamacij med izvedbo storitve in po njej) bistveno
zmanjšamo.
Dobre značilnosti kakovosti se odražajo v zadovoljstvu uporabnika. K njegovemu
zadovoljstvu prispevajo dejavniki, kot so recimo kulturen in posloven odnos izvajalca,
politične in gospodarske okoliščine, plačilna sposobnost, cena storitev.
Večina avtorjev navaja štiri vrste značilnosti storitev, in sicer: neopredmetenost,
neločljivost, spremenljivost in minljivost, kar je prikazano na sliki 1.
Neotipljivost je prva lastnost storitev in ima dva pomena. Avtorji opredeljujejo
neotipljivost kot nekaj, česar ni možno otipati ali jasno zaznati s čutili in česar ni možno
enostavno opredeliti, formulirati, razumeti oziroma razumsko uokviriti. Storitve so torej
fizično in razumsko neotipljive (Snoj, 1998, str. 37). Storitev ni mogoče zaznati pred
njihovo izvedbo, včasih tudi ne med opravljanjem storitev. Storitev ne moremo zaznati,
preden jih kupimo. Rezultat storitev pa je lahko otipljiv in ga lahko opazujemo in merimo
(Dickens, 1994, str. 18).
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Slika 1: Razlikovalne značilnosti storitev

Vir: Zupančič, Vodopivec, Krevl ( 2003, str. 166).

Druga lastnost, ki storitve razlikuje od izdelkov, je neločljivost. To pomeni, da se storitve
ustvarijo in uporabijo istočasno. Neločljivost se po Hoffmanu in Batesonu (1997, str. 28 –
31) nanaša na fizično prisotnost izvajalca storitve pri izvajanju storitve, vključenost
uporabnika v proces izvajanja storitve in njegov vpliv na izvajalca. To se kaže v njegovi
motivaciji, zadovoljstvu in nagradah (Dickens, 1994, str. 19). Čim bolj uporabnik sodeluje
v procesu, tem bolj lahko vpliva na vrsto želene storitve in trajanje izvajanja procesa.
Zadovoljstvo uporabnika je v tem primeru odvisno tudi od njega samega. Za uporabnike,
ki so vključeni v proces izvajanja storitev, je pomembno, da je storitev čim lažje
uporabljati. Zato jih mora prodajalec poučiti, kako naj čim bolje opravijo svojo vlogo. Bolje
kot jo opravijo, večje bo njihovo zadovoljstvo (Kotler, Andreasen, 1996, str. 384). Pri
storitvah torej oba, uporabnik in izvajalec storitev, vplivata na končni izid.
Kakovost storitve se spreminja. Tretja lastnost storitev je torej spemenljivost. Različni
prodajalci ponujajo enake storitve, vendar se te med seboj razlikujejo. Enako storitev
lahko ponudijo na različne načine. Spremenljivost je rezultat interakcije med zaposlenimi
in uporabniki ter interakcije med samimi zaposlenimi v storitvenem podjetju. Storitve niso
vedno izvedene enako, zato njihova kakovost niha. Odvisna je od človekovega
razpoloženja, odnosa do dela, osebnostnih značilnosti, medsebojnih odnosov in drugih
dejavnikov. Tudi uporabniki se med seboj razlikujejo; vsakdo ima svoje želje, potrebe in
pričakovanja. Na uporabnika vplivajo tudi drugi uporabniki, ki s svojimi mnenji in
izkušnjami vplivajo na njegovo zaznavanje kakovosti storitve in tako na njegovo
zadovoljstvo.
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Storitve so minljive. Minljivost je namreč njihova četrta značilnost. Storitev ne moremo
shranjevati oziroma skladiščiti za kasnejšo prodajo ali uporabo. Če storitve niso bile
uporabljene, ko so bile proizvedene, so izgubljene. Ni jih mogoče ponovno naročiti, kot to
velja za izdelke, ampak jih je potrebno opraviti popolnoma na novo.
Ponudbo in povpraševanje po storitvah je potrebno usklajevati sproti, saj se podjetja
redno spopadajo s problemom težkega napovedovanja povpraševanja po storitvah. Če je
povpraševanje po storitvah stalno, potem njihova minljivost ne predstavlja težav. Kadar
pa povpraševanje niha, se podjetja znajdejo v težkem položaju. Podjetja morajo zato
delovati tako, da kar najbolje usklajujejo ponudbo in povpraševanje po storitvah ter na ta
način nevtralizirajo njihovo minljivost.
Nekateri avtorji so zgoraj naštetim značilnostim dodali še druge, in sicer:
- težavnost merjenja in nadziranja kakovosti,
- visoko stopnjo tveganja,
- prilagodljivost ponudbe in
- vzpostavljanje osebnih stikov.
Za razliko od izdelkov, kjer lahko kakovost merimo in nadziramo, pri storitvah naletimo na
težavnost merjenja in nadziranja kakovosti. Pri storitvah namreč lahko ugotavljamo
le zadovoljstvo uporabnikov z izvedenimi storitvami. Kakovost je določena z
uporabnikovim zaznavanjem in se izraža z njegovim navdušenjem ali razočaranjem nad
storitvijo. Ocenjevanje kakovosti storitve je odvisno od mnenj, vrednot in pričakovanj
uporabnikov. Uporabnikova ocena je subjektivna.
Storitve, s katero uporabnik ni zadovoljen, ni mogoče zamenjati ali reklamirati. Stroški
napak pri storitvah so zelo visoki. Uporabnik nakup storitve doživlja kot tveganje. Zaradi
visoke stopnje tveganja je za uspeh podjetja, ki ponuja storitve, nujno, da si pridobi
visoko stopnjo zaupanja pri uporabniku.
Prilagodljivost ponudbe storitev je za uporabnika ključnega pomena. Izvedba storitve
po meri posameznika povečuje njegovo zaznavanje kakovosti in njegovo zadovoljstvo. Pri
storitvah gre za osebni stik med izvajalcem storitve in uporabnikom. Storitve niso zgolj
prodajne transakcije, ampak proces, v katerem so znanje, strokovnost, komunikacijske
sposobnosti in obnašanje izvajalca izrednega pomena za zadovoljstvo uporabnika.
Izvajalec si mora uporabnika pridobiti na svojo stran, saj je to predpogoj za njegovo
zadovoljstvo.

2.2 VPLIVI UPORABNIKA NA IZVAJANJE STORITEV
Uporabniki storitev vplivajo in želijo vplivati na izvajalca storitev. Vplivi obsegajo vsa
razmerja med podjetjem in uporabniki njegovih storitev. Vplivi udeležencev so naslednji
(Trunk Širca, Tavčar, Abrahamsberg, 2000, str. 14):

-

zadovoljstvo uporabnika s storitvijo je sorazmerno njegovi oceni stopnje vpliva, ki
ga je imel na izvajanje;
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-

podjetje, ki izvaja storitev, želi ohraniti primerno stopnjo vpliva, da bi si zagotovilo
ekonomsko uspešnost.

Slika 2: Vplivi na izvajanje storitev

Vir: Trunk Širca, Tavčar, Abrahamsberg ( 2000, str. 141).

V resnici ne gre za objektiven vpliv uporabnika na izvajalca storitev, ampak bolj za
občutek za oceno vpliva. Podjetje ves čas med izvajanjem storitve informira uporabnika in
tako poizkuša stopnjevati občutek, ki ga ima uporabnik o svojem vplivu na izvajanje
storitve. Uporabniki se o nakupu odločajo racionalno. Pri tem naletijo na težave, bodisi ker
statično obravnavajo dinamično in spremenljivo storitev bodisi ker s težavo povezujejo
ugotovljene dejavnike z ukrepi izvajalca za izboljšanje storitev. Iz tega lahko sklenemo, da
racionalno presojanje storitve za uporabnika ni ravno najboljše in ima dejansko zelo
majhen vpliv na nakup storitve. Pomemben je občutek uporabnika.
Izvajalci storitev so povezovalni člen med podjetjem in uporabnikom. Izpostavljeni so
nasprotju interesov med akterjema. Uporabnik želi obvladovati storitev in jo oblikovati po
svojih željah, izvajalec pa želi obvladovati storitev zaradi svojih interesov oziroma
podjetja, v katerem je zaposlen, in hkrati tudi zadovoljiti uporabnika. Zato prihaja pri
izvajalcu do konfliktov, ki jih mora uspešno reševati.
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2.3 KAKOVOST STORITEV
Če želi podjetje prodreti na trg ali na njem ostati, mora ponujati kakovostne storitve.
Poleg tega, da morajo biti storitve kakovostne, morajo biti tudi všeč uporabniku, ki se
posledično odloči za nakup. Kakovost storitve vedno ocenjujejo uporabniki, ob soočanju z
njo doživljajo zadovoljstvo ali razočaranje. Za presojo kakovosti storitev podjetja
uporabljajo različne modele, ki jih najdemo v literaturi.
Podjetja stremijo k doseganju čim večje kakovosti storitev, tako da zasledujejo in
dosegajo čim višje standarde kakovosti. Dejavnosti, ki jih podjetja v ta namen izvajajo, so
naslednje (Potočnik, 2004, str. 93):
-

-

-

Podjetja oblikujejo take strategije, ki bodo čim bolje zadovoljile potrebe
uporabnikov, in tako razvijajo dolgotrajno zvestobo uporabnikov.
Podjetja so popolnoma predana kakovosti storitev, pri čemer je poleg finančne
učinkovitosti pomemben tudi način izvedbe storitev.
Podjetja izobražujejo svoje zaposlene na področju kakovosti in skrbno zbirajo
povratne informacije s pomočjo vprašalnikov in programov za reševanje pritožb
uporabnikov.
Podjetja skrbijo za zadovoljevanje potreb zaposlenih, saj se zavedajo, da lahko
dobri odnosi med zaposlenimi omogočijo razvijanje pozitivnih odnosov do
uporabnikov.
Dobra podjetja uporabnikom ne obljubljajo več, kot so sposobna ponuditi.

Vse zgoraj navedene dejavnosti podjetij kažejo na to, da kakovosti storitev ne morejo
prepustiti naključju, ampak morajo usmerjati svoje napore tako v zagotavljanje kakovosti
storitev kot tudi v ustvarjanje uporabnikovega zadovoljstva s prejetimi storitvami.
Kakovost storitev je težko opredeljiv pojem. Različne opredelitve so posledica
raznovrstnosti storitev. Uveljavila sta se dva pogleda na merjenje kakovosti storitev, in
sicer z vidika ponudnika in z vidika uporabnika. Mudie in Cottam (1993, str. 88) definirata
kakovost storitev s stališča ponudnika kot ovrednotenje izvedbe storitev glede na
dogovorjene standarde. Za uporabnika pa kakovost storitve pomeni skupno vrednost
zaznanih koristi storitve, ki jo uporabnik primerja s pričakovanimi koristmi.
Z vidika uporabnika sta pri opredelitvi kakovosti pomembni predvsem dve dimenziji
(Anderson, Fornell, Lehmann, 1994, str. 245). To sta:
-

sposobnost delovanja, ki pove, ali storitev sploh deluje tako, da lahko zadovolji
potrebe uporabnika;
zanesljivost, ki pove, ali storitev nima napak in ima značilnosti, ki jih želi
uporabnik.
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Lovelock (1992, str. 239) označuje kakovost kot nameravano, hoteno stopnjo odličnosti in
kontrolo spremenljivosti pri doseganju te odličnosti ob izpolnjevanju uporabnikovih zahtev.
Uporabnik zaznava kakovost storitve v trenutku soočenja z njo. Takrat jo začne ocenjevati
in se prepričevati o koristnosti storitve zanj, ugotovi, ali je storitev zanj ugodna ali ne.
Podjetja se tega zavedajo, zato usmerjajo svoje napore prav v ta trenutek soočenja
uporabnika s storitvijo. Podjetja poskušajo v tem trenutku potrošnika prepričati, da
storitev potrebuje. Na kakovost storitev vplivajo različni dejavniki. Povzemam jih na
spodnji sliki.

Slika 3: Dejavniki, ki vplivajo na odnos med izvajalci in uporabniki storitev

Vir: Potočnik ( 2004, str. 93).

V primeru slabe izkušnje lahko uporabnik oceni storitev kot nezadovoljivo, ni pa to nujno.
Uporabnik je del procesa in napake lahko pripiše tudi sebi ali dejavnikom, na katere
ponudnik ne more vplivati (Hoffman, Bateson, 1997, str. 313). Ocenjevalec kakovosti
storitve je na koncu vedno uporabnik. Izboljšanje kakovosti storitev nima nobenega
pomena, če uporabnik tega izboljšanja ne opazi (Fornell, 1992, str. 18)
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Sestavine kakovosti storitve so prikazane na spodnji sliki.

Slika 4: Sestavine kakovosti storitve

Vir: Kotler, Bowen, Makens (1999, str. 79).

Nekateri avtorji menijo, da je kakovost povezana z vsemi značilnostmi izdelka ali storitve.
Drugi jo definirajo kot delovanje v skladu s specifikacijami. Kakovost storitve opredelimo z
dveh vidikov (Kotler, Bowen, Makens, 1999, str. 362, 363):
- Vidik tehnične kakovosti – nanaša se na tisto, kar uporabnik prejme v procesu
izvajanja storitve, oziroma na dejanski rezultat storitve (kaj je prejel).
- Vidik funkcionalne kakovosti – nanaša se na sam proces opravljanja storitve in
predstavlja oceno postopkov izvajanja storitve (kako je prejel).
Tehnična in funkcionalna kakovost ter trženjske aktivnosti vplivajo na podobo podjetja, ki
igra pomembno vlogo pri zaznavanju kakovosti storitve s strani uporabnika. Pomembno
je, da sta tako tehnična kot funkcionalna kakovost na visoki ravni, saj sta predpogoj za
dobro storitev. K zaznavanju kakovosti nato prispevajo še različne aktivnosti, ki pomagajo
uporabniku razjasniti, kaj bo sploh z nakupom pridobil.
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Zaradi značilnosti storitev (neopredmetenost, neločljivost, minljivost in spremenljivost) je
zelo težko opredeliti kakovost storitev in jo oceniti, zato je potrebno določiti dejavnike, ki
vplivajo na kakovost storitev, in postaviti merila, s katerimi je mogoče objektivno izmeriti
kakovost storitev.
Storitve vsebujejo značilnosti, za katere stranke menijo, da jih bo storitvena organizacija
med izvajanjem storitve dosegla. Te značilnosti kakovosti storitev drugače imenujemo
dejavniki 17 kakovosti storitev. Storitvena organizacija vključuje v storitev nekatere od
značilnosti kakovosti storitev, prikazanih v tabeli 2, na tak način, da bi bila stranka s
storitvijo čim bolj zadovoljna (Potočnik, 2004, str. 97). Vse prikazane dejavnike kakovosti
storitev lahko uporabi tudi Komunala Zagorje.

Tabela 2: Dejavniki kakovosti storitev
Dejavniki kakovosti
storitev

Opis dejavnikov kakovosti storitev

Celovitost

Poštenost, pravičnost, nepristranskost, zaupanja vredno
izvajanje storitve na enem mestu.

Čistost

Urejeno, čisto in prijetno okolje, oprema in izvajalci
storitve.

Dostopnost

Enostaven dostop do storitvene organizacije.

Estetičnost

Fizične sestavine storitve, način predstavitve ali potek
izvajanja storitve so prijetni.

Funkcionalnost

Skladnost in uporabnost v različnih fazah storitvenega
procesa.

Komunikativnost

Prenos sporočila o storitvi in prenos povratnih informacij
sta takšna, da ju stranke razumejo.

Odzivnost

Izvajalci storitve imajo takšen odnos do strank, da imajo te
občutek, da so dobrodošle.

Prilagodljivost

Izvajalci storitev so pripravljeni spremeniti ali dopolniti del
storitvenega procesa z namenom ustreči posebnim željam
strank.

Razpoložljivost

Čas, ki ga ima izvajalec storitve na voljo za stranke.

Skrbnost

Pozornost, potrpežljivost, simpatija do strank.

Udobnost

Ugodje, ki ga nudi oprema in okolje, v katerem poteka
storitveni proces.

Uslužnost

Je povezana z načinom izvajanja storitvenega procesa in
zaupanjem v izvajalca.

Vljudnost

Uglajenost, sposobnost in spoštovanje strank.

Zanesljivost

Storitev mora biti izvedena natančno in pravočasno, glede
na obljubo, dano stranki.

Zavezanost

Pripadnost izvajalcev storitvenemu podjetju; zadovoljstvo
pri delu, marljivost, vestnost, ponos.

Zmožnost

Usposobljenost in strokovnost izvajalcev, da natančno
izvedejo storitev.

Vir: Prirejeno po Potočnik (2004, str. 97, 98).
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2.4 MODELI KAKOVOSTI STORITEV
V teoriji so razviti različni modeli za ugotavljanje oziroma merjenje kakovosti storitev.
Posamezna storitvena organizacija se mora glede na svojo dejavnost sama odločiti, na
podlagi katerega modela bo določila standarde kakovosti in tako poskušala čim bolj
zadovoljiti potrebe svojih strank. Komunala Zagorje deluje po sistemu vodenja kakovosti
ISO 9001:2000, tako da nenehno izboljšuje uspešnost in učinkovitost delovanja
podjetja.
V magistrski nalogi sem izbrala tiste, ki bi lahko služili Komunali Zagorje pri presoji
kakovosti izvedbe storitev. Naslednja dva modela merita kakovost storitev v javni upravi:
model poslovne odličnosti (EFQM) in skupni ocenjevalni okvir za organizacije v javnem
sektorju (CAF). Predstavljena sta v nadaljevanju.
2.4.1 STANDARD ISO 9001:2000
ISO 9001:2000 določa zahteve za vodenje izbrane organizacije, tako da ta ustrezno
načrtuje in zagotavlja kakovost svojega poslovanja kot tudi svojih izdelkov in/ali storitev.
Sistem vodenja kakovosti po ISO 9001:2000 je eden od standardov, ki jih v zadnjih nekaj
letih množično uvajajo v svoje sisteme poslovanja tudi mini, male in srednje velike
organizacije.
V začetku so zanimanje za tak standard izkazale predvsem organizacije, ki so preko
enotnega standarda želele pridobiti sredstvo za lažje sodelovanje s svojimi dobavitelji in
kupci. V uporabi je trenutno tretja izdaja standarda ISO 9001:2000 (standard se namreč
revidira vsakih pet let) in je po podatkih ISO3 najpogosteje uporabljen standard na svetu.
Dokaz je tudi število podeljenih certifikatov na podlagi tega standarda oziroma njegovih
predhodnikov. Konec leta 2002 je bilo na svetu po standardih iz skupine ISO 9000 skupno
certificiranih okoli 562.000, v Sloveniji pa čez 1.100 organizacij (Vajde Horvat, 2003, str.
1; Zoppe, 2002, str. 38).
Standard ISO 9001 spada v skupino standardov ISO 9000. Ta skupina standardov
obravnava sisteme vodenja kakovosti. Med standardi te skupine je najpomembnejši, saj
navaja zahteve za sisteme vodenja kakovosti in tako nastopa kot osnova za certificiranje
organizacij. Ostali standardi, smernice in drugi dokumenti iz skupine ISO 9000 podajajo
predvsem smernice in napotke za uporabo ISO 9001 oziroma predstavljajo nadgradnjo
zahtev ISO 9001 (recimo ISO 9004). Do leta 2000 so zahteve za sisteme kakovosti ter s
tem podlago za certificiranje navajali standardi ISO 9001, ISO 9002 in ISO 9003.
Namenjeni so bili različnim tipom organizacij: proizvodnim, servisnim in organizacijam, ki
so izvajale razne meritve in inšpekcije. Od leta 2000 dalje se za certificiranje vseh tipov
organizacij uporablja standard ISO 9001. Vsebina standarda je razdeljena na devet delov,
od katerih prvi štirje opisujejo, čemu je standard namenjen, kako ga uporabiti, kakšna je
povezava z drugimi ISO standardi, ter navajajo definicije izrazov, ki se uporabljajo kasneje
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v standardu. Opredeljujejo tudi možnost opustitve zahtev in pogoje za takšno opustitev.
Ker je standard enoten za vse velikosti in tipe organizacij ne glede na njihovo dejavnost in
organizacijsko obliko, omogoča, da organizacije opustijo tiste zahteve, ki zanje niso
bistvene. Toda opustitev teh zahtev je omejena samo na področje načrtovanja novih
izdelkov ali storitev. Če organizacija tega načrtovanja ne izvaja, lahko opusti vse zahteve
glede načrtovanja. Opustitev in razloge zanjo mora opisati v poslovniku kakovosti.
Preostalih pet delov navaja zahteve, ki jih mora izpolnjevati organizacija, ki želi poslovati
skladno z zahtevami ISO 9001. Standard ISO 9001 temelji na t. i. procesnem pristopu, ki
od organizacije zahteva, da natančno pozna in definira svoje delovne procese ter njihove
medsebojne povezave. Dileme, ki se pojavljajo ob izpolnjevanju teh zahtev, so, denimo,
katere procese določiti, kako jih opisati in kako podrobno razgraditi procese na
podprocese. Odgovori na ta vprašanja so ključnega pomena za organizacijo, saj določajo
strukturo celotnega sistema vodenja kakovosti. Po priporočilu smernic za procesni pristop
se ob določanju procesov razmišlja o njih v naslednjih štirih skupinah (Vajde Horvat,
2003, str. 3):
•

•

•

•

procesi vodenja organizacije, kamor spadajo procesi, povezani z izvajanjem
vodstvenih pregledov, načrtovanjem kakovosti, komuniciranjem z zaposlenimi,
vzdrževanjem sistema vodenja kakovosti, in podobni;
procesi vodenja virov, kamor spadajo procesi obvladovanja izobraževanja in
usposabljanja zaposlenih, nabava opreme in infrastrukture, vzdrževanje opreme in
delovnega okolja, obvladovanje informacij, obvladovanje dokumentacije in
podobni;
procesi realizacije proizvodov (izdelkov ali storitev), kamor spadajo vsi procesi, ki
vodijo od začetne pobude za proizvod do končne predaje proizvoda in njegovega
nadaljnjega vzdrževanja. Iz tega sledi, da so ti procesi povsem odvisni od tipa
dejavnosti posamezne organizacije;
procesi izvajanja meritev in izboljšav, kamor spadajo procesi za izvajanje
pregledov in meritev v ostalih procesih, interne presoje, procesi izvajanja ukrepov
za odpravljanje in/ali preprečevanje ugotovljenih oziroma potencialnih
pomanjkljivosti in podobni.

Vsak proces pa je potrebno še natančneje poznati. Ali se procese dokumentira ali ne
oziroma kako se jih dokumentira, je odvisno od zahtevnosti procesa, od usposobljenosti
zaposlenih, ki ta proces izvajajo, največkrat tudi od velikosti organizacije. Standard ne
določa posebej, kako morajo biti procesi dokumentirani. Kljub temu je potrebno za vsak
proces poznati vsaj naslednje informacije (Vajde Horvat, 2003, str. 3, 4):
•
•

tehnološki vidik izvajanja procesa, vse vhode in izhode procesa, potrebne
materiale, opremo ter orodja in podobno;
dokumentacijo, kamor spadajo razna navodila za delo in zapisi, ki nastajajo pri
izvajanju dela v procesu;
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•

•

•

pooblastila in odgovornosti za izvajanje nalog v procesu, ki dajejo jasno sliko o
odgovornosti zaposlenih ter tudi o zahtevah glede usposobljenosti zaposlenih za
izvajanje posameznih nalog;
aktivnosti za obvladovanje kakovosti v delovnih procesih, kot na primer
načrtovanje dodatnih nalog, na podlagi katerih bo kakovost poslovanja in
izdelkov/storitev višja, inšpekcijski pregledi, presoje in podobno;
meritve, ki se izvajajo z namenom pridobivanja podatkov o učinkovitosti procesov
in s tem zagotavljanja možnosti za njihove izboljšave.

Vsaka posamezna organizacija lahko razvije minimalno količino potrebne dokumentacije
za izkazovanje učinkovitega načrtovanja, delovanja in obvladovanja svojih procesov ter
izvajanja in nenehnega izboljševanja učinkovitosti svojega sistema vodenja kakovosti.
Prav tako lahko organizacija po svoje definira strukturo dokumentacije. Slednja vključuje
dva dela (Vajde Horvat, 2003, str. 4):
• prvi del dokumentacije je deklarativni in je posvečen definiranju načina delovanja
organizacije. To so opisi procesov, navodila za delo, pripravljeni prazni obrazci in
predloge ter drugi podobni dokumenti;
• drugi del dokumentacije predstavljajo dokumenti, ki nastajajo sproti ob izvajanju
nalog v organizaciji. To kategorijo dokumentov imenujemo zapisi. Zapisi, ki
popisujejo kakovost izvedenih nalog, se imenujejo zapisi kakovosti.
Deklarativni del dokumentacije, ki določa vsebino dela, navadno sestavljajo naslednji tipi
dokumentov:
• poslovnik kakovosti, ki je krovni dokument sistema vodenja kakovosti v
organizaciji. V njem je navedeno le organizacijsko znanje organizacije za področje
kakovosti in se zato lahko preda tudi potencialnim strankam in drugim osebam
znotraj organizacije. Uporabniku daje hiter pregled, kako je sistem vodenja
kakovosti organiziran in kako deluje;
• standardni procesi so opredeljeni in definirani procesi, ki prikazujejo in opisujejo
potek posameznih dejavnosti. V procesih je navedeno organizacijsko in tehnično
znanje določene organizacije, zato ponavadi predstavljajo poslovno skrivnost.
Dokumentirani procesi sistema vodenja kakovosti sestavljajo osnovno
dokumentacijo za načrtovanje in vodenje dejavnosti v zvezi s kakovostjo. V njih so
do potrebne stopnje podrobnosti navedeni opis poteka dejavnosti ter pristojnosti,
odgovornosti in medsebojne zveze oseb, ki vodijo, izvajajo in verificirajo dela, ki
vplivajo na kakovost;
• standardni dokumenti so dokumentacija, ki nastaja pri izvajanju sistema vodenja
kakovosti. Nastajajo kot posledica izvajanja aktivnosti procesov;
• zunanji dokumenti so različni standardi, zakoni, uredbe, predpisi in podobno.
Organizacija sama določi, koliko in katero dokumentacijo bo obvladovala v okviru sistema
vodenja kakovosti. Standard ISO 9001:2000 zahteva izdelavo vsaj petih tipov
dokumentacije (Vajde Horvat, 2003, str. 5):
• dokumentirane izjave o politiki kakovosti in ciljih kakovosti;
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•
•

•
•

poslovnika kakovosti;
dokumentiranih postopkov, ki jih zahteva ISO 9001:2000, in sicer za obvladovanje
dokumentov, obvladovanje zapisov o kakovosti, notranje presoje, obvladovanje
neskladnosti, korektivne ukrepe in preventivne ukrepe;
dokumentov, ki jih organizacija potrebuje, da bi zagotovila učinkovito načrtovanje,
delovanje in obvladovanje svojih procesov;
zapisov, ki jih zahteva ISO 9001:2000 (sam standard govori o 21 zapisih).

Posamezna organizacija lahko za dokaz skladnosti svojega sistema vodenja kakovosti
poleg zgoraj navedenih pripravi še druge dokumente, čeprav jih standard posebej ne
zahteva. To so lahko slike zaporedja procesov, diagrami toka procesov, opisi procesov,
organizacijski diagram, specifikacije, delovna navodila, navodila za preizkušanje,
dokumenti, ki vključujejo interna sporočila, terminski razporedi proizvodnje, seznami
odobrenih dobaviteljev, načrti preizkušanja in kontrole, načrti kakovosti itd.

2.4.1.1 Motivi za uvedbo sistema vodenja kakovosti po ISO 9001:2000
Motivi, ki so odločilnega pomena, da se organizacije odločajo za uvedbo sistema vodenja
kakovosti, so naslednji (Samaržija, 2004, str. 1):
• zahteva odjemalca (50 % primerov),
• želja po ureditvi lastnega poslovanja (25 % primerov),
• večanje ugleda organizacije (15 % primerov),
• nepoznavanje sistema (7 % primerov);
• investiranje v izogib obdavčenju in drugi razlogi (3 % primerov).
Večinski delež pri motivih za uvedbo sistema vodenja kakovosti so zahteve odjemalcev
določene organizacije in predstavljajo kar polovični delež vseh motivov. V tem primeru
organizacija sploh ne more postati oziroma ostati partnerica odjemalca, če svojega
poslovanja nima urejenega v skladu s sistemom vodenja kakovosti. Drugi najpomembnejši
razlog (četrtinski del) za uvedbo sistemov vodenja kakovosti je notranji, saj želijo
organizacije na ta način urediti svoje poslovanje. To običajno prinese optimizacijo in
osredotočenje na ključne procese, kar lahko pomeni večjo uspešnost in s tem
konkurenčno prednost. Organizacije lahko na lastno pobudo uvedejo sistem vodenja
kakovosti tudi zaradi povečanja ugleda, nepoznavanja sistema in v majhnem delu tudi v
izogib obdavčenju.

2.4.1.2 Ključni notranji dejavniki, ki vplivajo na poslovanje
Sistem vodenja kakovosti po ISO 9001:2000 opredeljuje več ključnih notranjih dejavnikov,
ki vplivajo na poslovanje. Organizacije, ki želijo povečati učinkovitost svojega sistema vodenja
kakovosti, morajo biti pozorne predvsem na naslednje dejavnike (Preuth, 2003, str. 12 – 14):
• odgovornost vodstva;
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•
•
•

upravljanje virov;
realizacijo proizvoda;
merjenje, analizo in izboljšave.

Na sliki 5 so prikazani zgoraj našteti ključni notranji dejavniki in njihova medsebojna
povezanost.

Slika 5: Ključni notranji dejavniki, ki vplivajo na poslovanje – model procesa kakovosti
ISO 9001:2000

Vir: Prirejeno po Preuth (2003, str. 13).

Pri dejavniku odgovornost vodstva je zelo pogosta težava, s katero se srečujejo
organizacije z neučinkovitim sistemom vodenja kakovosti, ta, da vodstvo organizacije ni
vključeno v delovanje sistema vodenja kakovosti. Standard ISO 9001:2000 natančno
določa, kakšna je odgovornost vodstva organizacije. Ključne odgovornosti vodstva so
(Vajde Horvat, 2003, str. 6):
• sporoča organizaciji, kako pomembno je izpolnjevanje zahtev odjemalcev kot tudi
zahtev zakonodaje in pravnih zahtev;
• določi politiko kakovosti, torej dolgoročno usmeritev organizacije glede delovanja
na področju kakovosti. To politiko mora vodstvo tudi redno prilagajati glede na
razmere v organizaciji in zunaj nje;
• zagotovi, da so cilji kakovosti določeni. S svojim delovanjem in vodenjem mora
poskrbeti za okolje, ki omogoča doseganje teh ciljev;
• izvaja vodstvene preglede, kar pomeni, da redno preverja stanje delovanja
organizacije. Za to lahko pridobiva informacije tudi na podlagi internih presoj;
• zagotavlja razpoložljivost človeških in ostalih virov. Poskrbeti mora za primerno
dodelitev odgovornosti in pooblastil zaposlenim. Običajno tudi določi predstavnika
(vodjo kakovosti), ki po pooblastilu vodstva bdi nad sistemom vodenja kakovosti.
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Vodstvo mora tudi poskrbeti, da lahko komuniciranje v organizaciji poteka učinkovito,
prav tako pa morajo biti zagotovljene možnosti komuniciranja o učinkovitosti sistema
vodenja kakovosti.
Pri dejavniku upravljanje virov gre za naslednje vire, ki jih obravnava sistem vodenja
kakovosti (Vajde Horvat, 2003, str. 6):
• človeške vire,
• infrastrukturo,
• delovno okolje.
Standard organizacijam določa, da morajo vedeti, kakšni viri so primerni za izvajanje
procesov v njihovi dejavnosti, ter da te vire tudi priskrbijo. Organizacije so dolžne poznati
in obvladovati procese za pridobivanje ustreznih virov in tudi za vzdrževanje kakovosti teh
virov (na primer usposabljanje zaposlenih, obnavljanje in vzdrževanje infrastrukture ter
opreme in podobno).
Pri dejavniku realizacija proizvoda se je treba zavedati, da zahteve pri sami realizaciji
izdelka ali storitve niso univerzalne za vse organizacije, ampak so usmerjene na dejavnost
posamezne organizacije. Zahteve so namreč neposredno povezane z izdelavo izdelkov
organizacije oziroma z izvajanjem njenih storitev.
Standard zahteva, da se pri vsakem projektu, poslu ali ponovitvi proizvoda delo izvaja
tako, kot je določeno za posamezne procese. Standard v vsebinskem sklopu o realizaciji
proizvoda zahteva, da se redno izvajajo aktivnosti, ki so predpisane za samo realizacijo.
Kako aktivnosti povezovati v procese, standard ne predpisuje in prepušča organizaciji, da
to stori glede na dobro prakso v svoji dejavnosti. Dejavnik realizacija proizvoda je mogoče
natančneje razdeliti v naslednje sklope (Vajde Horvat, 2003, str. 7):
• načrtovanje realizacije proizvoda;
• procese, povezane z odjemalci;
• načrtovanje in razvoj;
• nabavo;
• proizvodnjo izdelkov in izvedbo storitev;
• obvladovanje nadzornih in merilnih naprav.
Z načrtovanjem realizacije proizvoda je mišljeno, da mora organizacija vsako realizacijo
proizvodov (izdelkov ali storitev) načrtovati in tako posebej poudariti aktivnosti za
zagotavljanje kakovosti. To pomeni, da mora v svoje procese vgraditi tiste aktivnosti, ki
zagotavljajo, da bodo izdelki oziroma storitve čim kakovostnejši. Med drugim je obvezno
overjanje (verifikacija), validacija, nadzorovanje, kontrola in preizkušanje, specifično za
proizvod. Te dejavnosti se izvajajo po kriterijih za sprejemljivost proizvoda, ki jih je
potrebno določiti že v fazi načrtovanja. V kakšni obliki so izdelani načrti, je v celoti
prepuščeno organizaciji in odvisno od zahtevnosti realizacije proizvoda.
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Procesi, povezani z odjemalci, so procesi pred začetkom izvajanja (podajanje zahtev),
sodelovanje med realizacijo in procesi po zaključku realizacije proizvoda (prevzem in
podpora uporabe proizvoda). Pri navajanju zahtev si je organizacija dolžna od odjemalca
priskrbeti dovolj dobre in dovolj natančne zahteve za proizvod, ki ga bo realizirala,
upoštevati pa mora tudi druge znane informacije (na primer zahteve zakonodaje,
regulative).
Vsako načrtovanje ali razvoj novega izdelka ali storitve je treba temeljito izpeljati, nastale
rezultate načrtovanja pa morajo pregledati za to usposobljeni zaposleni. Preveriti je
potrebno tudi pravilnost rezultatov glede na vhodne zahteve za načrtovanje in preveriti
uporabnost končnih rezultatov načrtovanja. Če prihaja v času načrtovanja ali tudi kasneje
do sprememb načrtov, je potrebno te ustrezno zabeležiti in preverjati njihov vpliv.
Proces nabave velja za materiale, potrebne za realizacijo proizvoda, in tudi za preostalo
opremo ter druge materiale. Standard zahteva, da organizacija jasno specificira, kakšne
so lastnosti izdelkov ali storitev, ki so predmet nabave. Vse nabavljene proizvode je treba
pregledati, ali ustrezajo zahtevam. Če prihaja do odstopanj, je treba določiti primerne
ukrepe.
Pri proizvodnji izdelkov in izvedbi storitev standard predpisuje, da se realizacija proizvoda
izvaja v nadzorovanem okolju in po vnaprej določenih procesih. Pogoji dela v času
realizacije proizvoda morajo biti skladni z vnaprej določenimi. Poskrbeti je treba tudi za
sledljivost posameznega proizvoda, da lahko kasneje kadarkoli ugotovimo, kako in v
kakšnih pogojih je nastajal. Takšne informacije so pomembne zlasti pri razreševanju
reklamacij.
Z obvladovanjem nadzornih in merilnih naprav je mišljeno, da morajo biti vse naprave, ki
se uporabljajo pri realizaciji proizvodov, primerne za uporabo. To pomeni, da je potrebno
skrbeti za njihovo vzdrževanje in umerjanje.
Pri dejavniku merjenje, analiza in izboljšave standard zagotavlja, da bodo organizacije z
vzpostavljenim sistemom vodenja kakovosti skrbele za nenehni razvoj. Zahteva namreč,
da izvajajo preglede in meritve procesov. Dobljene podatke je treba analizirati in glede na
rezultate analiz določiti ukrepe za odpravljanje že ugotovljenih napak in pomanjkljivosti
oziroma delovati preventivno, da do pomanjkljivosti in napak ne prihaja. Organizacije
potrebne podatke in namige za korektivno in preventivno delovanje dobijo tako z lastnimi
meritvami kot tudi od svojih strank.
Pri vseh zgoraj naštetih dejavnikih, od odgovornosti vodstva, upravljanja virov, vodenja
procesov do merjenj, analiz in izboljšav, lahko organizacije s pridom uporabijo
metodologijo Demingovega kroga kakovosti PDCA (Plan-Do-Check-Act).
Demingov ali PDCA krog stalnih izboljšav (slika 6) je uporaben pri procesnem pristopu in
zahteva nenehno spremljanje izvajanja določenega procesa. Gre za dinamično metodo, ki
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zaradi svoje cikličnosti omogoča sprotno zaznavanje pozitivnih ali negativnih trendov in po
potrebi korekcijo ukrepov za izboljšanje. Ko se PDCA krog zaključi, se prične nov, bolj
zahteven krog, kar prispeva k sistematični prenovi procesov. S pomočjo PDCA cikla
obvladujemo vse procese in stremimo k njihovemu nenehnemu izboljševanju, posebej pa
želimo z njim zaznati in zadovoljiti interese odjemalcev. O uspešnosti sistema procesov se
enkrat letno izdela Poročilo o obvladovanju procesov, ki zajema število zastojev v
posameznem procesu, analizo vzrokov in analizo ukrepov. Na podlagi te analize pripravi
vodstvo strateške cilje glede obvladovanja procesov za naslednje leto.

Slika 6: Demingov krog ali PDCA krog

Vir: Novak (2001, str. 28).

Novak (2001, str. 28) je PDCA krog opisal takole:
- planiraj: določi cilje in procese, ki so potrebni za doseganje rezultatov v skladu z
zahtevami uporabnikov in politiko organizacije;
- izvedi: izvajaj procese;
- preveri: nadzoruj in meri procese in proizvode glede na politiko, cilje in zahteve
za proizvod ter poročaj o rezultatih;
- ukrepaj: ukrepaj tako, da se zmogljivosti procesov nenehno izboljšujejo.
Komunala Zagorje je standard ISO 9001:2000 uvedla leta 2009. Uvedba sistema ISO
9001:2000 je v podjetje vnesla kar nekaj sprememb pri delovanju. Izdelan je natančen
načrt dela Komunale Zagorje skozi vse leto, vzpostavljen je sistem odgovornosti vseh
zaposlenih, uvedeni so letni pogovori z zaposlenimi, procesi se obvladujejo s pomočjo
PDCA cikla, boljši je sistem komuniciranja itd. (Poslovnik kakovosti Komunalnega podjetja
Zagorje, 2009).
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2.4.2 MODEL ODLIČNOSTI (EFQM)
Štiri članska organizacijo je z namenom pospeševanja celovitega upravljanja kakovosti kot
poti do poslovne odličnosti po Evropi, ob podpori Evropske organizacije za kakovost
(EOQ) in Evropske komisije (EU-DG III) razvila model poslovne odličnosti EFQM (v
nadaljevanju model EFQM). V ta model EFQM, so združene izkušnje ameriške in japonske
nagrade za kakovost: Malcolm Baldrige National Quality Award in Demingove nagrade
(Model odličnosti EFQM in njegova uvedba v Sloveniji, 2003). Model EFQM je bil prvič
predstavljen leta 1991 kot ogrodje za samoocenitev organizacije in je še danes podlaga
Evropski nagradi za kakovost (The European Quality Award – EQA). Prva nagrada za
kakovost je bila podeljena že leta 1992. Danes pa je v Evropi ustanovljenih veliko
nacionalnih nagrad, katerih podlaga je največkrat ravno model EFQM.
Uvajanje modela EFQM v organizacijo ne more potekati brez popolne podpore, aktivne
zavzetosti in sodelovanja vodstva, ki je za uspešno uvajanje ključnega pomena. Pri tem je
velikokrat potrebna organizacijska preobrazba ter sprememba kulture organizacije in tako
miselnosti vseh zaposlenih. Pri standardih kakovosti smo govorili o delovanju v skladu s
pričakovanji oziroma specifikacijami, kjer je bila v ospredju zadovoljna stranka. Pri modelu
poslovne odličnosti pa je poleg zadovoljne stranke pomembno tudi zadovoljstvo
zaposlenih in doseženi poslovni rezultati. Model EFQM sestavlja devet meril, ki se delijo na
dva dela: dejavnike in rezultate. Dejavniki nam povedo, kateri pristopi so najučinkovitejši
pri doseganju rezultatov, in zajemajo vse tisto, kar organizacija počne za doseganje
rezultatov. Rezultati nam na drugi strani povedo, kako uspešna je organizacija pri svojem
delovanju v primerjavi z drugimi.

23

Naslednja slika nam predstavlja model EFQM in njegovih devet meril:

Slika 7: Model EFQM

Vir: Model odličnosti EFQM, 2003.
Model EFQM podpira temeljne koncepte celovitega upravljanja kakovosti. Vsako od
predstavljenih meril omogoča organizaciji, da oceni svoja prizadevanja na poti do
celovitega upravljanja kakovosti. Merila so razdeljena v 32 podmeril in tako zajemajo vsa
bistvena področja v organizaciji. Model vsebuje elemente, ki pokrivajo celoten poslovni
sistem in tako predstavljajo sistemsko nadgradnjo.
Opis posameznih meril modela (Kern, 2003, str. 56):
1. Voditeljstvo: kako vodje razvijajo in omogočajo doseganje poslanstva in vizije,
razvijajo vrednote, potrebne za dolgoročni uspeh, ter vse to uresničujejo z ustreznimi
dejanji in vedenjem ter se osebno zavzemajo za to, da bi se sistem upravljanja
organizacije razvijal in uvajal.
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2. Zaposleni: kako organizacija upravlja, razvija ter sprošča znanje in celoten potencial
svojih zaposlenih na ravni posameznika, timov in celotne organizacije ter kako te
aktivnosti načrtuje v podporo svoji politiki, strategiji in učinkovitemu delovanju svojih
procesov.
3. Politika in strategija: kako organizacija uresničuje svoje poslanstvo in vizijo z jasno
strategijo, osredotočeno na vse udeležene strani ter podprto z ustrezno politiko,
načrti, cilji, ciljnimi vrednostmi in procesi.
4. Partnerstva in viri: kako organizacija načrtuje in upravlja svoja zunanja partnerstva
in notranje vire v podporo svoji politiki in strategiji ter za uspešno izvajanje svojih
procesov.
5. Procesi: kako organizacija snuje, upravlja in izboljšuje svoje procese v podporo svoji
politiki in strategiji ter v celoti zadovoljuje svoje odjemalce in druge udeležene strani
in ustvarja vedno večjo vrednost zanje.
6. Rezultati – zaposleni: kaj organizacija dosega v odnosu do svojih zaposlenih.
Merila dojemanja prikazujejo, kako zaposleni dojemajo svojo organizacijo (dobimo jih
npr. iz anket, ciljnih skupin, razgovorov, strukturiranih ocenjevanj), ter lahko
vključujejo podatke v zvezi z motivacijo in zadovoljstvom.
7. Rezultati – stranke: kaj dosega organizacija v razmerju do svojih zunanjih
odjemalcev.
•

Zunanja merila: merila dojemanja, ki prikazujejo, kako odjemalci dojemajo
organizacijo (dobimo jih npr. z anketiranjem odjemalcev, ciljnih skupin, iz
ocen dobaviteljev, pohval in pritožb).

•

Notranja merila: kazalniki delovanja, ki jih organizacija uporablja za
spremljanje, razumevanje, napovedovanje in izboljševanje svojega delovanja
ter za predvidevanje dojemanja zunanjih odjemalcev.

8. Rezultati – družba: merila dojemanja prikazujejo, kako širša družba dojema
organizacijo (dobimo jih npr. iz anket, poročil, javnih srečanj, od predstavnikov
javnosti, državnih organov).
9. Ključni rezultati delovanja: kaj dosega organizacija glede na načrtovane
dejavnosti. Pri ključnih rezultatih delovanja se obravnavata naslednji dve podmerili.
Odvisno od namena in ciljev organizacije nekatera merila iz napotkov k podmerilu
Ključni rezultati delovanja veljajo tudi za podmerilo Ključni kazalniki delovanja in
obratno. Ključni rezultati delovanja so ključni rezultati, ki jih organizacija načrtuje, in
lahko, odvisno od namena in ciljev organizacije, vključujejo podatke v zvezi s
finančnimi in nefinančnimi izidi. Ključni kazalniki delovanja so operativna merila, ki jih
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organizacija uporablja za spremljanje, razumevanje, napovedovanje in izboljševanje
pričakovanih izidov svojih ključnih dejavnosti.

Model EFQM temelji na principu vnaprej znanih kriterijev in sistemu ocenjevanja. Najvišje
možno število točk je 1000. Na sliki so predstavljeni deleži posameznih meril, ki nam,
preračunani v točke, kažejo največje možno število točk pri posameznem merilu. Največji
poudarek je na ključnih rezultatih delovanja, procesih in vodstvu. Pri samoocenjevanju naj
bi slabo organizirane organizacije ne dosegle več kot 200 točk. Uspešne organizacije
dosegajo okoli 500 točk, najboljše pa okoli 750 točk.
Bistvo modela EFQM je, da se zadovoljstvo strank, zadovoljstvo zaposlenih in vpliv na
družbo dosega z vodenjem, ki podpira in zagotavlja uresničevanje politik in strategij,
upravljanje zaposlenih, virov in procesov, kar vodi k odličnosti pri doseganju poslovnih
rezultatov (Žurga, 2001, str. 36). Vidimo torej, da odličnost zajema vso organizacijo na
vseh ravneh in segmentih in da je vsako od devetih meril pomembno za doseganje
poslovne odličnosti.
Organizacija lahko s pomočjo podmeril, kjer so zapisane oporne točke, sama oceni svoje
prednosti in področja, ki jih je potrebno še izboljšati. Uporaba opornih točk je mišljena kot
pomoč pri samoocenjevanju in ni obvezujoča. Organizacija naj bi dobljene rezultate
vključila v načrte za zagotavljanje stalnega izboljševanja delovanja. Nenehne izboljšave
vodijo do večjega pričakovanja uporabnikov, kar za državno upravo pomeni nikoli končano
zgodbo o kakovosti.
Leta 1999 je bil model EFQM prenovljen oziroma izboljšan. Izboljšani model daje
poudarek sklepanju partnerskih povezav in ravnanju z ljudmi (zaposlenimi in odjemalci).
Razlog za razvoj izboljšanega modela je v možnosti uporabe v neprofitnih organizacijah,
uvedbi izboljšav na področju inovativnosti in možnosti primerjav, partnerstva, upravljanja
znanja, ustvarjalnosti in učenja. V Sloveniji se novi model uporablja od leta 2003. Novi
model uvaja tudi nov način samoocenjevanja, tj. po »RADAR matriki« (Model odličnosti
EFQM in njegova uvedba v Sloveniji, 2003).
Samoocenjevanje po »RADAR matriki« vključuje naslednje elemente, ki naj bi jih
upoštevale najboljše organizacije (Evropska nagrada za kakovost 2004 – informacijska
brošura, 2004):
•
•
•

Results = rezultati – določitev rezultatov, ki jih namerava organizacija doseči kot
del njene politike in strategije.
Approach = pristop – načrtovanje in razvijanje celovitih pristopov za doseganje
želenih rezultatov.
Deployment = razširjenost – razširjanje pristopov za njihovo uveljavitev v
organizaciji.
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•

Assessment and Review = ocenjevanje in pregled – ocenitev in pregled pristopov
in razširjenosti z opazovanjem in analizo doseženih rezultatov in procesa
nenehnega izboljševanja. Nazadnje sledi uvajanje izboljšav, kjer so se izkazale za
potrebne.

Ocenjevalci vsak dejavnik ocenijo z naslednjimi elementi: pristopom, razširjenostjo,
ocenjevanjem in pregledom. Za ocenjevanje rezultatov se upoštevata odličnost in cilj
predstavljenih rezultatov. »RADAR matrika« je tako v pomoč ocenjevalcem pri dodelitvi
odstotkov posameznim merilom in podmerilom. Odstotki se na koncu prevedejo v točke
glede na težo posameznega merila.
Prednost izboljšanega modela je v možnosti uporabe v neprofitnih organizacijah. V
prenovljenem modelu sta verziji meril za majhna in srednje velika podjetja ter za javni
sektor vsebinsko identični novemu modelu. Razlika je le v nekaterih podmerilih, kjer so
upoštevane ustrezne specifike in prilagoditve.
Model uvaja pet stopenj odličnosti (EFQM Levels of Excellence) (Model odličnosti EFQM
in njegova uvedba v Sloveniji, 2003):

1. stopnja: Commited to Excellence – zavezani k odličnosti,
2. stopnja: Recognised for Excellence – prepoznani ali priznani v odličnosti,
3. stopnja: EQA Finalist – izbrani v ožji krog za Evropsko nagrado za kakovost,
4. stopnja: EQA Prizewinner – dobitnik priznanja v okviru Evropske nagrade

za

kakovost,

5. stopnja: EQA Winner – zmagovalec in dobitnik Evropske nagrade za kakovost.
Na podlagi uporabe modela EFQM lahko zainteresirane organizacije kandidirajo v njim
najbolj ustrezni stopnji odličnosti. Odločajo se na podlagi lastnih izkušenj pri uvajanju
modela EFQM in glede na razširjenost uvedenih izboljšav znotraj organizacije.
S procesom samoocenjevanja lahko organizacija sama določi svoje prednosti in slabosti. Z
ustreznim načrtovanjem se določijo ukrepi za izboljšanje. Po določenem času lahko
organizacija zopet izvede samoocenjevanje in primerja, ali je trenutno stanje kaj boljše v
primerjavi s prejšnjim. Ciklično izvajanje samoocenjevanja dolgoročno vodi k zrelosti
organizacij in v njih na sistematičen način spodbuja nenehno učenje ter stalne izboljšave.
Uvedba samoocenjevanja omogoča organizaciji mednarodno primerljivost z drugimi
podobnimi organizacijami, prenos znanja, izmenjavo dobrih praks. S tem je ponujena
večja možnost slovenskim organizacijam za uveljavitev v evropskem prostoru (Kern,
2003a, str. 55).
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2.4.2.1 Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost (PRSPO)
Po vzoru Evropske nagrade za kakovost je po Evropi ustanovljenih več nacionalnih in
regionalnih nagrad za kakovost. Nagrade predstavljajo sredstvo za prebujanje zavesti o
pomenu kakovosti, spodbujanja gospodarstva, javnega sektorja in drugih k doseganju
višje kakovosti. Cilj nacionalnih nagrad za kakovost je pospeševanje kakovosti kot
poslovne in življenjske kulture naroda preko nagrajevanja najboljših organizacij, ki so v
določenem obdobju dosegle določeno stopnjo odličnosti.
Tako ima tudi Slovenija svojo nagrado, zasnovano na podlagi modela EFQM, to je
Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost (v nadaljevanju PRSPO). PRSPO je
najvišje državno priznanje za dosežke na področju kakovosti oziroma odličnosti poslovanja
kot rezultata razvoja znanja in inovativnosti. Nosilka PRSPO je vlada Republike Slovenije,
ki je imenovala Odbor za PRSPO, ki vsako leto podeljuje priznanja. Naloge v zvezi z
vodenjem postopka za PRSPO so od leta 1998 zaupane Uradu RS za meroslovje (MIRS)
pri Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport. MIRS v sodelovanju s strokovnimi institucijami
s področja kakovosti opravlja strokovna in administrativna dela za Odbor ter skrbi za
razvoj sistema. Sodelovanje poteka tudi z organizacijo EFQM, katere član je od leta 1996
(Priznanje RS za poslovno odličnost – organizacijska struktura, 2004).
Leta 1999 je bil izveden prvi pilotni projekt PRSPO za zdravstvo. Doseženi rezultati so se
gibali med 100 in 300 točkami, kar je za začetek uvajanja poslovne odličnosti v
organizacijo kar dobro. Uporabljena so bila merila za majhna in srednje velika podjetja.
Pilotni projekt je pokazal kar nekaj prednosti (npr. rast zavedanja o celovitem upravljanju
kakovosti, zavedanje o pomenu zadovoljstva uporabnikov), prav tako so se pokazale
nekatere priložnosti za izboljšave (ne samo opis pristopov, temveč podatki o izvedenih
aktivnostih, merjenje zadovoljstva vseh udeleženih strani, predstavitev merljivih
rezultatov, primerjava z najboljšimi itd.) (Pilotni projekt PRSPO za zdravstvo, 2004).
S sprejetjem novega zakona o PRSPO (2003) se skladno z evropsko prakso uvaja tudi
posebna kategorija za javni sektor. V letu 2004 je predvideno PRSPO v javnem sektorju,
kar bo pomenilo nadaljnji korak v razvoju odličnosti. Kategorije priznanja za leto 2004 so
torej naslednje:
• velike organizacije,
• majhne in srednje velike organizacije ter
• javni sektor.
V okviru javnega sektorja bo letos izveden pilotni projekt PRSPO za javno upravo. Namen
je poskusno uvajanje meril modela odličnosti z enakimi postopki in merili za ocenjevanje
kot za redne postopke. Kriterij za uvrstitev v postopek je izdelan samoocenitveni
dokument po metodi CAF. Na koncu bodo vsi udeleženci prejeli poročila o sodelovanju in
diplome za sodelovanje. Namen PRSPO je (Zgodovina nagrad za kakovost in PRSPO,
2004):
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•

•
•
•

spodbujati slovenske gospodarske družbe, zavode, druge pravne osebe in državne
organe k uvajanju sistemov sodobnega, učinkovitega in celovitega doseganja
kakovosti ter k načrtovanju in izvajanju sodobnega procesa poslovanja za
zagotavljanje konkurenčnosti proizvodov in storitev;
izbira zglednih in najboljših slovenskih organizacij z vrsto meril po zgledu evropske
nagrade za kakovost;
slovenskim menedžerjem nuditi orodje za nenehno izboljševanje kakovosti
proizvodov, storitev in poslovanja;
slovenskemu gospodarstvu na ta način pomagati pri doseganju globalne
konkurenčnosti.

Cilji PRSPO so naslednji (Zgodovina nagrad za kakovost in PRSPO, 2004):
•
•
•
•
•
•

razširiti zavedanje o evropskem modelu celovitega vodenja kakovosti oziroma
odličnosti poslovanja,
povečati zavedanje o kakovosti in prizadevanje za nenehno izboljševanje kakovosti
poslovanja v Sloveniji,
spodbuditi procese samoocenjevanja,
spodbuditi konkurenčne primerjave z domačimi in tujimi podjetji,
priznati podjetjem v Sloveniji dosežke na področju odličnosti ter
promovirati uspešne strategije in programe kakovosti doma in v tujini.

Zavedati se je potrebno, da se v organizaciji ne bo nič spremenilo, če se na podlagi
ugotovitev ne bodo sprejeli ustrezni ukrepi v smeri odpravljanja pomanjkljivosti in
določitev ključnih področij za izboljšanje.

2.4.2.2 Prednosti in slabosti modela EFQM
Uporaba modela EFQM je drugačna od ISO standardov, kar se kaže v naslednjih
prednostih modela:
•
•
•
•
•
•
•

samoocenjevanje je lahko orodje za začetek procesa stalnega izboljševanja,
usmerjenost k rezultatom in odjemalcem,
medorganizacijska primerljivost v slovenskem in svetovnem prostoru (angl.
benchmarking),
standardiziranost (merila, ponderji, vprašanja in navodila za točkovanje so vnaprej
določeni),
poudarjena potreba po aktivnem komuniciranju med vodji in zaposlenimi,
merjenje zadovoljstva zaposlenih in strank,
merjenje finančnih in nefinančnih poslovnih učinkov.

Slabosti modela EFQM v primerjavi z ISO standardi so naslednje:
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•
•
•
•
•
•

uvajanje modela lahko traja več let,
ocenjevanje organizacije poteka na podlagi preteklih podatkov,
subjektivnost (ni zunanjega preverjanja, če se ne prijaviš za nagrado),
nagrada je podeljena le enemu,
ne navaja uporabnih tehnik, metod in orodij,
določeni so dejavniki poslovne uspešnosti, ne pa tudi poti za dosego
konkurenčnosti.

2.4.2.3 EFQM in javni sektor
V Sloveniji se model EFQM uporablja pri podelitvi nacionalne nagrade PRSPO. Z letošnjim
letom je predvidena uporaba modela posebej za javni sektor, kar daje organom državne
uprave možnost primerjanja s podobnimi evropskimi organizacijami. Tako se zagotavlja
konkurenčnost zasebnega sektorja in učinkovitost javnega sektorja ter s tem uspešnost
celotne države.
Zaenkrat je primerjanje med upravnimi enotami oteženo zaradi neenotnih normativov, ki
bi veljali bodisi za ceno določene upravne storitve ali čas izvajanja, in zaradi različne
organiziranosti. Tudi obstoječa statistika ne omogoča realne primerjave med organi,
zaradi neenake obravnave vseh vrst upravnih storitev. Med seboj namreč ne ločuje
skrajšanih in ugotovitvenih postopkov. Kljub povedanemu pa vseeno obstajajo nekatere
možnosti medsebojne primerjave organov državne uprave (Nemec, 2003).
Koncept poslovne odličnosti v upravi je tesno povezan s konceptom novega upravljanja
javnega sektorja. Dejavniki, kot so zaposleni, stranke in poslovni rezultati, predstavljajo
del modela EFQM. Taisti dejavniki hkrati predstavljajo osrednje prvine novega upravljanja
javnega sektorja.
Do sedaj organi državne uprave še niso uporabljali modela EFQM, čeprav je bilo
sodelovanje omogočeno tudi javnemu sektorju. Uporaba se pričakuje v letošnjem letu, ko
bo v okviru nacionalne nagrade PRSPO podeljeno posebno priznanje tudi za javni sektor.
Pri ocenjevanju po modelu EFQM bi se organi državne uprave nahajali na prvi stopnji do
poslovne odličnosti. Organizacije na tej stopnji so šele na začetku svoje poti k odličnosti.
To pomeni, da so že izvedle nekatere aktivnosti izboljšav, da so začele z aktivnostmi
uvajanja zahtev standardov ISO 9000. Za to stopnjo se zahteva, da je izvedena
samoocenitev s pomočjo vprašalnika, ki temelji na merilih modela EFQM.
2.4.3 MODEL CAF
Pristojni ministri v javni upravi, so razvili Skupni ocenjevalni okvir za organizacije v javnem
sektorju (CAF, angl. Common Assessment Framework). Začetek razvoja modela, sega v
leto 1998 in prva različica je bila predstavljena med prvo Evropsko konferenco o kakovosti
v javnih upravah maja 2000 v Lizboni. Po pilotnem testiranju, je bila oktobra 2002 na
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drugi konferenci o kakovosti v Copenhagnu predstavljena izboljšana verzija CAF-a, ki jo
uporabljamo tudi v slovenski javni upravi. Skrbnik skupne baze podatkov in modela je
Evropski inštitut za javno upravo (EIPA) iz Maastrichta. Skrbnik modela CAF za Slovenijo
je Direktorat za javno upravo (Kovač, 2003).
Uporaba modela CAF, je mogoča v vseh javnih organizacijah na nacionalni, regionalni ali
lokalni ravni. CAF je okvir, ki je enostaven za uporabo in je namenjen za samoocenjevanje
organizacij v javnem sektorju (Skupni ocenjevalni okvir za organizacije v javnem sektorju,
2002, str. 7). Od drugih dveh obravnavanih modelov se razlikuje po tem, da je ta model v
osnovi namenjen prav javnemu sektorju. Modela CAF in EFQM se vsebinsko razlikujeta le
v nekaterih podrobnostih. Gre za razliko v podmerilih, ki pri modelu CAF bolj upoštevajo
specifike javne uprave. Model CAF je primeren za začetek samoocenjevanja organizacije.
Gre namreč le za notranje ocenjevanje, medtem ko se pri modelu EFQM organizacija
ocenjuje tudi preko zunanjih ocenjevalcev, če se odloči kandidirati za nacionalno ali
evropsko nagrado za kakovost.
Slika 8: Model CAF

Vir: Ministrstvo za javno upravo, 2009.

Struktura modela CAF je skladna z modelom EFQM in omogoča lažji prehod v primeru, da
organizacija dosega višjo stopnjo odličnosti. Razlika z modelom EFQM, predstavljena na
sliki 8, je v drugačnem poimenovanju nekaterih meril in v ocenjevalni lestvici. CAF je še
vedno povezan z modelom EFQM, vendar se lahko uporablja kot samostojni model, ravno
zaradi specifike javne uprave.
Kot je razvidno iz strukture modela, je tudi CAF sestavljen iz devetih meril, ki so ločena na
dejavnike uspeha in rezultate. Posamezni okvirčki predstavljajo glavne vidike, ki jih je
potrebno obravnavati pri analizi vsake organizacije. Merila za dejavnike obravnavajo
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lastnosti organizacije in z njimi ugotavljamo, kako organizacija deluje, medtem ko so
merila za rezultate usmerjena na rezultate, ki jih organizacija dosega. Merila niso
ponderirana, so pa povezana z inoviranjem in učenjem.
Merila so za razliko od modela EFQM razdeljena v podmerila in bolj obravnavajo tiste
vidike, s katerimi se srečuje javna uprava. Organizacija ocenjuje posamezna podmerila na
podlagi dveh ocenjevalnih lestvic: za dejavnike in za rezultate. V nadaljevanju sta
predstavljeni omenjeni lestvici (Skupni ocenjevalni okvir za organizacije v javnem sektorju,
2002, str. 43):

Tabela 3: Ocenjevalna lestvica za dejavnike

Vir: Ministrstvo za javno upravo, 2009.
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Tabela 4: Ocenjevalna lestvica za rezultate

Vir: Ministrstvo za javno upravo, 2009.

Iz ocenjevalnih lestvic lahko razberemo, da se ocenjuje na podlagi PDCA cikla. Kot že
rečeno, CAF v primerjavi z modelom EFQM nima določenih ponderjev za posamezna
merila. Ima pa določene smernice za uporabo, ki omogočajo bolj standardiziran postopek,
kar je pogoj za objektivno primerjavo rezultatov. Posamezno podmerilo je predstavljeno v
obliki vprašanja, ki mu sledijo navedbe, kako bi bilo mogoče dosegati najboljšo prakso pri
posameznem vidiku delovanja organizacije. Ob tem se je potrebno zavedati, da so to le
predlogi in da lahko organizacija sama določi svoja dejanja.
Namen modela CAF je opredelitev prednostnih področij izboljšav glede na potrebe in
pričakovanja zainteresiranih udeležencev. Ko je samoocenjevanje končano, je s pomočjo
dobljenih ocen razvidno, na katera področja se mora organizacija še posebej usmeriti in
jih izboljšati. Dodana vrednost uporabe modela CAF je v izboljšanju komunikacije med
zaposlenimi v organizaciji.
Ključni koraki pri uporabi modela CAF v državni upravi so naslednji (Smernice za uporabo
modela CAF, 2003):
1. odločitev za uporabo modela CAF v organizaciji,
2. predstavitev orodja vsem zaposlenim,
3. konzultacije z zaposlenimi,
4. izbira skupine za izvajanje samoocenjevanja,
5. informacijski sestanek skupine za izvajanje samoocenjevanja,
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6.
7.
8.
9.

individualni čas za presojo,
ocenjevalni sestanek,
oblikovanje poročila za top menedžment,
potegnitev zaključkov iz poročila (posvetovanje menedžmenta s skupino za
samoocenjevanje, z zaposlenimi itd.) in oblikovanje načrta za izboljšavo,
10. ponovna samoocena po enem do dveh letih.

2.4.3.1 Prednosti in slabosti modela CAF
Modela EFQM in CAF imata v osnovi enake cilje in metode, saj je bil CAF razvit iz modela
EFQM. Zaradi tega so prednosti obeh modelov podobne, le da je CAF bolj usmerjen v
javno upravo in njene posebnosti.
Ključne prednosti modela CAF so (Kovač, 2002):
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

integralnost modela (upošteva dejavnike in rezultate dela);
model je razvit posebej za javni sektor, zato poudarja posebnosti upravnega dela,
zlasti upoštevanje strank/odjemalcev, procesno usmerjenost uprave in nefinančne
kazalce uspešnosti delovanja;
ker vseskozi vključuje vse zaposlene, ustvarja skupni jezik in kulturo v organizaciji,
zaposlene informira in izobražuje;
zaradi široke uporabe v evropskih upravah omogoča primerljivost v evropskem
kontekstu;
ker je oblikovan na podlagi EFQM in nagrade Speyer, predstavlja »most« med
modeli;
organizacije lahko uporabljajo CAF svobodno in po želji, saj je javno dostopen in
brezplačen;
model lahko uporabljajo vsi deli javne uprave, ki zajemajo javne upravne organe
na nacionalni, regionalni in lokalni ravni;
možnosti uporabe so različne;
relativna ohlapnost meril, ki upošteva različna izhodiščna stanja posameznih
organizacij (brez ponderjev);
posledično pomeni CAF relativno nizke stroške, zlasti pri samoocenjevanju, saj
zahteva relativno malo virov in časa za verodostojne podatke.

Kljub mnogim prednostim modela pa se pojavljajo tudi nekatere slabosti v primerjavi z
drugima obravnavanima modeloma:
•
•
•
•
•

preveč možnosti za subjektivno oceno zaradi samoocenjevanja,
ne more se uporabljati kot »dnevna« podpora odločanja,
pretežno notranje orodje,
premalo upoštevanja rezultatov delovanja,
larpurlartizem – model ni samemu sebi namen, je le orodje za identifikacijo
ukrepov za večjo uspešnost in učinkovitost.

Zniževanja ravni kakovosti se lotevamo postopno, saj je kakovost nedvomno proces. Ker
so med vzvodi sprememb učinkoviti predvsem standardi in priznanja, je toliko bolj
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smiselno, da se tudi slovenska uprava čim prej sistematično usmeri k doseganju ključnih
ciljev sodobne uprave, torej k zakonitosti, uspešnosti in učinkovitosti, k javnosti,
dostopnosti idr., preko izbranega univerzalnega modela. Zaradi sistemskega pristopa mora
pri tem koordinator, tj. ministrstvo, pristojno za upravo, delovati centralno kot motor ter
svetovalni in podporni center. Uvajanje modela CAF je zato del širše strategije
izboljševanja kakovosti v upravi oziroma širše modernizacije slovenske uprave (glej Kovač
2002).
Danes so spremembe v okolju praviloma hitrejše od odzivov nanje, zato je nujen pogoj za
delo sodobne uprave stalni napredek. Razlog za tako »množično« uporabo modela v
organizacijah gre pripisati njegovi enostavnosti in spodbujanju s strani ministrstva.

2.4.4 PRIMERJAVA SISTEMOV KAKOVOSTI
Uspešni sistemi kakovosti imajo nekaj skupnih značilnosti (Pivka, 2000, str. 36):
• procesni pristop,
• pripadnost vodstva,
• obvladujejo specifikacijo in zasnovo,
• obvladujejo kontrolo v nabavi,
• obvladujejo proizvodnjo,
• izrazita pripadnost kupcu – navezava na kupca,
• kakovost menedžmenta.
Tudi sistemi kakovosti, obravnavani v diplomskem delu, imajo zgoraj naštete značilnosti,
le proizvodnja je izvzeta zaradi storitvene naravnanosti organizacije. Obravnavani sistemi
se različno uporabljajo v državni upravi. Medtem ko so se za uvedbo ISO standardov
posamezne upravne enote odločale same, je bil model CAF promoviran s strani
ministrstva. Razlog je v tem, da model CAF v največji meri upošteva posebnosti državne
uprave in ga tako ni potrebno prirejati.
Vedeti moramo, da model CAF predstavlja le začetno stopnjo na poti k odličnosti. Prav
tako se na tej stopnji nahajajo ISO standardi. Naslednja stopnica na poti k odličnosti je
model poslovne odličnosti, ki pomeni nadgradnjo usmerjenosti v delovne procese, zlasti še
na področju ravnanja z ljudmi pri delu.
Standardi ISO predstavljajo smernice za vzpostavitev in ohranjanje notranjega sistema
kakovosti organizacije. S tem močno prispevajo k uvajanju discipline in doslednosti
izvajanja poslovnih procesov ter predstavljajo trden temelj za uvedbo celovitega
upravljanja kakovosti. Ustreznost delovanja organizacije glede na predpisane standarde
pa še ne pomeni doseganja konkurenčne prednosti. Doseganje konkurenčne prednosti
pomeni integracijo organizacijskih in poslovnih ciljev ter ciljev upravljanja kakovosti, kar
lahko dosežemo s pomočjo metod samoocenjevanja, kot sta CAF in PRSPO (Kern, 2003,
str. 52).
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Model CAF in standard ISO se kot sistema kakovosti medsebojno ne izključujeta, temveč
se lahko med seboj dopolnjujeta. CAF nam s samoocenjevanjem po določenih merilih
pokaže prednosti in slabosti organizacije ter s tem smer možnega razvoja in priložnosti za
izboljšanje. S standardom ISO pa lahko določen razvoj izvedemo (Vouk, 2003, str. 110).
Prav tako je možna povezava med modeloma CAF in PRSPO. Ker sta si modela vsebinsko
podobna, je možno točke, zbrane po modelu CAF, prevesti v model PRSPO in tako dobiti
na vpogled neposredno primerjavo uprave z gospodarstvom. V primerjavi s popolnoma
razvitim modelom celovitega upravljanja kakovosti predstavlja model CAF enostaven
model, ki omogoča pridobitev prvega vtisa o delovanju organizacije. Organizacija, ki
namerava napredovati, kasneje izbere enega od podrobnejših modelov kakovosti, kot sta
npr. EFQM ali Speyer. Prednost modela CAF je v tem, da je združljiv z obema omenjenima
modeloma in tako predstavlja lažji prehod na višje ravni odličnosti.
Model CAF je izmed vseh obravnavanih sistemov kakovosti še najbolj primeren za državno
upravo. Ker je bil model razvit posebej za javno upravo, upošteva tudi značilnosti, kot so:
specifike javne uprave, omejenost odločanja – politični vpliv, usmerjenost k strankam in
procesom ter upoštevanje nefinančnih učinkov.

2.5 ZADOVOLJSTVO

Zadovoljstvo uporabnika je odvisno od njegovih predhodnih izkušenj, stališč in zaznav.
Kotler (1996, str. 40) opredeljuje zadovoljstvo kot stopnjo uporabnikovega počutja, ki je
funkcija razlike med zaznanim delovanjem in pričakovanji. Uporabnik lahko doživi eno od
treh stopenj zadovoljstva: nezadovoljstvo, zadovoljstvo in izredno zadovoljstvo. Uporabnik
je nezadovoljen, če izdelek ali storitev ne ustreza pričakovanjem, izredno zadovoljen pa
je, če izdelek ali storitev presega pričakovanja. Potočnik (2000, str. 184) je ponazoril
povezavo med zadovoljstvom in pričakovanji uporabnikov na naslednji način.
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Slika 9: Hierarhija pričakovanj

Vir: Potočnik ( 2000, str. 184).

Rust in Oliver (1994, str. 4) definirata zadovoljstvo kot pozitiven odziv uporabnika na neko
izpolnitev, njegovo sodbo o tem, ali je izdelek ali storitev zadostila ravni izpolnitve ali ne.
Glede na to ločita štiri vrste zadovoljstva, in sicer zadovoljitev, presenečenje, užitek in
olajšanje. Za zadovoljitev so značilna nizka pričakovanja. Izdelek ali storitev je
zadovoljila uporabnika v neki pasivni obliki. Pri presenečenju se v nasprotju s prejšnjim
prebudi visoka stopnja (ne)zadovoljstva. Če je pozitivna, se pokaže v obliki navdušenja,
če je negativna, pa v obliki šoka. Užitek nastane kot posledica nekega pozitivnega stanja,
kadar od izdelka oziroma storitve dobimo neko dodatno uporabno vrednost, ki je pozitivno
naravnana (korist ali užitek). Olajšanje pomeni oddaljitev od neprijetnega stanja.
Na splošno imajo uporabniki določena pričakovanja o možnosti izdelkov ali storitev, da
zadovoljijo njihove potrebe. Zadovoljstvo je odvisno od tega, v kolikšni meri izdelek ali
storitev dejansko izpolni te potrebe (Mumel, 2001, str. 169). Zadovoljstvo lahko
opredelimo tudi kot ponakupno ovrednotenje kakovosti oziroma vrednosti, ki jo potrošnik
dobi z določenim izdelkom ali storitvijo, v primerjavi s pričakovano kakovostjo oziroma
vrednostjo (Anderson, Fornell, 1994, str. 53).

Vanhamme (2000, str. 586) pravi, da ima zadovoljstvo dve ključni značilnosti:
- zadovoljstvo je relativno: izdelek ali storitev, ki sta posredovana na popolnoma
enak način, lahko pri različnih uporabnikih vzbudita različno stopnjo zadovoljstva.
Zadovoljstvo je relativno, ker je odvisno od pričakovanj posameznika (na katera
vplivajo pretekle izkušnje in različni drugi dejavniki) ter njegove zaznave kakovosti;
- zadovoljstvo ima dvojni značaj: dvojni značaj ima zato, ker vsebuje tako
čustveno kot tudi spoznavno komponento.
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Lipičnik in Možina (1993, str. 113) opredeljujeta zadovoljstvo uporabnika kot psihološko
stanje, ki izhaja iz procesa odločanja o nakupu in se dokončno oblikuje v ponakupni fazi.
Zadovoljstvo ali nezadovoljstvo, ki je rezultat potrošnikove nakupne odločitve, postane
sestavni del njegovih izkušenj in s tem osnova za prihodnje ukrepe. V širšem smislu se
proces zadovoljevanja potreb nikoli ne konča in veliko uporabnikov je nenehno v stanju
neravnotežja, saj so vedno s čim nezadovoljni.
Za uporabnike, ki so zadovoljni z izdelkom ali storitvijo, je bolj vredno, da nadaljujejo z
njihovo uporabo in o svoji pozitivni izkušnji pripovedujejo drugim (Žabkar, 1998, str. 18).
Nezadovoljni potrošniki pa se bodo obrnili na druge proizvode ali storitve in se pritoževali
nad proizvajalcem ali trgovcem na drobno ter drugim potrošnikom (Peter, Olson, 2002,
str. 402, 403).
Za podjetje je torej bistvenega pomena, da usmeri vse svoje delovanje v doseganje čim
višje stopnje zadovoljstva pri uporabniku in se tako v čim večji meri izogne kritikam in
širjenju slabega glasu o njegovih storitvah ali izdelkih.
Uspešna podjetja uvajajo v svoje poslovanje celovite sisteme kakovosti in merila poslovne
odličnosti, kar jim daje večje možnosti za boljšo kakovost storitev in večje zadovoljstvo
uporabnikov. Za ta podjetja je zadovoljstvo cilj in orodje organizacije hkrati. V upravljanje
podjetja so povezani in združeni ljudje, informacije, denar in drugi viri. Vse te vire mora
podjetje med seboj usklajevati, kar ob optimalnih stroških ustvarja storitve, ki jim
uporabniki priznavajo vrednost.
Bistveno vlogo v celotnem poslovanju podjetja ima seveda uporabnik. Čeprav je zadnji v
verigi proizvodnje, predstavlja ključni in povezovalni člen. Za podjetje je postalo
vsakdanja nuja in pogoj za konkurenčnost dejstvo, da mora delati kakovostno,
pravočasno, v zadovoljivem obsegu in s čim večjo dodano vrednostjo za uporabnika.
Podjetja se zavedajo, da je ohranjanje uporabnikov dostikrat donosnejše kot iskanje
novih, zato vlagajo svoje moči v navduševanje uporabnikov s ciljem, da bodo postali stalni
kupci njihovih storitev. Vzpostavljanje dobrih odnosov z uporabniki postaja vse bolj
pomembno. Podjetja želijo ustreči vsem priporočilom, zahtevam in pričakovanjem
uporabnikov, da bi dosegli njihovo zadovoljstvo. Uporabnik pa je tisti, ki določa, kakšna
stopnja kakovosti storitve je zanj sprejemljiva. Zadovoljstva ne predstavlja zgolj dobra
storitev, ampak tudi celovita izkušnja z opravljeno storitvijo. Uporabniki so danes vse bolj
zahtevni, želijo prejeti celovito storitev, primerno ceno, dober videz izdelka, pravočasno
izvedeno storitev ter vse ostale elemente, ki v njih vzbujajo zadovoljstvo.
Želja vsakega podjetja je, da bi imelo čim več zvestih in zadovoljnih strank. Iz
zadovoljstva uporabnikov izhaja njihova zvestoba. Slednja je izrednega pomena predvsem
zaradi sekundarnih učinkov (Reichheld v Žabkar, 1996, str. 2): povečanja prihodkov
podjetja kot posledice ponavljajočih se nakupov, zniževanja stroškov zaradi nižjih stroškov
pridobivanja novih uporabnikov in višje stopnje zadržanja zaposlenih v podjetju.
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Zvestoba in zadovoljstvo se med seboj prepletata in sta neločljiva, vendar nista simetrično
povezana. Zveste stranke so skoraj zagotovo tudi zadovoljne, kar pa ne velja vedno tudi v
obratni smeri. Če je neka stranka zadovoljna z izdelkom ali storitvijo, to še ne pomeni, da
je tudi zvesta podjetju in njegovi blagovni znamki. Tako lahko vidimo zadovoljstvo kot eno
od orodij, s katerim pridobimo zvestega uporabnika. Na zvestobo stranke poleg
zadovoljstva vplivajo tudi drugi dejavniki: zaznana večvrednost izdelka ali storitve,
socialna opredeljenost stranke na institucionalni ravni, socialna opredeljenost stranke na
osebni ravni, osebna občutljivost za spremembe (Oliver, 1999, str. 34).

2.5.2 MODEL ZADOVOLJSTVA UPORABNIKOV
Za lažje razumevanje zadovoljstva uporabnikov, njegovih ključnih dejavnikov in vzročnoposledičnih povezav, je v nadaljevanju predstavljen model zadovoljstva uporabnika
avtorjev Andersona in Fornella (1994, str. 247), ki predpostavlja, da je zadovoljstvo
rezultat preteklih in sedanjih izkušenj. Model, ki je narejen v skladu s predpostavkami
teorije (nepotrditve pričakovanj), prikazuje vse ključne dejavnike zadovoljstva
uporabnikov. Posameznik primerja sedanje izkušnje s tistimi, ki jih je doživel v preteklosti.
Če je dobljena kakovost izdelka ali storitve manjša od pričakovane, uporabnik občuti
nezadovoljstvo, če pa dejanska kakovost presega pričakovanja, je uporabnik zadovoljen.
Gre za čisto osebno doživljanje, zato pravimo, da gre za model zadovoljstva na
individualni ravni.
Naslednja slika prikazuje model zadovoljstva uporabnika, v katerem so nakazane tudi
posledice, ki jih ima zadovoljstvo ali nezadovoljstvo posameznika. Predpostavimo lahko,
da se bo zadovoljen uporabnik odločil za ponovni nakup in bo ostal podjetju zvest dalj
časa.

Slika 10: Model zadovoljstva uporabnika

Vir: Anderson, Fornell ( 1994, str. 247).

Ključni elementi modela zadovoljstva posameznika so pričakovanja uporabnika, kakovost
izdelka ali storitve, stopnja (ne)zadovoljstva z izdelkom ali storitvijo in ponovni nakup.
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Pričakovanja opredelimo kot uporabnikova občutja o verjetnosti, da se bo nekaj zgodilo
(Lewis, 1995, str. 58). Ta občutja so odvisna od velikega števila dejavnikov, med katerimi
so v ospredju pretekle izkušnje uporabnika. Uporabnik si oblikuje pričakovanja na podlagi
opravljenih preteklih nakupnih procesov, pretekle uporabe in preteklega stika s podjetjem
ali njegovimi konkurenti. Poleg preteklih izkušenj vplivajo na pričakovanja tudi informacije,
ki jih uporabnik dobi o podjetju in konkurenci, trženjski splet podjetja in njegovih
konkurentov, ugled podjetja v primerjavi s konkurenco, moč blagovne znamke,
komunikacija od ust do ust ter osebnostne značilnosti uporabnika. Uporabniki običajno
vidijo tisto, kar pričakujejo, da bodo videli. Dražljaji, ki so v nasprotju s pričakovanji,
velikokrat pritegnejo več pozornosti. Pričakovanja uporabnika služijo kot napovednik, kaj
naj bi se zgodilo v postopku nakupa (Lewis, 1995, str. 58).
Pojem kakovosti se v praksi velikokrat zamenjuje z zadovoljstvom oziroma se
predpostavlja, da je kakovost izdelka ali storitve že sama po sebi dovolj za zadovoljstvo
uporabnika, kar pa ni res. Pojmov kakovosti in zadovoljstva ne moremo in ne smemo
zamenjevati. Kakovost je sicer povezana s posameznimi značilnostmi izdelka ali storitve na
različnih ravneh, vendar je za uporabnika pomembno predvsem to, kako sam zaznava
kakovost ponudbe in opravljenega nakupa.
Razlika med kakovostjo in zadovoljstvom je v tem, da kakovost storitve uporabnik
zaznava racionalno, medtem ko svoje zadovoljstvo doživlja s čustvi. Kakovost je samo
eden od vzrokov za nastanek zadovoljstva. Stopnja zadovoljstva dveh različnih
uporabnikov s popolnoma enakim izdelkom ali storitvijo je lahko popolnoma različna. Vsak
posameznik namreč kakovost zaznava na svoj lasten način. Vsakdo ima svoja lastna
pričakovanja, ki se razlikujejo od pričakovanj ostalih. Da bi podjetja ugotovila razpoloženje
uporabnikov do njihovega izdelka ali storitve, ugotavljajo povezave med rezultati presoj
kakovosti in rezultati raziskav zadovoljstva.
Zadovoljstvo in nezadovoljstvo je posledica pričakovanj stranke in kakovosti storitve.
Ko stranka po izvedbi ovrednoti kakovost storitve in jo primerja s pričakovano kakovostjo,
se pojavi občutek zadovoljstva ali nezadovoljstva.
Nezadovoljstvo izhaja iz tega, da pričakovanja strank niso izpolnjena, zadovoljstvo pa iz
tega, da so pričakovanja strank izpolnjena.
Za organizacijo, katere cilj je dobiček, je zadovoljstvo strank pomembno zaradi tega, ker
je verjetnost, da se bo zadovoljna stranka ponovno odločila za storitev, večja, kakor če je
stranka nezadovoljna. Dejstvo je, da je mnogo dražje pridobiti nove kupce, kot obdržati
stare. Poleg tega zadovoljna stranka širi pozitivne informacije o podjetju.
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Vanhamme (2000, str. 586) opredeljuje dve ključni značilnosti zadovoljstva:
-

-

relativnost zadovoljstva; storitev, ki je posredovana na popolnoma enak način,
pri različnih strankah vzbuja različno stopnjo zadovoljstva. Do tega pride zaradi
razlik v pričakovanjih posameznih strank;
dvojni značaj zadovoljstva; zadovoljstvo stranke ima dvojni značaj zato, ker
vsebuje emocionalno in kognitivno komponento.

V nadaljevanju avtor navaja, da lahko zadovoljstvo stranke opredelimo v dveh stopnjah:
- zadovoljstvo z določeno transakcijo; v tem primeru je stranka zadovoljna z
določeno storitvijo; ta stopnja lahko preraste v naslednjo stopnjo – splošno
zadovoljstvo;
- splošno zadovoljstvo; stranka je na splošno zadovoljna s storitvami določene
organizacije in načinom, kako ji organizacija posreduje svoje storitve. Ta stopnja
zadovoljstva ponavadi izhaja iz tega, da je bila stranka večkrat zaporedoma
zadovoljna s storitvami organizacije in njihovim posredovanjem.
Eden od osnovnih načinov prikazovanja zadovoljstva oziroma nezadovoljstva strank je
krivulja zadovoljstva strank, ki nazorno prikazuje porazdelitev tipične populacije strank
neke organizacije. Namenjena je tudi praktični uporabi v poslovnem svetu, saj daje jasne
smernice, kako naj podjetje ravna z različnimi skupinami potrošnikov. Ta krivulja pomaga
menedžmentu podjetja pri sprejemanju poslovnih odločitev v zvezi s tem, koliko in katere
vrste naporov naj usmeri v določeno skupino potrošnikov (Cottrell, 1995, str. 22).
Na ordinatni osi je prikazan delež populacije strank, na abscisni osi pa stopnja njihovega
zadovoljstva. Povprečna populacija se z vidika njenega zadovoljstva z določeno storitvijo
deli na tri skupine: nezadovoljne (polje A), zadovoljne (polje B) in zelo zadovoljne (polje
C). Stranke se razvrščajo v obliki normalne porazdelitve. Največjo skupino predstavlja
polje B, ki ga zasedajo stranke, ki so s storitvijo zadovoljne. Manjši sta skupini
nezadovoljnih in zelo zadovoljnih strank, torej polji A in C. Predvidevamo lahko, da se
bodo stranke, ki se nahajajo v polju A, torej zadovoljne stranke, ponovno odločile za
storitev, kar pa ni nujno, saj na ponovno odločitev za nakup storitve poleg zadovoljstva
stranke vplivajo tudi drugi dejavniki.

Kako ravnamo z nezadovoljno stranko
Študije o nezadovoljstvu strank kažejo, da je običajno 25 % strank ob nakupu izdelka ali
storitve nezadovoljnih, vendar se 95 % nezadovoljnih strank ne pritoži (Kotler, 1994, str.
479).
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Carr (v Štefančič Pavlovič, 2001, str. 25) navaja, da se nezadovoljne stranke ne pritožijo iz
naslednjih razlogov:
- stranka meni, da se organizacija zanjo sploh ne zanima, zato je vseeno, ali se bo
pritožila ali ne;
- organizacija stranki otežuje ali onemogoča pritoževanje (zapleteni postopki pritožb,
nerazumljivi obrazci, neodzivno osebje itd.);
- stranka se sprašuje, čemu bi organizaciji pomagala pri odpravljanju napak in
izboljševanju poslovanja, saj meni, da to ni njena naloga;
- stranka meni, da si organizacija ne zasluži, da bi ji posredovala svoje mnenje.
Le 5 % nezadovoljnih strank se torej pritoži, med njimi pa jih je le 50 % zadovoljnih z
načinom rešitve njihove pritožbe (Kotler, 1994, str. 479). Iz tega podatka izhaja, da se
organizacije premalo zavedajo, kakšno škodo jim lahko naredi nezadovoljna stranka, s
tem ko s svojim nezadovoljstvom seznani povprečno enajst ljudi. Govorice se nato hitro
širijo in tako znižujejo ugled organizacije.
Organizacije bi morale posvečati veliko pozornost iskanju nezadovoljnih strank, saj
omenjeni podatki kažejo, da se nezadovoljne stranke v veliki večini ne pritožijo in
posledično organizacija sploh ne ve za njihovo nezadovoljstvo. Organizacija bi v ta namen
morala izoblikovati sistem sporočanja predlogov, pripomb in pritožb. Knjiga pohval in
pritožb, ki stoji v skritem kotičku organizacije, seveda še zdaleč ne zadošča. Organizacija
se mora potruditi, da bo od nezadovoljnih strank dobila pritožbe, saj ima samo tako
možnost, da popravi svojo slabo storitev. Na podlagi podatkov o zadovoljstvu, pridobljenih
od strank, se lahko organizacija odloči za spremembe, ki jih mora uvesti, da bi bilo
nezadovoljnih strank čim manj.
Pri ravnanju z nezadovoljno stranko mora imeti organizacija vedno pred očmi dva cilja:
- obdržati stranko; nezadovoljni stranki je potrebno ustreči tako, da se bo
ponovno odločila za storitev, saj je obdržanje stranke cenejše od iskanja nove;
- preprečiti slabe govorice o organizaciji; nezadovoljni stranki je potrebno
posvetiti veliko pozornost, saj bo o svoji slabi izkušnji govorila naprej, kar pa je
zelo negativno za organizacijo.
Pomembno je, da nezadovoljni stranki omogočimo, da svoje negativne občutke sprosti v
organizaciji. Tako se poveča verjetnost, da o svoji negativni izkušnji ne bo pripovedovala
naokrog.
Prashanth (v Prinčič, 2002, str. 15) meni, da ima pravilno ravnanje z nezadovoljnimi
strankami neposreden vpliv na zadovoljstvo, zaznano vrednost storitve in ponovno
odločitev za nakup storitve:
- če je pritožba stranke ugodno rešena, se zadovoljstvo in zaznana vrednost storitve
povečata;
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-

-

-

če organizacija odprto pozove svojo nezadovoljno stranko, da pove svoje pripombe
in pritožbe, je dvig zadovoljstva precej večji kot pri nezadovoljni stranki, ki jo
organizacija ne spodbudi k temu koraku;
nezadovoljna stranka, ki jo je organizacija jasno pozvala, naj pove svoje pripombe
in pritožbe, ki so potem ugodno rešene, se bo verjetneje odločila za ponovni
nakup;
dvig zadovoljstva in zaznane vrednosti storitve pri stranki je sorazmeren z
intenzivnostjo pritožb.

Organizacija, ki ima za cilj postavljeno zadovoljstvo strank, se bo do nezadovoljnih strank
obnašala tako, da jim ne bo dajala občutka nezaželenosti, temveč bo vesela njihovih
pritožb in pripomb ter se bo strankam posvetila in poizkušala rešiti pritožbe v njihov prid.

2.6 MERJENJE ZADOVOLJSTVA UPORABNIKOV
Podjetje ima na voljo veliko modelov in metod, s katerimi lahko meri zadovoljstvo
uporabnikov. Izbira lahko med enostavnejšimi in zahtevnejšimi. Nespametno bi bilo
uporabiti preveč metod hkrati, ker bi pridobili preveč podatkov, zameglili pa ugotovitve, ki
bi bile pomembne za odločitve poslovodstva.
V nadaljevanju bom predstavila nekatere pristope k merjenju zadovoljstva uporabnikov, in
sicer tako enostavnejše, ki jih lahko podjetja uporabijo tudi sama, kot tudi bolj zapletene,
ki jih uporabljajo le raziskovalne institucije.

2.6.1 SKUPINSKI INTERVJU
Skupinski intervju je metoda, ki se ponavadi uporablja pred izvedbo anketnega
spraševanja širšega obsega oziroma takrat, ko želimo od uporabnikov dobiti prve
informacije, ki jih bomo potrebovali pri nadaljnjem raziskovalnem delu. Omogoča vpogled
v uporabnikovo zaznavanje izdelka ali storitve, njegovo vedenje in dejavnike, ki vplivajo
na zadovoljstvo. S pomočjo te metode pridemo do postavk, ki jih natančneje raziščemo v
kasnejših fazah raziskave.
Skupinski intervju se v praksi precej uporablja, saj s sorazmerno nizkimi stroški pridemo
do dokaj kakovostnih rezultatov. Ker je prisotnih več udeležencev, prihaja med
razgovorom do medsebojnega vplivanja med njimi, kar poraja nove zamisli in ideje.
Obstaja pa nevarnost, da posameznik prevzame vodilno vlogo v skupini ter vpliva na
mnenja ostalih. Od spretnosti usmerjevalca razgovora je odvisno, ali se temu ognemo.
Poleg povedanega ima ta metoda še druge omejitve, ki se pokažejo predvsem takrat, ko
gre za posploševanje dobljenih rezultatov in ugotovljenih značilnosti udeležencev
skupinskega intervjuja na celotni trg. Razlog za to je premajhen vzorec, ki je v večini
43

primerov izbran z neverjetnostnim vzorčenjem, kar dodatno omejuje posploševanje. Poleg
tega je skupinski intervju metoda, ki jo lahko izvaja samo izkušen raziskovalec, saj so
vodenje intervjuja ter analiza in interpretacija rezultatov izjemno zahtevni.

2.6.2 GLOBINSKI INTERVJU
Globinski intervju je zelo podoben skupinskemu, predvsem kar zadeva vlogo usmerjevalca
razgovora. Bistvena razlika je v številu udeležencev, saj se pri globinskem intervjuju
razgovor opravi le z enim udeležencem. Z globinskim intervjujem poizkušamo odkriti
posameznikove motive, stališča in predsodke v zvezi z občutljivejšimi temami, o katerih
sicer nerad govori, če ga o tem neposredno sprašujemo oziroma če so navzoči še drugi
ljudje (Rojšek, 1997, str. 43).
Vodenje takega intervjuja je zelo zahtevno in naporno opravilo, saj ta praviloma traja
nekaj ur. Moderator mora biti na razgovor bolj pripravljen kot pri skupinskem intervjuju,
ker sprašuje občutljivejše stvari. Poleg tega velja, da je običajno spontanost in odkritost
pri globinskem intervjuju manjša kot pri skupinskem, saj pri skupinskem intervjuju
občutek varnosti, ki ga daje skupina, še tako molčečega posameznika slej ko prej
spodbudi, da se vključi v razgovor. Za vodenje globinskega intervjuja je potrebno
neprimerno več znanja in izkušenj v primerjavi z običajnimi tehnikami neposrednega
spraševanja, saj mora usmerjevalec razgovora kar se da neopazno in nevsiljivo usmerjati
razgovor in pridobiti vprašančevo zaupanje. Osnovna zamisel globinskega intervjuja je
namreč pripeljati vprašanca v položaj, ko spontano izraža mnenja, občutke in razloge za
lastno vedenje v zvezi s prikazanim problemom. Prav tako kot pri skupinskem intervjuju
ponudijo udeležencu nagrado za sodelovanje.

2.6.3 SPREMLJANJE PRITOŽB UPORABNIKOV
Podjetje zbira pritožbe na različne načine. Odloči se lahko za knjigo pripomb, pritožb in
pohval, krajše anketne lističe na prodajnem mestu, brezplačno telefonsko linijo, ki kupcem
omogoča, da posredujejo svoje pripombe in pritožbe, itd. V vsakem primeru mora
pridobljene pritožbe redno spremljati in sproti reševati tiste probleme nezadovoljnih
kupcev, ki jih lahko reši. Smiselno je, da ima podjetje osebo ali oddelek, ki sprejema
pritožbe in skrbi, da so ugodno rešene. Če se določene vrste pritožb pogosto pojavljajo, je
to za podjetje znak, da gre za njegovo šibko točko, ki jo je potrebno izboljšati.
Toda število pritožb, ki jih prejme podjetje, še zdaleč ne odraža dejanskega števila
nezadovoljnih kupcev. Raziskave ameriške raziskovalne agencije TARP – Tehnical
Assistance Research Programs (Desatnick, Detzel, 1993, str. 7; Petek, 1996, str. 6) so
pokazale, da se:
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96 % kupcev, ki so imeli težave z izdelki vsakodnevne potrošnje, ne pritoži
proizvajalcu;
55 % strank, ki so bile nezadovoljne z nakupom storitve s kratkotrajnim učinkom,
ne bo odločilo za pritožbo pri izvajalcu;
27 % razočaranih kupcev trajnejših izdelkov (npr. avtomobilov) ne pritoži
proizvajalcu;
37 % nezadovoljnih kupcev storitev z dolgotrajnim učinkom (npr. zavarovanje,
kreditne pogodbe) ne odloči za posredovanje pritožb in pripomb izvajalcu.

2.6.4 SPREMLJANJE PREDLOGOV UPORABNIKOV
Predlogi uporabnikov so za podjetje zelo pomembni, saj neposredno odražajo njihove
želje in potrebe. Z analizo predlogov podjetje ugotovi, kaj je za uporabnike pomembno,
katere spremembe in izboljšave si želijo, na katerih področjih bi podjetje lahko dopolnilo
svojo ponudbo in podobno. Vendar pa je predloge uporabnikov še težje dobiti kot njihove
pritožbe. Za višji odstotek uporabnikov, ki posredujejo svoje predloge, je smiselno, da
podjetje naredi naslednje:
- odkrito prosi uporabnike za njihove predloge in jim da vedeti, da so njihovi
predlogi za podjetje pomembni;
- olajša in kar se da poenostavi postopek posredovanja predlogov;
- upošteva predloge uporabnikov in jim to tudi pove (obvesti uporabnike, katere
izboljšave so bile uvedene na podlagi njihovih predlogov).

2.7 ANKETA O ZADOVOLJSTVU UPORABNIKOV
Podjetje ne more pričakovati, da si lahko ustvari popolno sliko o zadovoljstvu svojih
uporabnikov, če je uvedlo zgolj sistem pritožb in pripomb. Povedali smo, da se zelo malo
nezadovoljnih uporabnikov resnično pritoži, saj se jim morda zdi, da so njihove pritožbe
manj pomembne ali nespametne ali da enostavno s pritožbo ne bodo uspeli nič doseči
(Kotler, 1996, str. 41). Prav zaradi tega podjetja ne smejo imeti pritožb za merilo
zadovoljstva uporabnikov.
Glede oblike komuniciranja poznamo štiri različne načine anketiranja, ki imajo vsak svoje
prednosti in pomankljivosti.

a)

Osebno anketiranje

Pri osebnem anketiranju pride do neposrednega stika med raziskovalcem in
intervjuvancem, kar prinaša precej prednosti, a tudi nekatere slabosti. Zaradi navzočnosti
usposobljenega anketarja dobimo s to metodo najmanj manjkajočih in nepopolnih
odgovorov, manj je tudi možnosti za napačno razumevanje vprašanj in odgovorov. Ta
metoda omogoča daljše in kompleksnejše anketiranje, poleg tega ima anketar neprestan
nadzor nad potekom spraševanja. Spraševalec lahko zastavi več vprašanj in zapiše tudi
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dodatna opažanja v zvezi z vprašanim, na primer o govorici telesa. Kot rezultat vsega
naštetega dobimo s to metodo najvišji odstotek odgovorov. Prednost osebnega
anketiranja je tudi v tem, da omogoča neposredno računalniško podporo, kar je še
posebej pomembno za nadaljnje faze raziskovalnega dela (lažji vnos in obdelava
podatkov, analiza rezultatov itd.).
Osebno anketiranje ima tudi svoje slabosti. Zaradi osebnega stika med anketarjem in
intervjuvancem lahko pride do pristranskosti zaradi navzočnosti anketarja, ki s svojim
vedenjem hote ali nehote vpliva na anketiranca in njegove odgovore. Metoda je med
vsemi naštetimi najdražja, saj zahteva veliko usposobljenih anketarjev, draga pa je tudi
kontrola izvedbe raziskave. Poleg tega je ta metoda relativno počasna, še posebej ko gre
za raziskave z velikimi vzorci.

b)

Telefonsko anketiranje

Telefonsko anketiranje ima ravno tako svoje prednosti in slabosti. Ta metoda je
najhitrejša in najbolj fleksibilna, poleg tega omogoča zadovoljivo raven kontrole nad
potekom anketiranja. Prinaša relativno malo nepopolnih in manjkajočih odgovorov, saj
daje možnost, da intervjuvanec prosi anketarja za dodatna pojasnila ali mu slednji postavi
podvprašanja. To metodo najlažje računalniško podpremo, kar omogoča enostavnejšo
uporabo dobljenih podatkov v kasnejših fazah raziskave.
Slabosti telefonskega anketiranja izhajajo predvsem iz značilnosti telefona kot medija za
prenos podatkov. Telefonski pogovor lahko pomeni vdor v zasebnost posameznika, zato je
treba biti pri izboru termina in dolžine pogovora zelo pazljiv. Telefonsko anketiranje ima
omejeno trajanje, kar pomeni, da anketa ne sme biti predolga, saj ima v tem primeru
vprašani premalo časa za razmislek o vprašanjih in svojih odgovorih nanje. Pri tej metodi
ne moremo uporabiti kompleksnejših vprašanj in lestvic, nemogoča je tudi grafična
predstavitev ustreznih lestvic. Slabost metode telefonskega spraševanja je bila tudi
pristranskost vzorca telefonskih naročnikov, čeprav se je v zadnjem času, ko ima mobilni
telefon že vsaka oseba v gospodinjstvu, vpliv tega dejavnika zmanjšal oziroma odpravil.

c)

Anketiranje po pošti

Poštno anketiranje je v praksi še vedno precej pogosto, saj je to najcenejša metoda, ki
omogoča široko geografsko pokritost in velik vzorec, kar povečuje njegovo
reprezentativnost. Nedvomno je ceneje, če pošljemo po pošti tisoč vprašalnikov, kot pa če
moramo opraviti tisoč osebnih intervjujev. Poleg tega s poštnim anketiranjem preprečimo
možnost, da spraševalec vpliva na vprašanca. Prednost te vrste anketiranja je tudi
enostaven izbor vzorčnih enot ob predpostavki, da imamo na voljo spisek naslovov tistih,
ki smo jih uvrstili v vzorec.
Poštna anketa je najboljši način za komuniciranje s posamezniki, ki ne pristanejo na
osebni stik, ali s tistimi, katerih odgovori bi bili lahko zaradi prisotnosti spraševalca
kakorkoli prilagojeni in neverodostojni. Pri tem načinu anketiranja pošljemo po pošti na
izbrane naslove vprašalnike skupaj s spremnim pismom in ovojnico z nalepljeno znamko.
V to zvrst spraševanja prištevamo tudi primere, ko vprašalnike razdelimo po drugačnih
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poteh, recimo priložimo časopisu, pustimo na prodajnem pultu ali bančnem okencu,
razdelimo na strokovnem srečanju in podobno. Navedeni načini pa niso priporočljivi, saj
tako rekoč nimamo nadzora nad tem, kdo je dobil vprašalnik, zato je še težje zagotoviti
reprezentativnost odgovorov, kot če vprašalnike pošljemo po pošti. Z metodo anketiranja
po pošti zaradi njenih številnih pomanjkljivosti in slabosti ne pridemo do tako kakovostnih
rezultatov kot z uporabo osebnega ali telefonskega anketiranja.
Kot smo omenili, ima spraševanje po pošti precej slabosti. Pridobivanje podatkov na ta
način je precej dolgotrajno, velikokrat je vprašljiva tudi kakovost seznama naslovov. Pri
anketiranju po pošti je omejena kompleksnost in težavnost vprašanj, saj ni možnosti za
dodatna pojasnila in podvprašanja. Poleg tega ta metoda ne omogoča kontrole nad
potekom raziskave, ne moremo vedeti, kdo je izpolnil vprašalnik, kdo mu je pri tem
pomagal, v kakšnem vrstnem redu je potekalo odgovarjanje in podobno. Vse našteto
vpliva na veliko manjkajočih in nepopolnih odgovorov ter s tem na nižjo kakovost
dobljenih rezultatov. Odstotek dobljenih odgovorov je razmeroma nizek (v povprečju od
20 do 30 odstotkov), zato je velika nevarnost, da tisti, ki vrnejo izpolnjene vprašalnike, ne
ponazarjajo niti vzorca naslovnikov, ki smo jim poslali vprašalnike, kaj šele celotno
populacijo preučevanih enot. Izpolnjevanje in vračanje vprašalnika zahteva od vprašanca
nek napor, zato je dosti verjetneje, da bodo to storili tisti, ki jih tema iz takšnega ali
drugačnega razloga zanima, privlači, medtem ko bodo ostali vprašalnik vrgli v koš za
smeti. Izpolnjene vprašalnike pogosteje pošljejo starejši, manj izobraženi, manj aktivni,
ljudje z več časa, kar pomeni veliko nevarnost za reprezentativnost izbranega vzorca.
Spraševanje po pošti je priporočljivo:
- če gre za razmeroma majhne in homogene ciljne skupine;
- ko nek problem zadeva ljudi v približno enaki meri in ga je mogoče jasno in
razumljivo izraziti.

d)

Anketiranje po elektronski pošti

Za anketiranje po elektronski pošti velja večina ugotovitev, ki sem jih navedla pri poštnem
anketiranju, poleg tega ima ta metoda še druge atribute. Če velja, da je poštno
anketiranje poceni ter omogoča široko geografsko pokritost in velike vzorce, to za
anketiranje po elektronski pošti velja še v večji meri.
Prav tako se pri anketiranju po elektronski pošti potencirajo slabosti poštnega anketiranja.
Največjo težavo, ki onemogoča večjo uporabo te metode v praksi, predstavlja dejstvo, da
elektronsko pošto v večji meri uporablja le določen del populacije (mlajša populacija, bolj
izobražena populacija, aktivna populacija), kar zelo otežuje raziskavo, če moramo v vzorce
zajeti predstavnike celotne populacije. Metoda anketiranja po elektronski pošti je zato
priporočljiva zgolj v primerih, ko gre za raziskave o izdelkih ali storitvah, ki jih uporablja le
mlajša in aktivnejša populacija. Seveda moramo tudi v teh primerih upoštevati slabosti, ki
sem jih naštela pri poštnem anketiranju in v večini primerov veljajo za metodo anketiranja
po elektronski pošti.
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Vsaka od opisanih metod zbiranja podatkov ima svoje prednosti in slabosti. Podjetje se za
najprimernejšo metodo odloči ob upoštevanju naslednjih meril (Rojšek, 1997, str. 15):
- zapletenosti vprašalnika,
- želenega obsega podatkov,
- natančnosti podatkov,
- možnosti kontrole vzorca,
- razpoložljivega časa,
- sprejemljive ravni nadzora,
- stroškov.

2.8 JAVNE SLUŽBE
2.8.1 OPREDELITEV
Javna služba je dejavnost, prek katere se zagotavljajo javne dobrine, označujejo pa jo
naslednje značilnosti:
• izvaja se v javnem interesu,
• za njeno zagotavljanje je odgovorna država ali lokalna skupnost,
• izvzeta je iz pravnega režima tržnih dejavnosti (prenesena je iz zasebne sfere v
javno),
• izvaja se po posebnem javnopravnem režimu (Virant, 2004, str. 129).
Javna služba je aktivnost, ki spada v javni interes, določajo, ustvarjajo in nadzirajo pa jo
oblasti s predpisi, ki so zunaj zasebnega prava in tako spadajo v okvir pojma javno pravo
– ne glede na to, ali dejavnost javne službe opravlja javna ali zasebna oseba. Javne
službe temeljijo na javni potrebi. To je nekaj, kar ne zadovoljuje zgolj posameznika,
ampak celotno prebivalstvo, je temeljnega pomena in zaradi tega pomena ter obveznosti
prerašča v oblastno funkcijo oziroma javno službo. Oblast, čeprav izvajanje javnih služb
zaupa javni ali zasebni osebi, ohrani odgovornost za obseg, vrsto in pravilnost izvajanja
javnih služb. Odgovornost oseb se razteza tudi na razvoj in spreminjanje načinov
zadovoljevanja javnih služb glede na kulturni in tehnološki razvoj (Bohinc, 2005, str. 36, 37).
Pirnat navaja več meril za opredelitev pojma javne službe:
• odsotnost delovanja tržnih zakonitosti (ko prek trga ni mogoče zagotoviti
financiranja dejavnosti vsaj na nivoju enostavne reprodukcije, torej pokrivanja
stroškov; ko gre za tako visoke investicije v infrastrukturo, da sredstev zanje ni
mogoče pridobiti prek trga; ko v državi ali lokalni skupnosti obstaja naravni
monopol ipd.);
• nujnost trajnega opravljanja dejavnosti za normalno življenje ljudi v skupnosti;
• krog uporabnikov dobrine (pri nekaterih dobrinah ni mogoče meriti uporabe, saj jih
uporabljamo kolektivno – gre za t. i. kolektivne dobrine, kot sta recimo javna
razsvetljava in javna cesta);
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•

prisilnost uporabe neke dobrine (nekatere dobrine je treba uporabnikom v javnem
interesu vsiliti – na primer priključitev na javni vodovod in kanalizacijo) (Virant,
2004, str. 130, 131).

Pri opredeljevanju pojma javne službe so se pojavili različni kriteriji, na podlagi katerih naj
bi se določeno dejavnost opredeljevalo kot javno službo. Ti kriteriji so zlasti:
• zagotavljanje izvajanja je dolžnost države/lokalne skupnosti,
• zagotavljanje izvajanja je v javno korist,
• dostopnost t. i. javnih dobrin pod enakimi (administrativnimi) pogoji,
• nemerkantilnost,
• kontinuiranost,
• monopol (pravni ali dejanski) (Čebulj in Strmecki, 2003, str. 26).
Zakon o zavodih v 22. členu določa, da se javne službe opravljajo z zakonom oziroma
odlokom občine na podlagi zakona določene dejavnosti. Njihovo trajno in nemoteno
opravljanje zagotavlja v javnem interesu republika, občina ali mesto.

2.8.2 NAČELA JAVNIH SLUŽB
Temeljno načelo izvajanja javnih služb je enakopravnost v smislu, da imajo vsi uporabniki
pravico dostopa do njih pod načeloma enakimi pogoji, kar za izvajalca pomeni dvoje:
• obveznost zagotavljanja storitve tako, da je na voljo vsakomur (splošna dolžnost
izvajanja službe);
• obveznost uporabe enotne temeljne cene, ki je dovolj nizka, da je javna služba
vsakomur na voljo. Cena je uniformna, saj zaradi različnih stroškov pride do
notranjega vplivanja in tudi subvencioniranja (Bohinc, 2005, str. 38).
Drugo načelo je stalnost, kontinuiranost, kar pomeni, da se mora javna služba izvajati
brez prekinitev oziroma mora biti vedno na voljo, delovati mora redno in natančno.
Izvajalec jo mora opravljati ne glede na stroške oziroma izgube. Dolžnost zagotavljanja
redne oskrbe zahteva načrtovanje, saj se ne sme zgoditi to, kar se lahko zgodi
običajnemu trgovcu, namreč da poidejo zaloge in blaga ni več. To načelo je v teh
dejavnostih dolgo preprečevalo pravico do stavke (Bohinc, 2005, str. 38).
Adaptilnost je tretje načelo, ki velja za javne službe, in pomeni, da se morajo te prilagajati
razvoju in potrebam ter prenehati, če ni več potrebe oziroma se jih lahko zadovoljuje na
tržni način (Bohinc, 2005, str. 38).
Sporočilo o Beli knjigi o storitvah splošnega pomena iz maja 2004 omenja naslednja
načela, na katerih temelji pristop komisije na področju javnih služb:
• zagotavljanje delovanja javnih oblasti kar najbližje državljanom (close to the
citizens) in strogo spoštovanje načela subsidiarnosti; ključna je vloga državnih in
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lokalnih oblasti, sektorski komunitarni pristop je sprejemljiv le na regulatornem
področju;
doseganje ciljev javnih služb znotraj konkurenčno odprtih trgov; visoko
kakovostne, dostopne in sprejemljive javne službe je mogoče razviti le na odprtih
in konkurenčnih trgih (širitev ponudbe je že opazna na trgu telekomunikacij in
prometa), če to ne privede do napetosti pri uresničevanju njihovega poslanstva, ki
je pomembnejše od načina njihovega uresničevanja;
zagotavljanje kohezije in splošnega dostopa do storitev javnih služb; komisija z
vidika družbene in ozemeljske povezanosti Unije posebej poudarja pomen
splošnega dostopa visoko kakovostnih in sprejemljivih storitev ter javnih služb
povsod po sprejemljivi ceni, kar šteje kot dolžnost ponudnikov tovrstnih storitev;
strukturna politika Unije mora preprečiti izključevanje posebej ranljivih skupin iz
splošnega dostopa do tovrstnih storitev (posebno na področjih, kot so transport,
energija in širokopasovne komunikacije, predvsem kadar gre za nove članice);
zagotavljanje visoke ravni kakovosti, varnosti in varstva tako pri izvajanju oziroma
ponujanju storitev javnih služb kot tudi za njihove uporabnike in okolje. Unija
glede teh vprašanj postavlja standarde in zagotavlja ter nadzira njihovo izvajanje;
zagotavljanje pravic potrošnikov in uporabnikov; izvedba tega načela je posebej
povezana z vzpostavitvijo neodvisnih regulatorjev in jasno določitvijo njihovih
pristojnosti in dolžnosti;
spremljanje in vrednotenje izvajanja storitev javnih služb;
upoštevanje različnosti storitev in okoliščin;
širjenje preglednosti in zagotavljanje pravne varnosti (Bohinc, 2005, str. 41, 42).

2.8.3 VRSTE JAVNIH SLUŽB
Javne službe delimo na gospodarske in negospodarske, oboje so določene s posameznimi
področnimi zakoni. Nobeden od t. i. krovnih zakonov, kamor uvrščamo Zakon o
gospodarskih javnih službah in Zakon o zavodih, ne določa, katere so dejavnosti javne
službe, temveč urejata le režim njihovega izvajanja. Zakon o gospodarskih javnih službah
(ZGJS) pravi, da se z gospodarskimi javnimi službami zagotavljajo javne dobrine kot
proizvodi in storitve, katerih trajno in nemoteno proizvajanje v javnem interesu zagotavlja
Republika Slovenija oziroma občina in druga lokalna skupnost zaradi zadovoljevanja javnih
potreb, kadar in v kolikor jih ni mogoče zagotoviti na trgu. Te potrebe se kažejo na
področju:
• energetike,
• prometa in zvez,
• komunalnega in vodnega gospodarstva,
• gospodarjenja z naravnim bogastvom,
• varstva okolja in
• drugih področjih gospodarske infrastrukture (Pečar, 2005, str. 110).
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Gospodarske javne službe delimo na državne in lokalne. Državne so tiste, za katerih
zagotavljanje je odgovorna država, lokalne pa tiste, za katerih zagotavljanje so odgovorne
lokalne skupnosti (občine). Gospodarske javne službe se delijo še na obvezne in izbirne –
obvezne so tiste, ki jih država ali lokalna skupnost mora zagotavljati kot javne službe,
izbirne pa tiste, ki jih lahko zagotavlja kot javne službe, ni pa nujno, da jih (Virant, 2004,
str. 152).
Negospodarske javne službe se praviloma organizirajo kot nepridobitne organizacije.
Država oziroma lokalne skupnosti ustanavljajo zavode za opravljanje dejavnosti:
• vzgoje in izobraževanja,
• znanosti,
• kulture,
• športa,
• zdravstva,
• socialnega varstva,
• otroškega varstva,
• invalidskega varstva,
• socialnega varstva in
• drugih nepridobitnih dejavnosti (Pečar, 2004, str. 124).

2.8.4 FINANCIRANJE JAVNIH SLUŽB
Glede financiranja obstaja bistvena razlika med gospodarskimi in negospodarskimi
službami. Uporabniki storitev, ki se zagotavljajo z gospodarskimi javnimi službami,
plačujejo ceno teh storitev. Cene se oblikujejo na način, ki ga določa zakon ali občinski
odlok. Če javno službo izvaja javno podjetje, o cenah odloča ustanovitelj (država ali
lokalna skupnost). Če javno službo izvaja koncesionar, je cenovni režim opredeljen v aktu
o načinu opravljanja ali v koncesijskem aktu, izhodiščna cena pa je določena v koncesijski
pogodbi. Država oziroma lokalna skupnost ima torej odločilno vlogo pri določanju cene.
Gospodarske javne službe, s katerimi se zagotavljajo storitve, katerih uporabniki niso
določljivi ali katerih uporaba ni izmerljiva (npr. javna razsvetljava, vzdrževanje lokalnih
cest), se financira iz sredstev proračuna. Iz teh se običajno financira tudi izgradnja
infrastrukturnih objektov in naprav (Virant, 2004, str. 151).
59. člen Zakona o gospodarskih javnih službah določa, da za uporabo javnih dobrin, ki so
glede na posameznega uporabnika ali določljive skupine uporabnikov izmerljive,
uporabniki plačujejo ceno proizvoda ali storitve, ki je lahko tudi v obliki tarife, takse,
nadomestila ali povračila. Cene se oblikujejo in določajo na način in po postopku, ki ga
določa zakon ali odlok lokalne skupnosti v skladu z zakonom. Cene se lahko določijo
diferencirano po kategoriji uporabnikov in količini porabljenih ali nudenih javnih dobrin ter
rednosti njihove uporabe. Cene se lahko subvencionirajo. Z aktom, s katerim se odloči o
subvencioniranju cene, se določita tudi višina in vir subvencij. Te so lahko diferencirane
po kategorijah uporabnikov in količini porabljenih ali nudenih javnih dobrin.
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60. člen Zakona o gospodarskih javnih službah pa govori o tem, da se iz sredstev
proračuna financirajo gospodarske javne službe, s katerimi se zagotavljajo javne dobrine
in katerih uporabniki niso določljivi ali katerih uporaba ni izmerljiva. Negospodarske javne
službe se v celoti financirajo iz javnih sredstev. Tak način financiranja pride v poštev
zaradi tehnične nemožnosti merjenja uporabe, lahko tudi iz socialnih razlogov.
Financiranje negospodarskih javnih služb je v celoti podrejeno socialnim načelom (Virant,
2004, str. 152).

2.9 JAVNO PODJETJE
Javna podjetja so tista, ki so popolnoma ali delno v državni lasti, ukvarjajo pa se z
infrastrukturo, industrijsko, kmetijsko in trgovinsko dejavnostjo. Javno podjetje mora
izpolnjevati dva kriterija:
• da je v pretežni lasti države in
• opravlja javno službo (Pečar, 2005, str. 111).
Javno podjetje je posebna pravnoorganizacijska oblika, korporativna oseba javnega prava,
ki izvaja gospodarsko javno službo na pridobiten način. V javnem podjetju se prepletajo
elementi javnega in zasebnega (po Bohinc, 2005, str. 201).
Za opredelitev javnega podjetja veljajo nekateri temeljni kriteriji:
• podjetje mora imeti neko minimalno avtonomijo nasproti oblastem, kar zadeva
poslovanje, stroške, vstopanje v pravna razmerja;
• javno podjetje mora imeti industrijske oziroma socialne cilje, tj. proizvajati blago
oziroma storitve in ravnati kot proizvajalec oziroma trgovec (negospodarske
dejavnosti, kot so šole, univerze, bolnišnice ali jetnišnice, se ne morejo upravljati
kot podjetje);
• upravljanje in poslovni postopki v javnih podjetjih morajo biti sorodni tistim v
zasebnih (Bohinc, 2005, str. 201).
25. člen ZGJS govori o tem, da javno podjetje ustanovi vlada oziroma lokalna skupnost
kot podjetje v lasti republike ali lokalne skupnosti, ali pa se ustanovi kot podjetje z vložki
zasebnega kapitala, če to ni v nasprotju z javnim interesom, zaradi katerega je
ustanovljeno.
ZGJS določa, da se za vprašanja v zvezi z javnim podjetjem, ki jih ta zakon ne ureja,
uporabljajo določbe Zakona o gospodarskih družbah. Javno podjetje je torej
statusnopravno gospodarska družba. V praksi prideta v poštev predvsem dve obliki
kapitalskih družb: družba z omejeno odgovornostjo in delniška družba. Javno podjetje
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ustanovi država (vlada) ali lokalna skupnost. Kot družbeniki oziroma delničarji lahko
nastopajo tudi osebe zasebnega prava – njihov kapitalski delež ni omejen. Javno podjetje
je torej teoretično lahko v večinski zasebni lasti, vendar ima še vedno status javnega
podjetja. Specifike tega statusa so predvsem naslednje:
• javno podjetje izvaja javno službo,
• ustanovitelj (vlada ali lokalna skupnost) določa pogoje (režim) izvajanja javne
službe,
• ustanovitelj določa cene javnih dobrin,
• ustanovitelj ne glede na svoj kapitalski delež imenuje direktorja javnega podjetja,
• ustanovitelj sprejme poslovno poročilo in zaključni račun javnega podjetja (Virant,
2004, str. 138 – 140).
27. člen ZGJS določa, da direktorja javnega podjetja imenuje ustanovitelj, in sicer na
podlagi javnega razpisa in za dobo štirih let. Sicer ima javno podjetje organe, ki so v
skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (skupščino, nadzorni svet). Tudi za vsa
preostala statusna vprašanja se uporabljajo splošni predpisi statusnega prava.
Javna podjetja srečamo na področju državnih in lokalnih gospodarskih javnih služb. Na
državni ravni so javne službe na področju energetike, vodnega gospodarstva, železniškega
prometa, telekomunikacij in poštnih storitev. Na lokalni ravni srečamo javna podjetja tako
rekoč v vseh občinah, izvajajo pa predvsem javne službe varstva okolja. Številna javna
podjetja delujejo za več občin (Virant, 2004, str. 138, 139).
Javna podjetja lahko uvrstimo v štiri skupine:
• podjetja za oskrbovanje z javnimi dobrinami (pitna voda, kanalizacijsko omrežje,
električna energija, plin in telekomunikacije);
• podjetja, ki zagotavljajo kopenski transport in poštne storitve;
• regulativni organi (agencije, uradi in direkcije);
• podjetja, ki delujejo v konkurenčnih okoljih (banke, zavarovalniške družbe, letalski
prevozniki in naftna podjetja) (po Hughes, 2003, str. 97 – 99).
V javnih podjetjih v Republiki Sloveniji se država kaže v dveh funkcijah, in sicer kot
regulator teh dejavnosti in kot upravičenec kapitalskih upravičenj. Naloge, ki jih ima
država kot regulator, so tako naloge urejanja splošnega pravnega okvirja, kamor spadajo
določanje gospodarskih dejavnosti, v katerih je prisoten javni interes, opredelitev obsega
in vsebine javnega interesa ter ustreznega javnopravnega režima, ki naj zagotovi
uresničitev javnega interesa, kot tudi upravljanje gospodarskih javnih služb, kamor
spadajo predvsem določanje cen javnih dobrin in storitev, določanje tehničnih in drugih
pogojev za opravljanje gospodarskih javnih služb, reševanje sporov med izvajalci javnih
služb, nadzor nad izvajanjem predpisov. Regulatorne naloge so po svoji naravi
javnopravna upravičenja države v odnosu do izvajalcev služb (Virant, 2004, str. 139).
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2.9.1 JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE, D.O.O.
Korenine Javnega podjetja Komunala Zagorje, d.o.o. segajo v leto 1958. Družba je pravna
naslednica Komunalno-obrtnega podjetje Zagorje ob Savi, ustanovljenega z odločbo
Občinskega ljudskega odbora Zagorje ob Savi z dne 13. 6. 1958, vpisanega v register
gospodarskih organizacij s sklepom Okrožnega gospodarskega sodišča v Celju. Javno
podjetje Komunala Zagorje je nastalo na podlagi Odloka vseh zborov skupščine občine
Zagorje ob Savi o preoblikovanju Javnega komunalnega podjetja Zagorje ob Savi, p.o. v
družbo z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) z enim družbenikom (Uradni vestnik Zasavja, št.
9/94, 20/94, 10/98, Uradni list RS, št. 39/06).

Danes Javno podjetje Komunala Zagorje, d.o.o. (skrajšano Komunala Zagorje, d.o.o.)
zaposluje 68 ljudi. Podjetje je v 100-odstotni lasti Občine Zagorje.
Glavna dejavnost družbe je izvajanje v nadaljevanju navedenih gospodarskih javnih služb.
Za optimalni izkoristek razpoložljivih kapacitet družba v manjšem obsegu izvaja tudi
nekatere tržno usmerjene (profitne) dejavnosti.
Družba izvaja naslednje gospodarke javne službe:
-

oskrba s pitno vodo iz javnega vodovoda,
odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
ravnanje s komunalnimi odpadki,
odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
javna snaga in čiščenje javnih površin,
urejanje lokalnih cest,
urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
urejanje ulic, trgov in cest v mestu Zagorje, v Kisovcu in na Izlakah, ki niso
razvrščene med magistralne, regionalne in lokalne ceste,
urejanje pokopališč in oddajanje prostorov za grobove v najem,
pogrebne storitve in storitve v zvezi z upepeljevanjem,
urejanje in vzdrževanje tržnic,
urejanje javnih parkirišč,
oskrba s toplotno energijo iz lokalnega omrežja, ki zajema proizvodnjo in
distribucijo toplotne energije,
javna razsvetljava v naseljih, ki obsega razsvetljavo prometnih in drugih javnih
površin.

Najvišji organ družbe je občinski svet, ki sprejema strateško-razvojne cilje in strategijo
njihovega uresničevanja, imenuje organe družbe (nadzorni svet, direktorja) ter daje
soglasje k aktivnostim večjega pomena. Nadzorni svet družbe opravlja nalogo
nadzorovanja poslovanja podjetja; sestavljen je iz predsednika, treh članov iz vrst lastnika
in dveh članov iz vrst delavcev. Družbo zastopa in predstavlja direktor, ki vodi in usklajuje
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delo med notranjimi organizacijskimi entitetami. Pristojnosti organov družbe so
opredeljene v statutu podjetja.
Podjetje je organizirano v sektorje, službe in delovne enote. Sektor je organizacijska
oblika, v kateri se izvajajo proizvodni in poslovni procesi. Služba je zaokrožena
organizacijska oblika, v kateri se opravljajo servisne dejavnosti za proizvodne, poslovne
procese in samostojne dejavnosti. Delovna enota je zaokrožena organizacijska oblika, v
kateri se izvajajo dokončno merljive ekonomske vrednosti. Organizacijsko strukturo si
lahko ogledamo na sliki 12

Slika 11: Organigram Komunale Zagorje, d.o.o.

Vir: Letno poročilo Komunale Zagorje, d.o.o., 2010.
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3 EMPIRIČNA RAZISKAVA KAKOVOSTI JAVNEGA PODJETJA

3.1 RAZISKAVA MERJENJA RAZLIČNIH STALIŠČ O
KOMUNALNIH STORITEV MED UPORABNIKI IN IZVAJALCI

KAKOVOSTI

Raziskava o merjenju različnih stališč o kakovosti komunalnih storitev med uporabniki in
izvajalci je potekala v naslednjih fazah: opredelitev problema raziskovanja, določitev
namena in ciljev raziskave, izbor ključnih dejavnikov, izbira ciljnih skupin in oblikovanje
vzorca, oblikovanje vprašalnika, izbira metod in načina izvajanja raziskave. Temu so sledili
anketiranje, predstavitev rezultatov, prikaz ugotovitev in predlogov podjetju. Posamezne
faze so predstavljene v nadaljevanju.

3.2 OPREDELITEV PROBLEMA RAZISKOVANJA
Naloga Komunale Zagorje je zagotavljanje zadovoljevanja javnih potreb. Po uspešnosti
zadovoljevanja teh potreb se ocenjuje tudi uspešnost njenega poslovanja. To pomeni, da
bolj kot podjetje zadovoljuje javne potrebe, uspešnejše je. Doseganje dobička je
sekundarni cilj poslovanja podjetja in s tem tudi sekundarno merilo uspešnosti.
Okolje podjetja postaja vse bolj kompleksno in zahteve do podjetja so vse večje.
Uporabniki javnih dobrin postajajo vse zahtevnejši in pričakujejo ustrezno, redno in
kakovostno izvajanje javnih služb po sprejemljivi ceni. Komunala Zagorje mora zato svoje
storitve prilagajati tem potrebam in jih iz dneva v dan izboljševati. Da bi podjetje lahko
storitve izboljšalo, mora poznati zahteve uporabnikov. Eden od možnih načinov
ugotavljanja potreb uporabnikov je analiza merjenja stališč o kakovosti komunalnih
storitev med uporabniki in izvajalci.

Pri izboru ključnih dejavnikov raziskave sem uporabila naslednje dejavnike kakovosti
storitev: zanesljivost, odzivnost, občutek zaupanja, usmerjenost k uporabniku, fizične
dokaze in informiranost.
Pri dejavniku zanesljivost sem upoštevala zlasti sposobnost podjetja Komunala Zagorje,
da opravi storitev v skladu s pričakovanji uporabnikov in pravočasno ter zanesljivo rešuje
pritožbe. Pri dejavniku odzivnost sem upoštevala pripravljenost podjetja pomagati
uporabnikom, dosegljivost in pravočasni odziv na prošnjo uporabnika. Dejavnik občutek
zaupanja upošteva sposobnost podjetja za ustvarjanje občutka varnosti in zaupanja ter
usposobljenost zaposlenih. Naslednji dejavnik je usmerjenost pozornosti k
uporabniku, ki vključuje poznavanje okolja in razumevanje potreb uporabnikov,
izvajanje storitev v skladu s potrebami ter upoštevanje pobud in predlogov uporabnikov.
Dejavnik vidni (fizični, otipljivi) dokazi upošteva videz fizičnega okolja, delovanje
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različnih dejavnosti podjetja, kot jih vidijo uporabniki, urejenost itd. Zadnji dejavnik
oziroma informiranost upošteva seznanjenost uporabnikov z izvajanjem storitev, stroški
njihove izvedbe in izvajanjem novih storitev.

3.3 IZBIRA CILJNIH SKUPIN IN OBLIKOVANJE VZORCA
Pred oblikovanjem vzorca je bilo potrebno določiti ciljne skupine. Opravljanje storitev
Komunale Zagorje se nanaša na območje znotraj meja občine Zagorje. V raziskavo so bile
tako vključene naslednje ciljne skupine:
- prebivalci občine Zagorje,
- pravne osebe, javni zavodi,
- zaposleni v podjetju Komunala Zagorje.
V Komunali Zagorje je bilo v času opravljanja raziskave zaposlenih 67 ljudi.
Vzorec za ciljno skupino prebivalci je bil oblikovan iz naključno srečanih oseb, ki so bile
pripravljene izpolniti anketo, in oseb, ki so izpolnile anketo, poslano po elektronski pošti.
Vzorec je bil pristran za populacijo polnoletnih občanov. V vzorcu je bilo 60 prebivalcev,
saj sem ga zaključila, ko sem dobila vrnjenih 60 popolnih anket.
Vzorec za pravne osebe je bil oblikovan tako, da sem anketne vprašalnike poslala po
elektronski pošti in po vrnitvi 10 popolnih anket zaključila vzorec.
Vzorec za javne zavode je bil oblikovan tako, da sem anketne vprašalnike poslala po
elektronski pošti in po vrnitvi 10 popolnih anket zaključila vzorec.
Vzorec za zaposlene je bil oblikovan tako, da sem anketne vprašalnike razdelila tako
upravi podjetja (10) kot delavcem v proizvodnji (30).

3.4 OBLIKOVANJE VPRAŠALNIKA
Oblikovala sem dva vprašalnika – prvega za fizične osebe, pravne osebe in javne zavode,
drugega za zaposlene. Vprašalniki se med ciljnimi skupinami niso razlikovali, razen v
demografskih oznakah.
Vsak vprašalnik je razdeljen na tri dele. V prvem delu so zastavljena splošna vprašanja, s
katerimi sem želela izvedeti, kako uporabniki oziroma zaposleni poznajo delo Komunale
Zagorje, kako ocenjujejo njen ugled in splošno zadovoljstvo z njenimi storitvami. Ta
vprašanja so zaprtega tipa, tj. pri njih ima anketiranec že vnaprej določene odgovore,
med katerimi lahko izbira. Odgovori so podani v obliki 5-stopenjske ocenjevalne lestvice, s
pomočjo katere so anketiranci izražali svoje mnenje.
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Drugi del vprašalnika zajema 9 meril po modelu CAF, s katerimi pridobimo prvi vtis o
delovanju organizacije. Ta merila so:
-

voditeljstvo,
strategija in načrtovanje,
zaposleni,
partnerstvo in viri,
procesi,
državljani/odjemalci,
rezultati/zaposleni,
rezultati/družba,
ključni rezultati delovanja.

S tem delom vprašalnika so uporabniki ocenjevali tako zadovoljstvo kot pomembnost.
Vsak dejavnik so anketiranci ocenili z ocenami od 1 do 5, kjer pri ocenjevanju
pomembnosti 1 pomeni zelo nepomembno, 5 pa zelo pomembno. Pri zadovojstvu 1
pomeni zelo nezadovoljen, 5 pa zelo zadovoljen. S pomočjo primerjave med
pomembnostjo in zadovoljstvom sem dobila bistveno bolj poglobljen vpogled v
zadovoljstvo uporabnikov, ker sem ugotovila vpliv posameznega dejavnika ponudbe na
celotno oceno zadovoljstva. Ta del vprašalnika vsebuje še eno vprašanje, in sicer o načinu
izboljšanja storitev. Anketirancem sem zastavila odprto vprašanje in si predloge zabeležila,
medtem ko sem anketirancu, ki ni imel ideje, ponudila različne možnosti, za katere se je
lahko odločil.
Tretji del vprašalnika sestavljajo vprašanja, ki se nanašajo na demografske značilnosti in
so bila oblikovana za vsak vprašalnik posebej.
Težav z izpolnjevanjem ni bilo, vprašanja so bila anketirancem jasna in razumljiva.

3.5 HIPOTEZI RAZISKAVE
Iz lastnega zaznavanja problematike sem postavila dve hipotezi, ki ju želim preveriti z
raziskavo.
H1: Poznavanje dela Komunale Zagorje med uporabniki storitev in zaposlenimi je različno.
H2: Pri vseh vidikih merjenja kakovosti storitev po modelu CAF se stališča uporabnikov in
izvajalcev javnih storitev razlikujejo.
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4 ANALIZA IN INTERPRETACIJA REZULTATOV RAZISKAVE
Podatki so analizirani za vse ciljne skupine, vključene v raziskavo, in sicer za prebivalce,
pravne osebe, javne zavode in zaposlene.

4.1 REZULTATI PRIMERJALNE ANALIZE MERJENJA RAZLIČNIH STALIŠČ
O KAKOVOSTI KOMUNALNIH STORITEV MED UPORABNIKI IN IZVAJALCI

4.1.1 POZNAVANJE DELA KOMUNALE ZAGORJE
V naslednji tabeli je prikazana primerjava poznavanja dela Komunale Zagorje med
uporabniki in zaposlenimi.

Tabela 5: Prikaz ocen poznavanja dela Komunale Zagorje med uporabniki
in zaposlenimi
Vprašanje

1. Kako dobro
poznate delo
javnega
podjetja
Komunala
Zagorje?
Skupaj

N

Uporabniki
Povprečna
ocena

Std

N

Zaposleni
Povprečna
ocena

Std

Z

80

2,7

1,2

40

4,4

0,9

-8,5

80

40

Vir: lasten, tabeli 1 in 2.
Enakost povprečij lahko zavrnemo pri α = 0,05, ker je z večji od -1,96. To pomeni, da se
stališča anketiranih skupin bistveno razlikujejo.
Iz odgovorov anketirancev je razvidno, da delo Komunale Zagorje najbolje poznajo
zaposleni, kar je posledica dejstva, da delajo v podjetju in vsakodnevno spremljajo
njegovo delovanje; njihova ocena je 4,4. Uporabniki pa so s povprečno oceno 2,7
sporočili, da je njihovo poznavanje Komunale precej manjše.
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4.1.1.1 Preveritev prve hipoteze s komentarjem
Na podlagi izračuna variance in standardnega odklona potrjujem prvo zastavljeno
hipotezo.
Uvedba modela kakovosti v Komunali Zagorje temelji tudi na poznavanju njenega dela
med uporabniki in zaposlenimi. Dobljeni rezultati kažejo na to, da se poznavanje dela v
Komunali Zagorje med zaposlenimi in uporabniki bistveno razlikuje. Povprečna ocena
uporabnikov nam pove, da je njihovo poznavanje dela zelo slabo, da niso obveščeni o
novih storitvah podjetja. Poznajo le storitve, ki jih sami uporabljajo, ki so obvezujoče
zanje, kot sta npr. oskrba z vodo in odvoz odpadkov. Povsem pričakovan je rezultat
zaposlenih, saj so obveščeni o vseh novostih v podjetju, delo jim je zelo dobro
predstavljeno. Bistveno je, da podjetje na podlagi merjenj sprejme ustrezne ukrepe za
izboljšanje obveščenosti strank. Podjetje bi se moralo uporabnikom predstaviti na dnevu
odprtih vrat, kjer bi podrobneje spoznali, s katerimi storitvami še nastopa na trgu.
Prepričana sem, da se bo trend naraščanja poznavanja Komunale Zagorje z leti še
povečeval, saj se podjetje vse bolj zaveda potrebe po stalnem izboljševanju v smislu
prilagajanja potrebam svojih uporabnikov in zaposlenih, ki so pomemben del pri
uresničevanju boljšega poznavanja in s tem tudi trženja storitev, ki jih ponujajo.

4.1.2 UGLED KOMUNALE ZAGORJE
V tabeli, ki sledi, je prikazana primerjava ocen ugleda Komunale Zagorje med uporabniki
in zaposlenimi.

Tabela 6: Prikaz ocen ugleda Komunale Zagorje med uporabniki in zaposlenimi
Vprašanje
N

Uporabniki
Povprečna
ocena

Std

N

Zaposleni
Povprečna
ocena

Std

Z

2. Kako bi
ocenili ugled
Komunale
Zagorje?

80

3,1

1,15

40

4,2

1,02

-5,4

Skupaj

80

40

Vir: lasten, tabeli 3 in 4.
Enakost povprečij lahko zavrnemo pri α = 0,05, ker je z večji od -1,96. To pomeni, da se
stališča anketiranih skupin bistveno razlikujejo.
Podatki povedo, da Komunala Zagorje uživa med uporabniki relativno dober ugled z oceno
3,1. Ugled Komunale Zagorje pa je večji med zaposlenimi, povprečna ocena je 4,2, saj kot
izvajalci menijo, da se trudijo zadovoljiti vse potrebe in želje uporabnikov.
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4.1.3 SPLOŠNO ZADOVOLJSTVO S STORITVAMI KOMUNALE ZAGORJE
V tabeli 6 je prikazana primerjava splošnega zadovoljstva s storitvami Komunale Zagorje
med uporabniki in zaposlenimi.
Tabela 7: Prikaz ocen zadovoljstva med uporabniki in zaposlenimi
Vprašanje

3. Kako bi
ocenili splošno
zadovoljstvo s
storitvami
Komunale
Zagorje?
Skupaj

N

Uporabniki
Povprečna
ocena

Std

N

Zaposleni
Povprečna
ocena

Std

Z

80

2,8

1,04

40

4,1

1,09

-5,4

80

40

Vir: lasten, tabeli 5 in 6.
Enakost povprečij lahko zavrnemo pri α = 0,05, ker je z večji od -1,96. To pomeni, da se
stališča anketiranih skupin bistveno razlikujejo.
S primerjavo izbranih skupin ugotovimo, da zaposleni kot izvajalci storitev verjamejo v
svoje storitve, v njihovo kakovost, saj to potrjujejo z oceno 4,1. Uporabniki pa splošno
zadovoljstvo ocenjujejo z oceno 2,8 in se bodo v prihodnje še trudili izboljšati storitve in s
tem svoje zadovoljstvo.

4.1.4 ANALIZA ZADOVOLJSTVA PO MERILIH MED DVEMA CILJNIMA SKUPINAMA
V nadaljevanju prikazujem primerjavo zadovoljstva med dvema anketiranima ciljnima
skupinama po vsakem preučevanem merilu posebej.

Voditeljstvo
Spodnja tabela prikazuje primerjavo ocen zadovoljstva s storitvami med uporabniki in
zaposlenimi po merilu voditeljstva.
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Tabela 8: Primerjava povprečnih ocen kot stopenj strinjanja glede zadovoljstva po
trditvah uporabnikov in zaposlenih, ki sem jih seštela po merilu voditeljstva
Trditvi
4a + 4b

Uporabniki

Z
N

4a) Komunalno podjetje redno
sodeluje z zunanjim okoljem in
redno obvešča uporabnike o
njihovih
pravicah
in
obveznostih.
4b) Odnosi med zaposlenimi in
strankami so spoštljivi in
zaupljivi.
Skupaj

Zaposleni

Povprečna
ocena

Std

80

N

Povprečna
ocena

Std

3,7

1,14

40
2,9

1,20

80

40

160

80

-5,2

Vir: lasten, tabeli 7 in 8.

Enakost povprečij lahko zavrnemo pri α = 0,05, ker je z večji od -1,96. To pomeni, da se
stališča anketiranih skupin bistveno razlikujejo.
Pri primerjavi dveh ciljnih skupin po merilu voditeljstva ugotavljam, da so zaposleni s
svojo povprečno oceno 3,7 hoteli sporočiti, da redno sodelujejo z zunanjimi uporabniki in
da jih redno obveščajo o njihovih pravicah in obveznostih. Prav tako trdijo, da so odnosi
med njimi spoštljivi in zaupljivi. Uporabniki pa s povprečno oceno 2,9 sporočajo, da so s
temi trditvami srednje zadovoljni.

Strategija in načrtovanje
Spodnja tabela prikazuje primerjavo ocen zadovoljstva s storitvami med uporabniki in
zaposlenimi po merilu strategije in načrtovanja.
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Tabela 9: Primerjava povprečnih ocen kot stopenj strinjanja glede zadovoljstva po
trditvah uporabnikov in zaposlenih, ki sem jih seštela po merilu strategije
in načrtovanja
Trditvi
5a + 5b

Uporabniki

Zaposleni
Z

N

Povprečna
ocena

Std

N

Povprečna
ocena

Std

3,7

1,26

5a) Upoštevajo se želje in
potrebe strank.
80
5b) Podjetje skrbi za inovacije
in posodabljanja.

Skupaj

40
2,8

1,19

80
160

-5,2

40
80

Vir: lasten, tabeli 9 in 10.
Enakost povprečij lahko zavrnemo pri α = 0,05, ker je z večji od -1,96. To pomeni, da se
stališča anketiranih skupin bistveno razlikujejo.
Po merilu strategije in načrtovanja so zaposleni podali najvišjo povprečno oceno 3,7, kar
pomeni, da so prepričani, da podjetje dobro skrbi za strategijo in načrtovanje. Uporabniki
pa so trditvi ocenili s povprečno oceno 2,8 in s tem sporočili, da lahko pri tem merilu
podjetje še bolj prisluhne uporabnikom.

Zaposleni
Naslednja tabela prikazuje primerjavo ocen zadovoljstva s storitvami med uporabniki in
zaposlenimi po merilu zaposlenih.

Tabela 10: Primerjava povprečnih ocen kot stopenj strinjanja glede zadovoljstva po
trditvah uporabnikov in zaposlenih, ki sem jih seštela po merilu zaposlenih
Trditvi
6a + 6b

Uporabniki

Z
N

6a)
Zaposleni
so
vedno
pripravljeni pomagati strankam,
upoštevajo njihove želje.

Povprečna
ocena

Std

80

6b) Zaposleni so vedno
dosegljivi, ko potrebujemo
njihovo pomoč.
Skupaj

Zaposleni

N

Povprečna
ocena

Std

4,7

0,61

40
3

1,17

80
160

40
80

Vir: lasten, tabeli 11 in 12.
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-14,2

Enakost povprečij lahko zavrnemo pri α = 0,05, ker je z večji od -1,96. To pomeni, da se
stališča anketiranih skupin bistveno razlikujejo.
Rezultati po merilu zaposlenih me ne presenečajo; že same trditve se neposredno
nanašajo na zaposlene, tako da je bila visoka ocena 4,7 z njihove strani pričakovana.
Uporabniki so trditve o odnosu z zaposlenimi ocenili z oceno 3.

Partnerstvo in viri
Spodnja tabela prikazuje primerjavo ocen zadovoljstva storitev med uporabniki in
zaposlenimi po merilu partnerstva in virov.
Tabela 11: Primerjava povprečnih ocen kot stopenj strinjanja glede zadovoljstva po
trditvah uporabnikov in zaposlenih, ki sem jih seštela po merilu partnerstva in virov
Trditvi
7a + 7b

Uporabniki

Z
N

6a) Podjetje redno informira
stranke preko elektronskih,
radijskih in pisnih obvestil.
6b)
Podjetje
sprejema
pritožbe, zamisli, predloge
strank in jih uspešno rešuje.

Skupaj

Zaposleni

Povprečna
ocena

Std

80

N

Povprečna
ocena

Std

4

1,16

40
3

1,12

80
160

-6,4

40
80

Vir: lasten, tabeli 13 in 14.
Enakost povprečij lahko zavrnemo pri α = 0,05, ker je z večji od -1,96. To pomeni, da se
stališča anketiranih skupin bistveno razlikujejo.
Uporabniki so s povprečno oceno 3 potrdili, da podjetje dokaj uspešno rešuje njihove
pritožbe, zamisli in predloge ter da so informirani glede novosti. Še bolj so o tem
prepričani zaposleni, ki svoj odnos do uporabnikov ocenjujejo z oceno 4.

Procesi
Vprašanje: Kako lahko Komunala Zagorje izboljša svoje procese?
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Tabela 12: Tabela prikazuje dejansko število uporabnikov in zaposlenih, ki so izbrali
ustrezen odgovor
Dejanska frekvenca
8a)
Pogostejše
praznenje
smetnjakov
8b) Dodatni odvoz kosovnih
odpadkov
8c) Pogostejše čiščenje javnih
površin
8d) Drugo
Skupaj

Uporabniki
19

Zaposleni
7

Skupaj
26

10

7

17

13

8

21

38
80

18
40

56
120

Vir: lasten, tabeli 15 in 16.

Tabela 13: Tabela prikazuje pričakovano (teoretično) število uporabnikov in
zaposlenih, ki so izbrali ustrezen odgovor
Pričakovana (teoretična)
frekvenca
8a)
Pogostejše
praznenje
smetnjakov
8b) Dodatni odvoz kosovnih
odpadkov
8c) Pogostejše čiščenje javnih
površin
8d) Drugo
Skupaj

Uporabniki

Zaposleni

Skupaj

17,3

8,7

26,0

11,3

5,7

17,0

14,0

7,0

21,0

37,3
80

18,7
40

56,0
120

Vir: lasten, tabeli 15 in 16.

Državljani/odjemalci
Naslednja tabela prikazuje primerjavo ocen zadovoljstva s storitvami med uporabniki in
zaposlenimi po merilu državljanov/odjemalcev.
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Tabela 14: Primerjava povprečnih ocen kot stopenj strinjanja glede zadovoljstva po
trditvah uporabnikov in zaposlenih, ki sem jih seštela po merilu
državljanov/odjemalcev
Trditve
9a + 9b + 9c + 9d + 9e + 9f
+ 9g + 9h + 9i

Uporabniki

Z
N

9a) Čistoča mestnih ulic,
trgov, cest, pločnikov in drugih
javnih površih je ustrezna.
9b) Urejenost in čistoča,
parkov, zelenic in drugih
zelenih površin je ustrezna.
9c) Število košev za smeti v
mestu je ustrezno.
9d) Odvoz odpadkov je reden.
9e) Sistem ločenega zbiranja
odpadkov je ustrezen.
9f) Ločeno oddajanje nevarnih
gospodinjskih odpadkov (baterije,
laki,
barvila,
zdravila)
je
omogočeno.
9h) Zagorska tržnica je
primerno urejena.
9i) Urejenost pokopališča je
ustrezna.
Skupaj

Zaposleni

720

Povprečna
ocena

Std

N

2,7

1,17

360

720

Povprečna
ocena

Std

3,2

1,20

-6,03

360

Vir: lasten, tabeli 17 in 18.
Enakost povprečij lahko zavrnemo pri α = 0,05, ker je z večji od -1,96. To pomeni, da se
stališča anketiranih skupin bistveno razlikujejo.
Uporabniki so s povprečno oceno 2,7 ocenili trditve in s tem povedali, da bi se po merilu
državljanov/odjemalcev podjetje lahko izboljšalo, in sicer tako, da bi prisluhnilo
uporabnikom in skupaj z njimi reševalo probleme, da bi bile te storitve zanje še bolj
zadovoljive. Zaposleni se zavedajo določenih slabosti po tem merilu, zato z oceno 3,2 tudi
sami sporočajo, da se storitve lahko izboljšajo.

Rezultati/zaposleni
Naslednja tabela prikazuje primerjavo ocen zadovoljstva s storitvami med uporabniki in
zaposlenimi po merilu rezultatov zaposlenih.
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Tabela 15: Primerjava povprečnih ocen kot stopenj strinjanja glede zadovoljstva po
trditvah uporabnikov in zaposlenih, ki sem jih seštela po merilu rezultatov zaposlenih
Trditvi
10a + 10b

Uporabniki

Z
N

10a) Imam vse potrebne
informacije glede izvajanja
komunalnih storitev.
10b)
Seznanjen
sem
z
izvajanjem
novih
storitev
Komunale Zagorje.

Skupaj

Zaposleni

Povprečna
ocena

Std

80

N

Povprečna
ocena

Std

3,3

1,13

40
2,8

1,27

80
160

-2,8

40
80

Vir: lasten, tabeli 19 in 20.
Enakost povprečij lahko zavrnemo pri α = 0,05, ker je z večji od -1,96. To pomeni, da se
stališča anketiranih skupin bistveno razlikujejo.
Zaposleni so z izvajanjem storitev in novostmi seznanjeni po področjih dela, tako da ne
vedo vsega, zato njihova ocena 3,3 pomeni, da slabše poznajo področje dela, ki ga ne
izvajajo, kot tudi novosti. Uporabniki prav tako poznajo le tiste storitve, ki jih uporabljajo,
in so obveščeni le o novostih v zvezi z njimi, zato njihovo poznavanje ocenjujejo z oceno
2,8.

Rezultati/družba
Spodnja tabela prikazuje primerjavo ocen zadovoljstva s storitvami med uporabniki in
zaposlenimi po merilu rezultatov družbe.
Tabela 16: Primerjava povprečnih ocen kot stopenj strinjanja glede zadovoljstva po
trditvah uporabnikov in zaposlenih, ki sem jih seštela po merilu rezultatov družbe
Trditvi
10a + 10b

Uporabniki

Z
N

11a) Podjetje ne povzroča
hrupa, smradu in drugih
nevarnosti za okolje.
11b)
Podjetje
posveča
pozornost varstvu in zdravju
pri delu.

Skupaj

Zaposleni

Povprečna
ocena

Std

80

N

Povprečna
ocena

Std

3,5

1,33

40
3,2

1,22

80
160

40
80

Vir: lasten, tabeli 21 in 22.
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-1,5

Enakosti povprečij ne moremo zavrniti pri α = 0,05, ker z ni večji od -1,96. To pomeni, da
se stališča anketiranih skupin bistveno ne razlikujejo.
Pri teh trditvah je razlika med anketiranima skupinama zelo majhna. Menim, da je pri tem
merilu razlika med ocenama uporabnikov (3,2) in zaposlenih (3,5) najmanjša zato, ker
trditve glede onesnaževanja, varstva in zdravja pri delu zadevajo tudi zaposlene, saj so
osebno izpostavljeni tem dejavnikom.

Ključni rezultati delovanja
Spodnja tabela prikazuje primerjavo ocen zadovoljstva s storitvami med uporabniki in
zaposlenimi po merilu ključnih rezultatov delovanja.

Tabela 17: Primerjava povprečnih ocen kot stopenj strinjanja glede zadovoljstva po
trditvah uporabnikov in zaposlenih, ki sem jih seštela po merilu ključnih
rezultatov delovanja
Trditvi
10a + 10b

Uporabniki

Z
N

12a)
Podjetje
zagotavlja
visoko kakovost opravljenih
storitev.
12b) Podjetje svoje storitve
(oskrbo z vodo, odvoz smeti,
ogrevanje)
ponuja
po
sprejemljivih cenah.
Skupaj

Zaposleni

Povprečna
ocena

Std

N

Povprečna
ocena

Std

3,7

1,33

40

80
1,22

2,6

-7,5

40
80

80
160

Vir: lasten, tabeli 23 in 24.
Enakost povprečij lahko zavrnemo pri α = 0,05, ker je z večji od -1,96. To pomeni, da se
stališča anketiranih skupin bistveno razlikujejo.
Pri tem merilu se povprečje ocen anketiranih skupin največ razlikuje. Zaposlenim se cena
in kakovost storitev zdita primerna in te trditve ocenjujejo z oceno 3,7. Uporabniki se v
skladu s pričakovanji s ceno storitev ne strinjajo, prav tako pa si želijo njihovo večjo
kakovost; od tod ocena 2,6. Pri tem merilu je vedno pričakovati takšen razkorak med
anketiranima skupinama, saj je na eni strani uporabnik, ki želi kakovostno storitev po
ugodni ceni, na drugi strani pa zaposleni in podjetje, ki želi za vsako storitev iztržiti kar
največ.
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4.1.4.1 Preveritev druge hipoteze s komentarjem
Na podlagi izračuna variance in standardnega odklona potrjujem drugo hipotezo. Z
izračunom sem dobila rezultate za vseh 9 meril po modelu CAF. Povprečne ocene pri
osmih merilih kažejo, da se stališča uporabnikov in zaposlenih bistveno razlikujejo. Edino
merilo, kjer ni razlik med stališči, je merilo procesi. Preseneča me, da je pri vseh devetih
merilih povprečna ocena višja med zaposlenimi. To dokazuje, da jih je velika večina zelo
zadovoljnih tako s podjetjem kot njegovimi storitvami. Pri merilu voditeljstvo sem
ugotovila, da so zaposleni vedno pripravljeni sodelovati z zunanjim okoljem, redno
obveščati uporabnike o njihovih pravicah in obveznostih. Zelo dobro ocenjujejo tudi svoj
odnos z uporabniki. Slednji so to merilo ocenili nekoliko slabše, kajti tu vidijo še določene
probleme in možnosti za izboljšave, ki jih bo lahko podjetje doseglo s pomočjo merjenja in
upoštevanja stališč, kar bo vodilo k višjim ocenam uporabnikov.
Merilo strategija in načrtovanje je v podjetju zelo pomembno. Brez njegovega upoštevanja
podjetje ne more dosegati boljših rezultatov, kajti posluh pri strankah in zadovoljevanje
njihovih potreb je ključnega pomena. Stranke imajo namreč pomembno vlogo. Njihove
želje in potrebe nas pripeljejo do inovacij in posodabljanja. Zaposleni so zopet podali
najvišjo oceno, saj menijo, da je za stranke in inovacije že sedaj v veliki meri poskrbljeno.
Uporabniki pa menijo, da njihove želje niso uslišane, kot bi bile lahko, in da bi bilo
potrebno posodobiti določene storitve. Vsem uporabnikom nikoli ne bo zadoščeno, zato se
mora podjetje truditi in v čim večji meri upoštevati želje in potrebe, ki jih ugotovi s
takšnimi raziskavami.
Zaposleni v podjetju so najvišjo povprečno oceno v raziskavi namenili merilu zaposleni.
Ocenjujejo, da upoštevajo stranke in so jim vedno pripravljeni pomagati. Menim, da vsak
zaposleni sebe ocenjuje kar najbolje. Ta ocena pa ni realna, zato se bolj nagibam k oceni
uporabnikov, ki dajejo temu merilu precej nižjo oceno. Zaposleni se pri tem merilu ne bi
izboljšali, vendar je stanje v očeh uporabnikov drugačno, zato bi morali vseeno upoštevati
oceno uporabnikov in sami sebi dokazati, da so lahko še boljši.
Tudi pri merilu partnerstvo in viri so stališča zaposlenih in uporabnikov različna. Zaposleni
se ocenjujejo, da dobro informirajo stranke, da za dobro vzamejo njihove pritožbe,
zamisli, predloge in jih skupaj z njimi uspešno rešujejo. Uporabniki to merilo ocenjujejo
dokaj dobro. Raziskave, kot je ta, mora podjetje upoštevati, da lahko to merilo še izboljša.
Z izračunom hi-kvadrata sem ugotovila, da pri merilu procesi ne obstajajo statistično
značilne razlike med odgovori zaposlenih in uporabnikov.
Merilo državljani/odjemalci sta slabše ocenili obe anketirani skupini. Za izboljšalo stanja bo
podjetje moralo prisluhniti uporabnikom in zadovoljiti njihove potrebe na področju čistoče
javnih površin, čiščenja, odvoza smeti, zbiranja odpadkov, odvoza nevarnih odpadkov,
urejenosti pokopališč in mestne tržnice. Stališča anketirancev so si blizu, na osnovi ocene
zaposlenih pa sklepam, da v zvezi s tem merilom tudi sami opažajo določene slabosti.
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Merilo rezultati/zaposleni je pokazalo razliko v stališčih anketiranih skupin. Zaposleni so po
izračunu bolje informirani glede izvajanja komunalnih storitev in predvsem novosti
podjetja. Zaposleni dobro poznajo svoje delovno področje, dosti slabše pa druga področja
delovanja podjetja, zato je povprečna ocena nižja. Uporabniki to merilo ocenjujejo nizko,
ker poznajo le tiste storitve, ki jih uporabljajo.
Pri merilu rezultati/družba je bila ugotovljena najmanjša razlika med stališči. Obe
anketirani skupini ocenjujeta, da podjetje ni velik povzročitelj hrupa, smradu in drugih
nevarnosti v okolju. Povprečna ocena tudi priča, da po mnenju obeh strani podjetje dobro
skrbi za varstvo in zdravje pri delu.

Ključni rezultati delovanja nam povedo, da zaposleni stojijo za svojimi storitvami, saj
menijo, da so opravljene kakovostno in po sprejemljivih cenah. Po pričakovanjih je
drugače z uporabniki, ki bi vedno radi imeli kakovostno storitev po najnižji ceni, zato tudi
v tej raziskavi kažejo majhno strinjanje s trditvami, kar pomeni, da mora podjetje
raziskavo upoštevati in izboljšati zadovoljstvo uporabnikov.

4.2 ANALIZA ODGOVOROV UPORABNIKOV
4.2.1 DEMOGRAFSKE ZNAČILNOSTI UPORABNIKOV

Struktura anketiranih
V anketi je v ciljni skupini uporabnikov sodelovalo 80 anketiranih, od tega 60 fizičnih oseb
(75 %), 10 pravnih oseb (12,5 %) in 10 javnih zavodov (12,5 %).

Slika 12: Struktura anketiranih
fizične osebe

pravne osebe

javni zavodi

12,5%
12,5%

75%

Vir: Anketa o merjenju kakovosti storitev za uporabnike, 2010. Priloga 15. Tabela 25.
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Starost uporabnikov
Starostna struktura anketiranih uporabnikov je naslednja: največ jih je starih od 35 do 44
let (37 %), sledijo jim anketiranci, stari od 45 do 54 let (26 %), 14 % je takšnih, ki
spadajo v starostno kategorijo od 55 do 64 let. Najstarejših anketirancev, starih nad 65
let, je 10 %, sledijo jim najmlajši anketiranci, stari od 18 do 24 let (8 %), medtem ko
najmanj subjektov šteje kategorija z vprašanci, starimi od 25 do 34 let (5 %).

Slika 13: Struktura anketiranih uporabnikov po starosti
18-24

25-34

35-44

45-54

8%

10%

55-64

nad 65

5%

14%

37%

26%

Vir: lasten, tabela 26.

Tip naselja
Struktura anketirancev po tipu naselja, v katerem živijo, kaže, da kar 55 % anketiranih
prebiva v mestu, na vasi jih živi 25 % in v primestnem okolju 20 %.

Slika 14: Struktura anketiranih prebivalcev po tipu naselja
Mestno

Primestno

Vaško

25%

55%
20%

Vir: lasten, tabela 27.
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4.3 ANALIZA ODGOVOROV ZAPOSLENIH
4.3.1 DEMOGRAFSKE ZNAČILNOSTI ZAPOSLENIH

Struktura anketirancev
V anketi je v ciljni skupini zaposlenih sodelovalo 40 anketiranih, od tega 30 proizvodnih
delavcev (ostali) in 10 oseb, zaposlenih v upravi Komunale Zagorje.

Slika 15: Struktura anketiranih

Vir: lasten, tabela 28.

Starost zaposlenih
Starostna struktura anketiranih zaposlenih je naslednja: največ anketiranih zaposlenih je
starih od 35 do 44 let (45 %), z 20 % jim sledita starostni kategoriji od 25 do 34 in od 45
do 54 let. 10 % je najmlajših anketirancev, starih od 18 do 24 let. Od 55 do 64 let je
starih 5 % anketiranih, medtem ko vprašancev, starejših od 65 let, ni v vzorcu zaposlenih.
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Slika 16: Struktura anketiranih zaposlenih po starosti

Vir: lasten, tabela 29.

Tip naselja
Struktura anketirancev po tipu naselja, v katerem živijo, kaže, da 43 % anketiranih živi v
primestnih naseljih, 35 % v vaških in 23 % v mestnih.

Slika 17: Struktura anketiranih zaposlenih po tipu naselja

Vir: lasten, tabela 30.
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5 ZAKLJUČEK

Ko govorimo o kakovosti storitev, moramo poseben pomen pripisati javnim podjetjem.
Javna podjetja so ustanovljena za uresničevanje družbenih ciljev. Organizirajo se za
zagotavljanje javnih dobrin, ki morajo biti pod enakimi pogoji dostopne vsem
uporabnikom. Ustvarjanje dobička je v teh podjetjih sekundarnega pomena; prvo merilo
uspešnosti je namreč zadovoljevanje javnih potreb. To je razlog, da je zagotavljanje
kakovosti storitev tako velikega pomena.
Posebno mesto v poslovanju javnih podjetij ima tudi ugotavljanje zadovoljstva
uporabnikov. Kakovost storitve in sposobnost zadovoljitve uporabnika je eden od pogojev
za nastanek zadovoljstva uporabnikov. Zadovoljstvo je stopnja človekovega počutja, ki je
posledica primerjave med zaznanim delovanjem storitve in pričakovanji uporabnika.
V tem delu, je prikazano, kako s pomočjo izbrane metode samoocenjevanja po modelu
CAF dobimo vpogled v zadovoljstvo uporabnikov komunalnih storitev ter pridobljene
rezultate uporabimo kot osnovo za oblikovanje priporočil podjetju v procesu ustvarjanja
večjega zadovoljstva uporabnikov, ki vodi k večji učinkovitosti in uspešnosti podjetja na
sploh.
Osnovni namen metode samoocenjevanja po modelu CAF je, da na podlagi rezultatov
najdemo boljše načine poslovanja. Z uporabo modela CAF organizacija določi svoja
prednostna področja, ki bi jih bilo potrebno izboljšati. S pomočjo standarda ISO pa lahko
izboljšave tudi uvede. Oba omejena modela pa predstavljata le prvo stopnico na poti k
odličnosti.
Ko je kakovost oziroma enostaven sistem kakovosti v organizaciji že uveden, se lahko
uporabi bolj kompleksen model kakovosti, kot je evropski model odličnosti EFQM. Ta
model že vsebuje zunanje ocenjevanje in je podlaga za nacionalno nagrado kakovosti, ki
daje organizaciji dober ugled. Lahko pa se organizacija oceni tudi sama, in sicer tako, da
za vsako merilo ugotovi, do katere stopnje izpolnjuje zahteve modela. Ocena v točkah
(skupaj jih je možno 1000) pokaže, kako daleč je prišla organizacija na poti v odličnost. Z
uporabo procesa, ki ga model EFQM imenuje samoocenjevanje, si organizacije lahko
vsaktrenutek ustvarijo celovito sliko svojega stanja. Tudi Slovenija ima svojo nagrado, to
je Priznanje RS za poslovno odličnost ( PRSPO), ki se zgleduje po evropski nagradi za
kakovost (EQA) in je zasnovana na podlagi evropskega modela EFQM. Z izvedbo pilotnega
projekta PRSPO za javno upravo so bile tako prvič podeljene neodvisne zunanje ocene
poslovanja organov javne uprave, kar omogoča objektivno primerjanje njene uspešnosti z
gospodarstvom. Pogoj za sodelovanje v projektu je bil pridobljeni standard ISO ali vsaj
izvedena samoocena po modelu CAF.

V okviru empiričnega dela magistrske naloge sem si zastavila dve hipotezi in jih vse tudi
potrdila. Pri prvi, na podlagi izračuna variance in standardnega odklona potrjujem, da
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dobljeni rezultati kažejo na to, da se poznavanje dela v Komunali Zagorje med
zaposlenimi in uporabniki bistveno razlikuje. Povprečna ocena uporabnikov nam pove, da
je njihovo poznavanje dela zelo slabo, da niso obveščeni o novih storitvah podjetja.
Poznajo le storitve, ki jih sami uporabljajo, ki so obvezujoče zanje, kot sta npr. oskrba z
vodo in odvoz odpadkov. Povsem pričakovan je rezultat zaposlenih, saj so obveščeni o
vseh novostih v podjetju, delo jim je zelo dobro predstavljeno. Bistveno je, da podjetje na
podlagi merjenj sprejme ustrezne ukrepe za izboljšanje obveščenosti strank.
Pri drugi hipotezi, pa so dobljeni rezultati za vseh 9 meril po modelu CAF. Povprečne
ocene pri osmih merilih kažejo, da se stališča uporabnikov in zaposlenih bistveno
razlikujejo. Edino merilo, kjer ni razlik med stališči, je merilo procesi. Preseneča me, da je
pri vseh devetih merilih povprečna ocena višja med zaposlenimi. To dokazuje, da jih je
velika večina zelo zadovoljnih tako s podjetjem kot njegovimi storitvami. Pri merilu
voditeljstvo sem ugotovila, da so zaposleni vedno pripravljeni sodelovati z zunanjim
okoljem, redno obveščati uporabnike o njihovih pravicah in obveznostih. Zelo dobro
ocenjujejo tudi svoj odnos z uporabniki. Slednji so to merilo ocenili nekoliko slabše, kajti
tu vidijo še določene probleme in možnosti za izboljšave, ki jih bo lahko podjetje doseglo s
pomočjo merjenja in upoštevanja stališč, kar bo vodilo k višjim ocenam uporabnikov.
Merilo strategija in načrtovanje je v podjetju zelo pomembno. Brez njegovega upoštevanja
podjetje ne more dosegati boljših rezultatov, kajti posluh pri strankah in zadovoljevanje
njihovih potreb je ključnega pomena. Stranke imajo namreč pomembno vlogo. Njihove
želje in potrebe nas pripeljejo do inovacij in posodabljanja. Zaposleni so zopet podali
najvišjo oceno, saj menijo, da je za stranke in inovacije že sedaj v veliki meri poskrbljeno.
Uporabniki pa menijo, da njihove želje niso uslišane, kot bi bile lahko, in da bi bilo
potrebno posodobiti določene storitve. Vsem uporabnikom nikoli ne bo zadoščeno, zato se
mora podjetje truditi in v čim večji meri upoštevati želje in potrebe, ki jih ugotovi s
takšnimi raziskavami.
Zaposleni v podjetju so najvišjo povprečno oceno v raziskavi namenili merilu zaposleni.
Ocenjujejo, da upoštevajo stranke in so jim vedno pripravljeni pomagati. Menim, da vsak
zaposleni sebe ocenjuje kar najbolje. Ta ocena pa ni realna, zato se bolj nagibam k oceni
uporabnikov, ki dajejo temu merilu precej nižjo oceno. Zaposleni se pri tem merilu ne bi
izboljšali, vendar je stanje v očeh uporabnikov drugačno, zato bi morali vseeno upoštevati
oceno uporabnikov in sami sebi dokazati, da so lahko še boljši. Tudi pri merilu partnerstvo
in viri so stališča zaposlenih in uporabnikov različna. Zaposleni se ocenjujejo, da dobro
informirajo stranke, da za dobro vzamejo njihove pritožbe, zamisli, predloge in jih skupaj
z njimi uspešno rešujejo. Uporabniki to merilo ocenjujejo dokaj dobro. Raziskave, kot je
ta, mora podjetje upoštevati, da lahko to merilo še izboljša. Pri merilu procesi ne obstajajo
statistično značilne razlike med odgovori zaposlenih in uporabnikov. Merilo
državljani/odjemalci sta slabše ocenili obe anketirani skupini. Za izboljšalo stanja bo
podjetje moralo prisluhniti uporabnikom in zadovoljiti njihove potrebe na področju čistoče
javnih površin, čiščenja, odvoza smeti, zbiranja odpadkov, odvoza nevarnih odpadkov,
urejenosti pokopališč in mestne tržnice. Stališča anketirancev so si blizu, na osnovi ocene
zaposlenih pa sklepam, da v zvezi s tem merilom tudi sami opažajo določene slabosti.
Merilo rezultati/zaposleni je pokazalo razliko v stališčih anketiranih skupin. Zaposleni so po
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izračunu bolje informirani glede izvajanja komunalnih storitev in predvsem novosti
podjetja. Zaposleni dobro poznajo svoje delovno področje, dosti slabše pa druga področja
delovanja podjetja, zato je povprečna ocena nižja. Uporabniki to merilo ocenjujejo nizko,
ker poznajo le tiste storitve, ki jih uporabljajo. Pri merilu rezultati/družba je bila
ugotovljena najmanjša razlika med stališči. Obe anketirani skupini ocenjujeta, da podjetje
ni velik povzročitelj hrupa, smradu in drugih nevarnosti v okolju. Povprečna ocena tudi
priča, da po mnenju obeh strani podjetje dobro skrbi za varstvo in zdravje pri delu. Ključni
rezultati delovanja nam povedo, da zaposleni stojijo za svojimi storitvami, saj menijo, da
so opravljene kakovostno in po sprejemljivih cenah. Po pričakovanjih je drugače z
uporabniki, ki bi vedno radi imeli kakovostno storitev po najnižji ceni, zato tudi v tej
raziskavi kažejo majhno strinjanje s trditvami, kar pomeni, da mora podjetje raziskavo
upoštevati in izboljšati zadovoljstvo uporabnikov.
V raziskavi storitev Komunale Zagorje so bile preučevane tri javnosti, in sicer prebivalci
občine Zagorje, pravne osebe in javni zavodi, ki delujejo na tem področju, ter zaposleni
javnega podjetja. Večina anketiranih zaposlenih, kot tudi uporabnikov je starih med 35 44 let. Večina zaposlenih biva v primestnih naseljih, uporabniki pa so v večini meščani. S
pomočjo vprašalnikov so bili udeleženci po vnaprej pripravljenem modelu povprašani po
zadovoljstvu in pomembnosti. V prvem delu so dobili vprašanja o poznavanju, ugledu in
splošnem zadovoljstvu. Posledico raziskave je predstavljajo mnenje ciljnih skupin o
posameznem dejavniku kakovosti storitev, kjer sta bila preučevana tako pomembnost kot
zadovoljstvo. V vseh treh modelih so rezultati meritev pokazali višjo oceno pri zaposlenih
in nekoliko nižjo pri uporabnikih. Z odprtim vprašanjem o izboljšavi storitev so pridobljeni
tudi predlogi anketirancev.
Zaključujem z mislijo, da mora v Komunali Zagorje spremljanje zadovoljstva uporabnikov
postati stalna in neprekinjena dejavnost. Kontinuirano spremljanje sprememb na tem
področju bo omogočilo analizo odmikov od začrtanih ciljev ter sprotno uvajanje izboljšav,
hkrati pa tudi ugotavljanje smernic razvoja ponudbe in storitev, ki bodo prilagojene tako
potrebam uporabnikov kot možnostim podjetja. Te aktivnosti bodo Komunalo Zagorje
vodile k uresničevanju enega najpomembnejših poslovnih ciljev – stalnega in
neprekinjenega izboljševanja kakovosti njenih storitev.
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PRILOGE

Priloga 1: Anketni vprašalnik (uporabniki)

ANKETNI VPRAŠALNIK ZA UGOTAVLJANJE ZADOVOLJSTVA
FIZIČNIH OSEB, PRAVNIH OSEB IN JAVNIH ZAVODOV
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE

1.
Spoštovani!
Vljudno vas prosimo, da odgovorite na naslednji vprašalnik. Sestavili smo ga z namenom, da bi spoznali vaše
zadovoljstvo s storitvami Javnega podjetja Komunala Zagorje. Jamčimo za anonimnost odgovorov, ki jih
bomo uporabili izključno v namene te raziskave.

Navodilo: za vsako vrstico označite številko, ki najbolj ustreza Vašemu odgovoru.
(1 – zelo slabo, 5 – zelo dobro)

PRVI DEL
Označite ustrezen odgovor:
1) 1

2

3

4

5

Kako dobro poznate delo Javnega podjetja Komunala Zagorje?

2) 1

2

3

4

5

Kako bi ocenili ugled Javnega podjetja Komunala Zagorje?

3) 1

2

3

4

5

Kako ste na splošno zadovoljni s storitvami javnega podjetja Komunala
Zagorje?

DRUGI DEL
Prosim, da podate Vaše mnenje o storitvah Javnega podjetja Komunala Zagorje ob Savi. Za posamezno
trditev vas bomo povprašali po vaši oceni pomembnosti storitve in vašega zadovoljstva. Pomembnost boste
ocenjevali z oceno od 1 do 5, kjer 1 pomeni zelo nepomembno, 5 pa zelo pomembno. Pri zadovoljstvu 1
pomeni zelo nezadovoljen, 5 pa zelo zadovoljen.
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4 Voditeljstvo
4a) 1

2

3

4

5

Komunalno podjetje redno sodeluje z zunanjim okoljem in redno obvešča
uporabnike o njihovih pravicah in obveznostih.

4b) 1

2

3

4

5

Odnosi med zaposlenimi in strankami so spoštljivi in zaupljivi.

Upoštevajo se želje in potrebe strank.

5 Strategija in načrtovanje
5a) 1

2

3

4

5

5b) 1

2

3

4

5 Podjetje skrbi za inovacije in posodabljanja.

6 Zaposleni
6a) 1

2

3

4

5

Zaposleni so vedno pripravljeni pomagati strankam.

6c) 1

2

3

4

5

Zaposleni so vedno dosegljivi, ko potrebujemo njihovo pomoč.

7 Partnerstvo in viri
7a) 1

2

3

4

5 Podjetje redno informira stranke preko elektronskih, radijskih in pisnih
obvestil.

7b) 1

2

3

4

5 Podjetje sprejema pritožbe, zamisli, predloge strank in jih uspešno rešuje.

8 Procesi
Kako lahko Komunala izboljša svoje procese?
8a) Pogostejše praznjenje smetnjakov
8b) Dodatni odvoz kosovnih odpadkov
8c) Pogostejše čiščenje javnih površin
8d) Drugo ____________________

9 Državljani/odjemalci
9a) 1

2

3

4

5

Čistoča mestnih ulic, trgov, cest, pločnikov in drugih javnih površin je
ustrezna.

9b) 1

2

3

4

5 Urejenost in čistoča parkov, zelenic in drugih zelenih površin je ustrezna.

9c) 1

2

3

4

5

9d) 1

2

3

4

5 Odvoz odpadkov (vedno ob določenem dnevu in uri) je reden.

9e) 1

2

3

4

5 Sistem ločenega zbiranja odpadkov je ustrezen.

Število košev za smeti v mestu je ustrezno.
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9f) 1

2

3

4

5

Ločeno oddajanje nevarnih gospodinjskih odpadkov (baterij, laka, barvil,
zdravil) je omogočeno.

9g) 1

2

3

4

5

Delovanje zimske službe je ustrezno.

9h) 1

2

3

4

5

Zagorska tržnica je primerno urejena.

9i) 1

2

4

5

Urejenost pokopališča je ustrezna.

3

10 Rezultati/zaposleni
10a) 1

2

3

4

5

Imam vse potrebne informacije glede izvajanja komunalnih storitev.

10b) 1

2

3

4

5

Seznanjen sem z izvajanjem novih storitev Komunale Zagorje.

11 Rezultat/družba
11a) 1

2

3

4

5

Podjetje ne povzroča hrupa, smradu in drugih nevarnosti za okolje.

11b) 1

2

3

4

5

Podjetje posveča pozornost varstvu in zdravju pri delu.

12 Ključni rezultati delovanja
12a) 1

2

3

4

5

Podjetje zagotavlja visoko kakovost opravljenih storitev.

12b) 1

2

3

4

5

Podjetje svoje storitve ponuja po sprejemljivih cenah (oskrba z vodo,
odvoz smeti, ogrevanje).

TRETJI DEL
13 Anketiranec
1. fizična oseba
2. pravna oseba
3. javni zavod
14 Starost
1.
2.
3.
4.
5.
6.

18 – 24 let
25 – 34 let
35 – 44 let
45 – 54 let
55 – 64 let
nad 65 let

15 Tip naselja, v katerem živite oz. obratujete
1. mestno
2. primestno
3. vaško
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Priloga 2: Anketni vprašalnik (zaposleni)

ANKETNI VPRAŠALNIK ZA UGOTAVLJANJE ZADOVOLJSTVA
ZAPOSLENIH
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE OB SAVI

1.
Spoštovani!
Vljudno vas prosimo, da odgovorite na naslednji vprašalnik. Sestavili smo ga z namenom, da bi spoznali vaše
zadovoljstvo s storitvami Javnega podjetja Komunala Zagorje. Jamčimo za anonimnost odgovorov, ki jih
bomo uporabili izključno v namene te raziskave.

Navodilo: v vsaki vrstici označite številko, ki najbolj ustreza Vašemu odgovoru.
(1 – zelo slabo, 5 – zelo dobro)

PRVI DEL
Označite ustrezen odgovor:
1.) 1

2

3

4

5

Kako dobro poznate delo Javnega podjetja Komunala Zagorje ?

2.) 1

2

3

4

5

Kako bi ocenili ugled Javnega podjetja Komunala Zagorje?

3.) 1

2

3

4

5

Kako ste na splošno zadovoljni s storitvami Javnega podjetja Komunala
Zagorje?

DRUGI DEL
Prosim, da podate Vaše mnenje o storitvah Javnega podjetja Komunala Zagorje. Za posamezno trditev vas
bomo povprašali po vaši oceni pomembnosti storitve in vašega zadovoljstva. Pomembnost boste ocenjevali z
oceno od 1 do 5, kjer 1 pomeni zelo nepomembno, 5 pa zelo pomembno. Pri zadovoljstvu 1 pomeni zelo
nezadovoljen, 5 pa zelo zadovoljen.
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4 Voditeljstvo
4a) 1

2

3

4

5

Komunalno podjetje redno sodeluje z zunanjim okoljem in redno obvešča
uporabnike o njihovih pravicah in obveznostih.

4b) 1

2

3

4

5 Odnosi med zaposlenimi in strankami so spoštljivi in zaupljivi.

5 Strategija in načrtovanje
5a) 1

2

3

4

5

Upoštevajo se želje in potrebe strank.

5b) 1

2

3

4

5 Podjetje skrbi za inovacije in posodabljanja.

6 Zaposleni
6a) 1

2

3

4

5

Zaposleni so vedno pripravljeni pomagati strankam.

6c) 1

2

3

4

5

Zaposleni so vedno dosegljivi, ko potrebujemo njihovo pomoč.

7 Partnerstvo in viri
7a) 1

2

3

4

5 Podjetje redno informira stranke preko elektronskih, radijskih in pisnih
obvestil.

7b) 1

2

3

4

5 Podjetje sprejema pritožbe, zamisli, predloge strank in jih uspešno rešuje.

8 Procesi
Kako lahko Komunala izboljša svoje procese?
8a) Pogostejše praznjenje smetnjakov
8b) Dodatni odvoz kosovnih odpadkov
8c) Pogostejše čiščenje javnih površin
8d) Drugo ____________________

9 Državljani/odjemalci
9a) 1

2

3

4

5

Čistoča mestnih ulic, trgov, cest, pločnikov in drugih javnih površin je
ustrezna.

9b) 1

2

3

4

5 Urejenost in čistoča parkov, zelenic in drugih zelenih površin je ustrezna.

9c) 1

2

3

4

5

9d) 1

2

3

4

5 Odvoz odpadkov (vedno ob določenem dnevu in uri) je reden.

9e) 1

2

3

4

5 Sistem ločenega zbiranja odpadkov je ustrezen.

Število košev za smeti v mestu je ustrezno.
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9f) 1

2

3

4

5

Ločeno oddajanje nevarnih gospodinjskih odpadkov (baterij, laka, barvil,
zdravila) je omogočeno.

9g) 1

2

3

4

5

Delovanje zimske službe je ustrezno.

9h) 1

2

3

4

5

Zagorska tržnica je primerno urejena.

9i) 1

2

3

4

5

Urejenost pokopališča je ustrezna.

10 Rezultati/zaposleni
10a) 1

2

3

4

5

Imam vse potrebne informacije glede izvajanja komunalnih storitev.

10b) 1

2

3

4

5

Seznanjen sem z izvajanjem novih storitev Komunale Zagorje.

11 Rezultat/družba
11a) 1

2

3

4

5

Podjetje ne povzroča hrupa, smradu in drugih nevarnosti za okolje.

11b) 1

2

3

4

5

Podjetje posveča pozornost varstvu in zdravju pri delu.

12 Ključni rezultati delovanja
12a) 1

2

3

4

5

Podjetje zagotavlja visoko kakovost opravljenih storitev.

12b) 1

2

3

4

5

Podjetje svoje storitve ponuja po sprejemljivih cenah (oskrba z vodo,
odvoz smeti, ogrevanje).

TRETJI DEL
13 Anketiranec je zaposlen v:
1. upravi komunalnega podjetja
2. delavec na terenu
3. delavec, ki upravlja z delovnimi stroji
4. smetar
5. drugo ______________________
14 Starost
1. 18 – 24 let
2. 25 – 34 let
3. 35 – 44 let
4. 45 – 54 let
5. 55 – 64 let
6. nad 65 let
15 Tip naselja, v katerem živite
1. mestno
2. primestno
3. vaško
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Priloga 3: tabeli 1 in 2
Tabela 1: Poznavanje dela Komunale Zagorje (uporabniki)
OCENE
zelo slabo (ocena 1)
slabo (ocena 2)
niti-niti (ocena 3)
dobro (ocena 4)
zelo dobro (ocena 5)
Skupaj

Frekvenca Odstotek
18
23 %
15
19 %
26
33 %
14
18 %
7
9%
80
100 %

Vir: Anketa (uporabniki), vprašanje 1.

točkovna ocena = 2,71 Std = 1,24

Tabela 2: Poznavanje dela Komunale Zagorje (zaposleni)
OCENE
zelo slabo (ocena 1)
slabo (ocena 2)
niti-niti (ocena 3)
dobro (ocena 4)
zelo dobro (ocena 5)
Skupaj

Frekvenca
1
1
3
10
25
40

VIR: Anketa (zaposleni), vprašanje 1.

točkovna ocena = 4,43 Std = 0,92
Test enakosti povprečij:

Razlika povprečij =

-1,7125

se (y1-y2) =

0,20058

z-test

z=

87

-8,53773

Odstotek
3%
3%
8%
25 %
63 %
100 %

Priloga 4: tabeli 3 in 4
Tabela 3: Ugled Komunale Zagorje (uporabniki)
OCENA
zelo slabo (ocena 1)
slabo (ocena 2)
niti-niti (ocena 3)
dobro (ocena 4)
zelo dobro (ocena 5)
Skupaj

Frekvenca Odstotek
9
11 %
16
20 %
24
30 %
23
29 %
8
10 %
80
100 %

VIR: Anketa (uporabniki), vprašanje 2.

točkovna ocena = 3,06 Std = 1,15

Tabela 4: Ugled Komunale Zagorje (zaposleni)
OCENA
zelo slabo (ocena 1)
slabo (ocena 2)
niti-niti (ocena 3)
dobro (ocena 4)
zelo dobro (ocena 5)
Skupaj

Frekvenca
2
1
3
16
18
40

VIR: Anketa (zaposleni), vprašanje 2.

točkovna ocena = 4,18 Std = 1,02
Test enakosti povprečij:

Razlika povprečij =

-1,1125

se (y1-y2) =

0,206832

z-test

z=

88

-5,37877

Odstotek
5%
3%
8%
40 %
45 %
100 %

Priloga 5: tabeli 5 in 6
Tabela 5: Splošno zadovoljstvo s storitvami Komunale Zagorje (uporabniki)
OCENA
zelo slabo (ocena 1)
slabo (ocena 2)
niti-niti (ocena 3)
dobro (ocena 4)
zelo dobro (ocena 5)
Skupaj

Frekvenca Odstotek
7
9%
28
35 %
26
33 %
13
16 %
6
8%
80
100 %

VIR: Anketa (uporabniki), vprašanje 3.

točkovna ocena = 2,79 Std = 1,04

Tabela 6: Splošno zadovoljstvo s storitvami Komunale Zagorje (zaposleni)
OCENA
zelo slabo (ocena 1)
slabo (ocena 2)
niti-niti (ocena 3)
dobro (ocena 4)
zelo dobro (ocena 5)
Skupaj

Frekvenca
2
3
1
16
18
40

VIR: Anketa (zaposleni), vprašanje 3.

točkovna ocena = 4,13 Std = 1,1
Test enakosti povprečij:

Razlika povprečij =

se (y1-y2) =
z-test

-1,3375

0,209445
z=

89

-6,38592

Odstotek
5%
8%
3%
40 %
45 %
100 %

Priloga 6: tabeli 7 in 8
Tabela 7: Trditvi po merilu voditeljstvo (uporabniki)
OCENA
zelo slabo (ocena 1)
slabo (ocena 2)
niti-niti (ocena 3)
dobro (ocena 4)
zelo dobro (ocena 5)
Skupaj

Frekvenca Odstotek
21
13 %
38
24 %
55
34 %
25
16 %
21
13 %
160
100 %

VIR: Anketa (uporabniki), trditvi 4a in 4b.

točkovna ocena = 2,91 Std = 1,19

Tabela 8: Trditvi po merilu voditeljstvo (zaposleni)
OCENA
zelo slabo (ocena 1)
slabo (ocena 2)
niti-niti (ocena 3)
dobro (ocena 4)
zelo dobro (ocena 5)
Skupaj

Frekvenca
5
5
20
26
24
80

VIR: Anketa (zaposleni), trditvi 4a in 4b.

točkovna ocena = 3,73 Std = 1,13
Test enakosti povprečij:
Razlika
povprečij =

-0,81875

se (y1-y2) =
z-test
z=

0,158594
-5,16255
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Odstotek
6
6
25
33
30
100

%
%
%
%
%
%

Priloga 7: tabeli 9 in 10
Tabela 9: Trditvi po merilu strategija in načrtovanje (uporabniki)
OCENA
zelo slabo (ocena 1)
slabo (ocena 2)
niti-niti (ocena 3)
dobro (ocena 4)
zelo dobro (ocena 5)
Skupaj

Frekvenca Odstotek
24
15 %
45
28 %
47
29 %
28
18 %
16
10 %
160
100 %

VIR: Anketa (uporabniki), trditvi 5a in 5b.

točkovna ocena = 2,79 Std = 1,18

Tabela 10: Trditvi po merilu strategija in načrtovanje (zaposleni)
OCENA
zelo slabo (ocena 1)
slabo (ocena 2)
niti-niti (ocena 3)
dobro (ocena 4)
zelo dobro (ocena 5)
Skupaj

Frekvenca
6
9
18
19
28
80

VIR: Anketa (zaposleni), trditvi 5a in 5b.

točkovna ocena = 3,67 Std = 1,26
Test enakosti povprečij:
Razlika
povprečij =

-0,88125

se (y1-y2) =
z-test
z=

0,169604
-5,19594
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Odstotek
8
11
23
24
35
100

%
%
%
%
%
%

Priloga 8: tabeli 11 in 12
Tabela 11: Trditvi po merilu zaposleni (uporabniki)
OCENA
zelo slabo (ocena 1)
slabo (ocena 2)
niti-niti (ocena 3)
dobro (ocena 4)
zelo dobro (ocena 5)
Skupaj

Frekvenca Odstotek
19
12 %
33
21 %
53
33 %
37
23 %
18
11 %
160
100 %

VIR: Anketa (uporabniki), trditvi 6a in 6b.

točkovna ocena = 3,01 Std = 1,16

Tabela 12: Trditvi po merilu zaposleni (zaposleni)
OCENA
zelo slabo (ocena 1)
slabo (ocena 2)
niti-niti (ocena 3)
dobro (ocena 4)
zelo dobro (ocena 5)
Skupaj

Frekvenca
1
3
19
57
80

VIR: Anketa (zaposleni), trditvi 6a in 6b.

točkovna ocena = 4,65 Std = 0,61
Test enakosti povprečij:
Razlika
povprečij =
se (y1-y2) =
z-test

-1,6375
0,115036509
z=
-14,2346
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Odstotek
0
1
4
24
71
100

%
%
%
%
%
%

Priloga 9: tabeli 13 in 14
Tabela 13: Trditvi po merilu partnerstvo in viri (uporabniki)
OCENA
zelo slabo (ocena 1)
slabo (ocena 2)
niti-niti (ocena 3)
dobro (ocena 4)
zelo dobro (ocena 5)
Skupaj

Frekvenca Odstotek
13
8%
44
28 %
48
30 %
38
24 %
17
11 %
160
100 %

VIR: Anketa (uporabniki), trditvi 7a in 7b.

točkovna ocena = 3,01 Std = 1,12

Tabela 14: Trditvi po merilu partnerstvo in viri (zaposleni)
OCENA
zelo slabo (ocena 1)
slabo (ocena 2)
niti-niti (ocena 3)
dobro (ocena 4)
zelo dobro (ocena 5)
Skupaj

Frekvenca
3
9
8
24
36
80

VIR: Anketa (zaposleni), trditvi 7a in 7b.

točkovna ocena = 4,01 Std = 1,15
Test enakosti povprečij:
Razlika
povprečij =

-1

se (y1-y2) =
z-test

0,156864417
z=
-6,37493
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Odstotek
4
11
10
30
45
100

%
%
%
%
%
%

Priloga 10: tabeli 15 in 16
Tabela 15: Merilo procesi (uporabniki in zaposleni)
Dejanske frekvence
8a) Pogostejša praznenja smetnjakov
8b) Dodatni odvoz kosovnih odpadkov
8c) Pogostejše čiščenje javnih površin
8d) Drugo

Uporabniki Zaposleni
19
7
10
7
13
8
38
18

Skupaj

80

Skupaj
26
17
21
56

40

VIR: Anketa (zaposleni-uporabniki), trditve 8a, 8b, 8c in 8d.

Tabela 16: Merilo procesi (uporabniki in zaposleni)
Pričakovane (teoretične)
frekvence
8a) Pogostejša praznenja smetnjakov
8b) Dodatni odvoz kosovnih odpadkov
8c) Pogostejše čiščenje javnih površin
8d) Drugo

Uporabniki Zaposleni Skupaj
17,3
8,7
26,0
11,3
5,7
17,0
14,0
7,0
21,0
37,3
18,7
56,0
80,0

40,0

VIR: Anketa (zaposleni-uporabniki), trditve 8a, 8b, 8c in 8d.
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120,0

120

Priloga 11: tabeli 17 in 18
Tabela 17: Merilo državljani/odjemalci (uporabniki)
OCENE
zelo slabo (ocena 1)
slabo (ocena 2)
niti-niti (ocena 3)
dobro (ocena 4)
zelo dobro (ocena 5)
Skupaj

Frekvenca Odstotek
114
16 %
220
31 %
197
27 %
132
18 %
57
8%
720
100 %

VIR: Anketa (uporabniki), trditve 9a, 9b, 9c, 9d, 9e, 9f, 9g, 9h in 9i.

točkovna ocena = 2,71 Std = 1,16

Tabela 18: Merilo državljani/odjemalci (zaposleni)
OCENA
zelo slabo (ocena 1)
slabo (ocena 2)
niti-niti (ocena 3)
dobro (ocena 4)
zelo dobro (ocena 5)
Skupaj

Frekvenca
31
78
113
75
64
360

Odstotek
9
22
31
21
18
100

VIR: Anketa (zaposleni), trditve 9a, 9b, 9c, 9d, 9e, 9f, 9g, 9h in 9i.

točkovna ocena = 3,18 Std = 1,20
Test enakosti povprečij:
Razlika
povprečij =
se (y1-y2) =
z-test

0,463888889
0,07692316
z=
-6,03055
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%
%
%
%
%
%

Priloga 12: tabeli 19 in 20
Tabela 19: Merilo rezultati/zaposleni (uporabniki)
OCENA
zelo slabo (ocena 1)
slabo (ocena 2)
niti-niti (ocena 3)
dobro (ocena 4)
zelo dobro (ocena 5)
Skupaj

Frekvenca Odstotek
24
15 %
51
32 %
36
23 %
27
17 %
22
14 %
160
100 %

VIR: Anketa (uporabniki), trditvi 10a in 10b.

točkovna ocena = 2,82 Std = 1,26

Tabela 20: Merilo rezultati/zaposleni (zaposleni)
OCENA
zelo slabo (ocena 1)
slabo (ocena 2)
niti-niti (ocena 3)
dobro (ocena 4)
zelo dobro (ocena 5)
Skupaj

Frekvenca
6
14
23
26
11
80

VIR: Anketa (zaposleni), trditvi 10a in 10b.

točkovna ocena = 3,27 Std = 1,12
Test enakosti povprečij:
Razlika
povprečij =
se (y1-y2) =
z-test

-0,45
0,161160343
z=
-2,79225

96

Odstotek
8
18
29
33
14
100

%
%
%
%
%
%

Priloga 13: tabeli 21 in 22
Tabela 21: Merilo rezultati/družba (uporabniki)
OCENA
zelo slabo (ocena 1)
slabo (ocena 2)
niti-niti (ocena 3)
dobro (ocena 4)
zelo dobro (ocena 5)
Skupaj

Frekvenca Odstotek
16
10 %
29
18 %
42
26 %
46
29 %
27
17 %
160
100 %

VIR: Anketa (uporabniki), trditvi 11a in 11b.

točkovna ocena = 3,24 Std = 1,21

Tabela 22: Merilo rezultati/družba (zaposleni)
OCENA
zelo slabo (ocena 1)
slabo (ocena 2)
niti-niti (ocena 3)
dobro (ocena 4)
zelo dobro (ocena 5)
Skupaj

Frekvenca
8
11
19
16
26
80

VIR: Anketa (zaposleni), trditvi 11a in 11b.

točkovna ocena = 3,51 Std = 1,33
Test enakosti povprečij:
Razlika
povprečij =
se (y1-y2) =
z-test

-0,26875
0,177377131
z=
-1,51513
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Odstotek
10
14
24
20
33
100

%
%
%
%
%
%

Priloga 14: tabeli 23 in 24
Tabela 23: Ključni rezultati delovanja (uporabniki)
OCENA
zelo slabo (ocena 1)
slabo (ocena 2)
niti-niti (ocena 3)
dobro (ocena 4)
zelo dobro (ocena 5)
Skupaj

Frekvenca Odstotek
33
21 %
50
31 %
37
23 %
24
15 %
16
10 %
160
100 %

VIR: Anketa (uporabniki), trditvi 12a in 12b.

točkovna ocena = 2,62 Std = 1,24

Tabela 24: Ključni rezultati delovanja (zaposleni)
OCENA
zelo slabo (ocena 1)
slabo (ocena 2)
niti-niti (ocena 3)
dobro (4)
zelo dobro (ocena 5)
Skupaj

Frekvenca
1
6
28
24
21
80

VIR: Anketa (zaposleni), trditvi 12a in 12b.

točkovna ocena = 3,72 Std = 0,97
Test enakosti povprečij:
Razlika
povprečij =
se (y1-y2) =
z-test

-1,1
0,146748616
z=
-7,49581
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Odstotek
1
8
35
30
26
100

%
%
%
%
%
%

Priloga 15: tabela 25
Tabela 25: Struktura anketirancev (uporabniki)
Anketiranci Frekvenca Odstotek
Fizične osebe
60
75 %
Pravne osebe
10
12,5 %
Javni zavodi
10
12,5 %
Skupaj
80
100 %

VIR: Anketa (uporabniki), vprašanje 13.

Priloga 16: tabela 26
Tabela 26: Starost anketirancev (uporabniki)
Starost Frekvenca Odstotek
18 – 24
8
10 %
25 – 34
4
5%
35 – 44
30
38 %
45 – 54
21
26 %
55 – 64
11
14 %
Nad 65
6
8%
Skupaj
80
100 %

VIR: Anketa (uporabniki), vprašanje 14.

Priloga 17: tabela 27
Tabela 27: Tip naselja, v katerem živijo (uporabniki)
Tip
naselja Frekvenca Odstotek
Mestno
44
55 %
Primestno
16
20 %
Vaško
20
25 %
Skupaj
80
100 %

VIR: Anketa (uporabniki), vprašanje 15.
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Priloga 18: tabela 28
Tabela 28: Struktura anketirancev (zaposleni)
Anketiranci
Zaposleni v
upravi
Ostali
zaposleni
Skupaj

Frekvenca Odstotek
10

25 %

30
40

75 %
100 %

VIR: Anketa (zaposleni), vprašanje 13.

Priloga 19: tabela 29
Tabela 29: Starost anketirancev (zaposleni)
Starost
18-24
25-34
35-44
45-54
55-64
nad 65
Skupaj

Frekvenca Odstotek
4
10 %
8
20 %
18
45 %
8
20 %
2
5%
0
0%
40
100 %

VIR: Anketa (zaposleni), vprašanje 14.

Priloga 20: tabela 30
Tabela 30: Tip naselja, v katerem živijo (zaposleni)
Tip
naselja
Mestno
Primestno
Vaško
Skupaj

Frekvenca Odstotek
9
23 %
17
43 %
14
35 %
40
100 %

VIR: Anketa (zaposleni), vprašanje 15.

100

