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PREGLED PRISPEVKOV ZA STROKOVNI DEL 27. KONFERENCE  SZKO 

Č
a

s
o

v
n

i 

m
o

d
u

l 

D
a

n
 

P
ro

g
ra

m
s

k
i 

m
o

d
u

l 

M
o

d
e

ra
to

r 

Imena avtorjev Organizacija Naslov prispevka 
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Mateja Arko Košec Ministrstvo za javno upravo 

IZZIVI RAZVOJA VODJE KAKOVOSTI V POVEZAVI S 
PREDSTAVNIKOM VODSTVA ZA KAKOVOST IN 

NJEGOVO VLOGO 

Dr. Benedikt Speer* 
Visoka upravna šola v 
Beljaku 

THE COMMON ASSESMENT FRAMEWORK AS A H:RM 
– INSTRUMENT: PREMISES AND PROSPECTS 

mag. Andreja Lenc, 
dr. Alenka Flander 

CMEPIUS – Center RS za 
mobilnost in evropske 
programe izobraţevanja in 
usposabljanja, 
CMEPIUS – Center RS za 
mobilnost in evropske 
programe izobraţevanja in 
usposabljanja 

S CILJNIM VODENJEM DO VEČJEGA ZADOVOLJSTVA 
ZAPOSLENIH 

Matija Kodra Ministrstvo za javno upravo 7 MITOV, KI NE DRŢIJO – INOVATIVEN SI 

    
Dana Maurovič Aţur, Marjan 
Rihar 

Gospodarska zbornica 
Slovenije 

UPORABA METODE DESIGN THINKING ZA KAKOVOST 
PO MERI UPORABNIKA 

2 

8.
11

.2
01

8 
9:

00
-1

0:
25

 

P
re

hr
an

sk
a 

ve
rig

a 

Ja
na

 K
ol

en
c 

M
uţ

en
ič

 

Jana Kolenc Muţenič Ţito d.o.o. 
TRENDI, IZZIVI IN DANAŠNJE DOBRE PRAKSE V 

PREHRANSKI VERIGI  

Nataša Gladovič* 
Droga Kolinska d.d., članica 
Atlantic Grupe 

PODNEBNE SPREMEMBE KOT MOTIVATOR BOLJŠE 
KAKOVOSTI  

mag. Majda Vodopivec, * 

Tea Spasojević, 
Viktorija Radojević, MBA, 
dr. Tatjana Vrščaj Vodušek 

Mercator d.d., 
Mercator IP d.o.o., 
Mercator d.d., 
Mercator IP d.o.o. 

MERCATORJEVI MLEČNI PRVAKI PREPRIČALI KUPCE 

Barbara Gunčar SZKO 
ZGODILA SE NAM JE KULINARIČNA ZVEZDA ANA ROŠ. 

KAJ SE LAHKO V TURIZMU IZ TEGA NAUČIMO 
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Sandra Jerebic, dipl. m. s., 
univ. dipl. soc., 
Zorica Panić, dipl. m. s. 

Splošna bolnišnica 
Jesenice, 
Splošna bolnišnica Jesenice 

RAZVOJ KULTURE VARNOSTI IN PREDSTAVITEV 
OBRAVNAVE ODKLONA V SPLOŠNI BOLNIŠNICI 

JESENICE  

Prim. Dušica Pleterski Rigler, 
dr.med, 
Jelka Mlakar, viš.med.ses., 
prof. ped. in andrag. (UN) 

Univerzitetni klinični center 
Ljubljana, 
Univerzitetni klinični center 
Ljubljana 

OBVLADOVANJE VARNOSTNIH ZAPLETOV IN 
ODKLONOV V UKC LJUBLJANA 

           POMEN ZBIRANJA PODATKOV ZA 
IZBOLJŠEVANJE VARNOSTI PACIENTOV 

Eva Verstovšek, viš.med.ses., 
univ. dipl.org. dela, 
Jelka Mlakar, viš. med .ses., 
prof. ped. in andrag. (UN) 

Univerzitetni klinični center 
Ljubljana, 
Univerzitetni klinični center 
Ljubljana 

OBVLADOVANJE TVEGANJ V UKC LJUBLJANA 

Dominika Oroszy, dr.med, 
Zdenko Garašević, univ. dipl. 
org. dela, dipl. zdr 

Univerzitetni klinični center 
Ljubljana, 
Univerzitetni klinični center 
Ljubljana 

STALNO IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI IN VARNOSTI V 
UKC LJUBLJANA PRIMERI DOBRE PRAKSE 

mag. Brigita Putar, 
mag. Jernej Tomšič 

Bolnišnica Topolšica, 
Kakovost 2000 d.o.o. 

RAZVOJ IN RAST VARNOSTNE KULTURE V 
BOLNIŠNICI TOPOLŠICA PO LETU 2012 
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Gorazd Rakovec 
KIBERNOVA Gorazd 
Rakovec, s.p. 

AVTOMATSKA KONTROLA IZDELKOV 0PPM IN SPC S 
PROCESNIM NADZORNIM SISTEMOM – IN PROCESS 

CONTROL 

Anton Petrič* TPV d.o.o. 
UVAJANJE NAČEL ODLIČNOSTI NAJ BO STRATEŠKA 

ODLOČITEV VODSTVA 

dr. Gordana Ţurga 
Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo, Urad 
RS za meroslovje 

VIDIKI RAZVOJA IN NADALJNJEGA DELOVANJA NA 
PODROČJU POSLOVNE ODLIČNOSTI 
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Vinko Bogataj 
Gašper Škulj 
Drago Bračun 
Alojzij Sluga 

SZKO, 
Fakulteta za strojništvo 
Univerze v Ljubljani, 
Fakulteta za strojništvo 
Univerze v Ljubljani,  
Fakulteta za strojništvo 
Univerze v Ljubljani 

NAČRTOVANJE RAZISKAVE POVEZAV MED 
ZNAČILNOSTMI SISTEMOV VODENJA KAKOVOSTI IN 

FINANČNO USPEŠNOSTJO PODJETIJ 

Tomaţ Babnik* SISTEMIS, d.o.o. 
NOVI STANDARD ISO 9001 - IZZIV DESETLETJA - 
ANALIZA OB KONCU PREHODNEGA OBDOBJA  
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Boris Sovič* Sekcija za energetiko SZKO 
STANJE KAKOVOSTI IN ODLIČNOSTI NA 

ENERGETSKEM PODROČJU - ANKETA 2017-2018 

Peter Hvastja Energetika Ljubljana PROCESI IN STALNE SPREMEMBE 

doc. dr. Drago Papler Gorenjske elektrarne, d.o.o. 
INTEGRACIJA STANDARDOV ISO 50001 IN ISO 9001 V 

SISTEM VODENJA KAKOVOSTI PROIZVODNEGA 
PODJETJA 

Gregor Kita Elektro Ljubljana d.d. 
NOTRANJA KONTROLA V PODJETJU ELEKTRO 

LJUBLJANA d.d. 
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doc. dr. Saša Kadivec 
Univerzitetna klinika za 
pljučne bolezni in alergijo 
Golnik 

POGOVORI O VARNOSTI V KLINIKI GOLNIK 

Uroš Zafošnik, Robertina 
Benkovič, Davorin Marković 

ZD Ljubljana 
Z MOBILNO SIMULACIJSKO ENOTO DO VARNEJŠE 

OBRAVNAVE PACIENTOV V SLOVENIJI 

Danijela Pušnik, 
mag. Joţefa Tomaţič, 
mag. Mojca Dobnik 

Univerzitetni klinični center 
Maribor, 
Univerzitetni klinični center 
Maribor, 
Univerzitetni klinični center 
Maribor 

KULTURA VARNOSTI IN POROČANJE O NEŢELENIH 
DOGODKIH PRI RAVNANJU Z ZDRAVILI 

asist. dr. Alenka Kovačič, 
mag.farm., spec. klin. farm., 
Nataša Kreft, dipl. m. s., mag. 
zdr.-soc.manag 
Metka Lipič Baligač,  dipl. m. s., 
mag. zdr. nege 
mag. Zdenka Gomboc, prof. 
zdr. vzg. 
asist. prim. Daniel Grabar, dr. 
med., spec. anest. 

Splošna bolnišnica Murska 
Sobota, 
Splošna bolnišnica Murska 
Sobota, 
Splošna bolnišnica Murska 
Sobota, 
Splošna bolnišnica Murska 
Sobota, 
Splošna bolnišnica Murska 
Sobota 

SISTEMATIČNO IZOBRAŢEVANJE NEGOVALNEGA 
OSEBJA ZA VARNOST PRI PRIPRAVI, DELJENJU IN 

APLIKACIJI ZDRAVIL V SPLOŠNI BOLNIŠNICI MURSKA 
SOBOTA 

Erika Stariha 
Univerzitetna klinika za 
pljučne bolezni in alergijo 
Golnik 

NEŢELENIH DOGODKI PRI ZDRAVLJENJU Z ZDRAVILI 
V KLINIKI GOLNIK 

7 

9.
11

.2
01

8 
  

9:
00

-1
0:

25
 

Ja
vn

a 
up

ra
va

 

R
ob

in
 M

aj
ni

k 

Alenka Burnikmag. Vitomir 
Pretnar 

Upravna enota 
Jesenice,Ministrstvo za 
javno upravo 

VODENJE KAKOVOSTI IMA NA UPRAVNI ENOTI 
JESENICE ŢE DOLGO BRADO 

Barbara Zupanc* Ministrstvo za javno upravo 
Z MODELOM CAF DO BOLJŠEGA DELOVANJA JAVNE 

UPRAVE 

Alenka Krebs Ministrstvo za javno upravo 
PILOTNI PROJEKT UGOTAVLJANJA ZADOVOLJSTVA 

STRANK 

Nevenka Maher 
Visoka šola za poslovne 
vede 

JAVNA UPRAVA, INOVATIVNOST IN KAKOVOST 
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 Dajana Kragelj 
Slovenski institut za 
kakovost in meroslovje 

PONEVERBE ŢIVIL SKOZI ZAHTEVE STANDARDA 

Ornela Čebulec* 
Droga Kolinska d.d., članica 
Atlantic Grupe 

NADGRADNJA SISTEMA VARNE HRANE Z 
METODOLOGIJO ZA ODKRIVANJE POTVORB V 

SKUPINI ATLANTIC GRUPA 

Jure Thaler* Lotrič meroslovje d.o.o. NADZOR TEMPERATURE V ŢIVILSKI INDUSTRIJI 
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Marta Klanjšek Gunde, 
Maša Ţveglič, 
Jelenko Jandrić, 
Marko Rozman, 
Simon Guštin, 
Marta Svoljšak Jerman 

Kemijski inštitut, MyCol 
d.o.o., 
MyCol d.o.o., 
Petrol d.d., 
Petrol d.d., 
Petrol d.d., 
Petrol d.d. 

MOŢNOSTI ZA IZBOLJŠAVE NADZORA TEMPERATURE 
V HLADNI VERIGI 

Primoţ Hafner* LOTRIČ Meroslovje d.o.o. 
IZJAVA O SKLADNOSTI/USTREZNOSTI; PREGLED 

CERTIFIKATA O KALIBRACIJI S STRANI UPORABNIKA 
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as. dr. Rihard Knafelj 
Univerzitetni klinični center 
Ljubljana 

BREZŠIVNO PRITRJEVANJE OSREDNJIH ŢILNIH 
KATETROV 

Prim. dr. Gordana Kalan 
Ţivčec, dr. med. spec. urg. 
med. in spec. druţ. Med 

Zdravstveni dom dr. Franca 
Ambroţiča Postojna 

DEBRIFING PO OBRAVNAVI BOLNIKA KOT IZHODIŠČE 
ZA KAKOVOSTNO OBRAVNAVO V SISTEMU NMP   

Dragica Karadţić, dipl. m. s.  
Dejan Doberšek, dipl. zn.  
Boris Selan, univ. dipl. ped. 

Univerzitetni klinični center 
Ljubljana, 
Univerzitetni klinični center 
Ljubljana, 
Univerzitetni klinični center 
Ljubljana 

IZKUŠNJE IN VPOGLED V KAKOVOST IN PROCESE 
DELA PO EVROPSKIH BOLNIŠNICAH 

Boštjan Kersnič 
Marko Kiauta 

Zdravniška zbornica 
Slovenije, SB Novo mesto, 
Zdruţenja za zdravstvo 
Zdruţenja za zdravstvo 

KULTURA VARNOSTI IN ZDRAVNIŠKA ZBORNICA 
SLOVENIJE 

Zdenka Kramar,Monika 
Aţman,Andrej Vojnovič 

Zbornica zdravstvene in 
babiške nege Slovenije – 
Zveza strokovnih društev 
medicinskih sester, babic in 
zdravstvenih tehnikov 
Slovenije,Zbornica 
zdravstvene in babiške 
nege Slovenije – Zveza 
strokovnih društev 
medicinskih sester, babic in 
zdravstvenih tehnikov 
Slovenije,Zbornica 
zdravstvene in babiške 
nege Slovenije – Zveza 
strokovnih društev 
medicinskih sester, babic in 
zdravstvenih tehnikov 
Slovenije 

STROKOVNI NADZORI S SVETOVANJEM KOT DEL 
JAVNEGA POOBLASTILA ZBORNICE – ZVEZE V 

PROCESU ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI IN VARNOSTI 
ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE 
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  SuSSI 
OCENA ZRELOSTI PODJETJA NA IMPLEMENTACIJO 

INDUSTRIJE 4.0  
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mag. Marjana Krajnc Danfoss Trata d.o.o. 
KLJUČ USPEHA DANFOSS TRATE D.O.O. JE V 

ODLIČNIH ODNOSIH 

Nataša Prostor TRGOTUR d.o.o. PREDNOSTI IN PASTI PRI ZAPOSLOVANJU TUJCEV 

Peter Babarović Agencija Poti d.o.o. 
VODENJE ZAHTEVA ODLIČNO PODAJANJE IN 

SPREJEMANJE POVRATNE INFORMACIJE 

Ana Struna Bregar, 
Metod Vidic 

Center energetsko 
učinkovitih rešitev, zavod, 
Proinco d.o.o. 

VPLIV DELOVNIH PROSTOROV NA ZDRAVJE, DOBRO 
POČUTJE IN PRODUKTIVNOST ZAPOSLENIH 
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Janko Lah* 

Edita Krajnović 

Agora d.o.o. 
Mediade 

ZAKAJ GAZELE RASTEJO HITREJE OD KONKURENCE?  
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doc. dr. Vesna 
Zupančič,Katarina Ahac,mag. 
Katarina Kralj,mag. Vlasta 
Kovačič Meţek,Tanja Mate,dr. 
Ana Medved,Torsten 
Breuerbach Larsen,Marianne 
Bjørnø Banke 

Ministrstvo za zdravje, 
Ministrstvo za zdravje, 
Ministrstvo za zdravje, 
Ministrstvo za zdravje, 
Ministrstvo za zdravje, 
Danish Patient Safety 
Avtohority; Knowledge & 
Learning,Danish Patient 
Safety Avtohority; 
Knowledge & Learning 

PROJEKT MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE »SENSYS« IN 
UPRAVLJANJE Z VARNOSTNIMI ODKLONI IN 

TVEGANJI ZA VARNOST PACIENTOV V ZDRAVSTVU 

doc.dr. Katja Zaletel, dr.med. 
Univerzitetni klinični center 
Ljubljana 

UVOD V OKROGLO MIZO: 
KOMUNIKACIJA MED PRIMARNO IN SEKUNDARNO 

RAVNJO KOT ORODJE VODENJA KRONIČNEGA 
BOLNIKA 

Udeleţenci okrogle mize: 
mag. Pia Vračko, drţavna 
sekretarka, Ministrstvo za 
zdravje, 
dr. Aleksander Stepanović, 
dr.med., spec. spl. med., ZD 
Skofja Loka 
Janez Poklukar, dr. med., 
direktor, SB Jesenice, 
Boštjan Kersnič, dr. med., 
spec. nefrolog, vodja kakovosti 
na Zdravniški zbornici 
Slovenije, SB Novo mesto, 
prof. dr. Andrej Janeţ, dr. 
med., predstojnik, Klinični 
oddelek za endokrinologijo, 
diabetes in presnovne bolezni, 
UKC Lubljana 

  

OKROGLA MIZA: 
VPLIV IZBOLJŠANJA SODELOVANJA  PRIMARNE IN 

SEKUNDARNE RAVNI ZDRAVSTVENEGA VARSTVA NA 
CELOVITO IN VARNO OBRAVNAVO BOLNIKA 

 

Opomba: * Samo  Power point predstavitev 
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JAVNA UPRAVA 1 

IZZIVI RAZVOJA VODJE KAKOVOSTI V POVEZAVI S PREDSTAVNIKOM VODSTVA 

ZA KAKOVOST IN NJEGOVO VLOGO 

Mateja Arko Košec 

Ministrstvo za javno upravo 

Tržaška c. 21, 1000 Ljubljana, Slovenija 

mateja.arko-kosec@gov.si 

Povzetek   

Danes ima vodja kakovosti v organizacijah zlasti povezovalno vlogo z rezultati delovanja, je skrbnik sistemov 

vodenja kakovosti (SVK) in tako ključna oseba v organizaciji za izvajanje kakovosti. Ob tem mora dobro 

poznati svojo organizacijo, njeno delovanje in procese, ki jih le-ta izvaja. Tako v organizacijah v zasebnem 

sektorju kot v organizacijah v javnem sektorju pa mora imeti vodja kakovosti popolno podporo vodstva za 

učinkovito delo.  

V prispevku so predstavljena ključna vedenja in kompetence, ki so potrebne za uspešno izvajanje te vloge. Ob 

tem, da so danes bolj v ospredju ključna znanja s področja vodenja in organizacije nas zanima, katera 

področja delovanja bodo prevladovala v prihodnje in kakšni so izzivi razvoja?  

Ključne besede: vodja kakovosti, vedenja, kompetence, izzivi 

Na katero vprašanje bodo udeleţenci dobili odgovor:  

Kateri so največji izzivi za vodje kakovosti v prihodnje in katera bodo ključna področja delovanja? 

1 VODJA KAKOVOSTI IN NJEGOVE VEŠČINE 

Na 62. evropskem kongresu kakovosti, ki je v mesecu juniju potekal v Parizu, je bil drugi dan posvečen 

razpravi o vodji kakovosti in njegovi ključni vlogi. Predstavnika Evropske organizacije za kakovost (AFQP - 

l'Association France Qualité Performance), Pierre Girault in Patrick Mongillon sta v svojem prispevku 

predstavila model (kolo) kakovosti, ki ima naslednje glavne elemente: planiraj/standardiziraj, naredi, preveri, 

ukrepaj (slika 1).  

Predstavljeni t.i. 5 »S« okvir vsebuje naslednje veščine za vodje kakovosti: 

1. Skills = spretnosti: zagotavljanje skladnosti z regulativnimi predpisi; utrditev pristopa več 

uporabnikov hkrati za izgradnjo in integracijo sistema upravljanja; vlaganje v programe strokovne 

izobrazbe, ki se razvijajo in iskanje navdiha zunaj obstoječih okvirjev (»out of the box«); 

2. Solutions = rešitve: obvladovanje metod in orodij za pomoč vodjem, timom; deluje kot notranji 

svetovalec na področju upravljanja sprememb; je referenčna oseba v primeru inovacij/poenostavitev; 

3. Synergies = sinergije, ki vodijo delovanje v smislu procesov, s poudarkom na končnem cilju pri vseh 

zadanih nalogah (npr.: zadovoljstvo strank); ob upoštevanju zunanjega okolja; je 

koordinator/mediator; 

4. Strategy = strategija: ukvarjanje s strategijo uvajanja; sledenje implementaciji akcijskega načrta, 

zagotavljanje povezovanja pričakovanj vseh zainteresiranih strani; 

5. Scoring = točkovanje: uresničevanje meritev rezultatov, krepitev kulture stalnega napredka globalnih 

situacij organizacije. 
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Slika 1: primer modela; Pierre Girault & Patrick Mongillon, AFQP (Evropska organizacija za kakovost) 

1.1 Primer delovnih nalog vodje kakovosti v poslovnem okolju  in delovnih nalog 

predstavnika vodje kakovosti v javni upravi 

V nadaljevanju je podan primer nalog, ki so navedene v razpisih za delovna mesta vodij kakovosti v podjetju 

in primer nalog predstavnika vodje za kakovost, kot ga imamo v javni upravi. 

Naloge vodje kakovosti v podjetju: 

- vodenje, planiranje, organiziranje in spremljanje dela zaposlenih na področju kakovosti, 

- dobro poznavanje ISO standardov 9001 in 14001, 

- poznavanje metod s področja vitke proizvodnje in optimizacije procesov, 

- definiranje zahtev in uresničevanje zahtev s področja zagotavljanja kakovosti v skladu z    mednarodnimi 

standardi, 

- sodelovanje z ostalimi organizacijskimi enotami podjetja, 

- sodelovanje pri presojah kupcev in dobaviteljev, 

- vodenje evidenc ter priprava poročila v skladu z zahtevami podjetja, 

- nadziranje reševanja reklamacij kupcev, reklamacij do dobaviteljev in internih reklamacij. 

 

Naloge predstavnika vodstva za kakovost (PVK) v javni upravi:  

- koordinacija izvedbe rednih samoocen ministrstva, 

- sodelovanje pri izvedbi pridobivanja povratnih informacij s strani zaposlenih v ministrstvu, 

- vzpostavitev in skrb za delovanje sistema upravljanja z idejami in pobudami zaposlenih v ministrstvu, 

 

- skrbništvo nad akcijskim načrtom izboljševalnih ukrepov, ki izhajajo iz aktivnosti, navedenih v  

predhodnih alinejah, 

- sodelovanje pri postavljanju ciljev in kazalnikov v ministrstvu, 
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- redno in učinkovito interno komuniciranje na področju vodenja kakovosti v ministrstvu. 

Skratka, predstavnik vodstva za kakovost je skrbnik sistema vodenja kakovosti in ima zelo pomembno 

vlogo pri vpeljavi skupnega ocenjevalnega okvira v javnem sektorju (modela CAF) v organizacijo, 

spremlja ostale aktivnosti na področju vodenja kakovosti in hkrati vodstvu zagotavlja vse 

povratne informacije s tega področja.  

 

Obema, tako vodji kakovosti kot predstavniku vodstva za kakovost, so skupne naslednje kompetence: 

- dobro poznavanje področja dela, znanje vodenja in dobra organizacija dela, 

- dobre komunikacijske sposobnosti, 

- timsko in projektno delo, samoiniciativnost, motiviranost, pripadnost in lojalnost. 

2 MODEL VODJE KAKOVOSTI - KAKŠNI SO IZZIVI NJEGOVEGA RAZVOJA TER 

KAKŠNE SPRETNOSTI BO POTREBOVAL 

Danes je vodja kakovosti, v prihodnje pa bo vodja za učinkovitost delovanja, inovacije in tveganja. Njegov 

fokus bo, poleg v stranke, v prihodnje še bolj usmerjen tudi v zadovoljstvo zaposlenih: »Kaj lahko storimo, da 

bi bili pri vašem delu bolj zadovoljni?«. Umeščen bo na strateškem nivoju in bo v osrčju organizacije deloval 

za skupno dobro. Predvsem pa bo njegova vloga - vloga ambasadorja,  povezovalca, komunikatorja, 

pedagoga in pozitivno naravnanega vodje. 

Kot navaja Duclos (MQQ – Mouvement Quebecois de la Qualite, 2018), model vodje kakovosti kot 

strateškega vodje zajema: 

 7 ključnih vlog (idealni profil): 

1. voditeljstvo, 

2. strateška vizija, 

3. upravljanje, 

4. svetovanje za kakovost, 

5. usmerjenost k stranki, 

6. upravljanje dobavne verige, 

7. usposabljanje in razvoj. 

7 temeljnih kompetenc, ki jih bo moral obvladovati: 

1. učinkovita komunikacija, 

2. pogum, 

3. upravljanje sprememb, 

4. ustvarjalnost in inovativnost, 

5. coaching in mentorstvo, 

6. zapleteno reševanje problemov, 

7. sodelovanje in partnerstvo. 

V nadaljevanju je Crispin (IEQT – L'ecole du management des risques, 2018) navedel ključne izzive vodje 

kakovosti pri njegovem razvoju, nova področja delovanja in vloge managerja.  

Ključni izzivi vodje kakovosti pri njegovem razvoju: 

•  kakovost nasproti globalizacije, 

•  konkurenčna prednost, 

•  moč stranke: univerzalna in takojšnja izmenjava informacij in zadovoljstva, 

•  evolucija odnosov s strankami: od zadovoljstva do zaupanja, 

•  stranka je vir informacij za izboljšanje in kreativnost, 

•  digitalna revolucija, 

•  druţbena odgovornost, 

•  zadovoljstvo ostalih deleţnikov (celotnega ekosistema), 

•  kakovost osebja in storitev kot podlaga za zvestobo strank, 
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•  uporaba kolektivne kreativnosti, inteligence, znanj, 

•  ključni kazalniki uspešnosti so 3P in se nanašajo na  Person (osebo) - Planet (okolje) - Profit 

(dobiček). 

 

Nova področja delovanja vodje kakovosti bodo tako: 

• zdravje in varnost pri delu, 

• okoljski vpliv, 

• varnost informacij in podatkov, 

• strateška tveganja, 

• globalna uspešnost /operativna odličnost, 

• druţbena odgovornost organizacij. 

 

Vodja kakovosti bo lahko manager na naslednjih področjih delovanja: 

• izkušnja stranke, 

• operativna odličnost, 

• garancije za stranke, 

• napredek in inovacije, 

• nenehno izboljševanje, 

• varnost in preprečevanje tveganj, 

• tveganje in priloţnosti, 

• odgovorna nabava, 

• upravljanje znanja, 

• varnost strateških informacij, 

• inovacijski procesi. 

 

In kateri so novi modeli delovanja vodenja kakovosti? 

Vizija: deliti celovito vizijo, ki vključuje vse in jo sprejmejo vsi. Usmerjenost v procese, ki zagotavljajo 

dodano vrednost. 

Upravljanje: mobilizirati zaposlene tako, da se jim zaupa, jim dati več avtonomije, da lahko razvijajo svoj 

talent. Večji pomen je na mehkih veščinah kot pa na kompetencah. Sodelovati pri pristopu digitalnega 

preoblikovanja. 

Izboljševanje: poiskati optimizacijo in poenostavitve na vseh ravneh delovanja. Prisluhniti svojim strankam 

ter ohraniti njihovo zaupanje in meriti zadovoljstvo. 

In tako kot na ostalih delovnih področjih bodo torej tudi pri vodji kakovosti vedno bolj v ospredju mehke 

veščine, kot so: verbalna in pisna komunikacija, timsko delo, prilagodljivost, kritično opazovanje in reševanje 

teţav, kajti le-te bodo bistveno pripomogle k ustvarjanju novih, pozitivnih priloţnosti za razvoj.  

 

ZAKLJUČEK 

Vloga predstavnikov vodij za kakovost v javni upravi je lahko veliko širša in sistemsko opredeljena ter ni 

usmerjena zgolj, kot npr.: na izvajanje samoocen po modelu CAF ter sodelovanje pri realizaciji ukrepov, 

predlogov izboljšav in merjenje zadovoljstva uporabnikov, temveč se njegovo področje lahko razširi zlasti na 

vlogo vodje za učinkovitost delovanja in inovacije. Veliko manevrskega prostora je tudi na področju 

procesnega vodenja, ki omogoča bolj sodelovalno okolje. Več pozornosti je potrebno nameniti tudi 

povezavam med samimi procesi in področji dela, ker so tukaj še velike rezerve.  

Kot je predvideno ţe v Strategiji razvoja javne uprave 2015-2020 je vključenost vodstva v sistem 

zagotavljanja kakovosti ključnega pomena, ob tem pa je predstavnik vodstva za kakovost v posameznem 

organu tisti, ki na tem področju tesno sodeluje z vodstvom in nudi vso podporo pri izboljšanju učinkovitosti 

delovanja s pomočjo orodij, ki so na voljo. 

Pomembno je torej zavedanje, da kakovost ni strošek, ampak investicija v vsakem poslovnem okolju. In tako 

tudi vodja kakovosti ni strošek, temveč je naloţba in deluje v osrčju organizacije.  
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S CILJNIM VODENJEM DO VEČJEGA ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH 

mag. Andreja Lenc 

CMEPIUS – Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja 

Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana 

andreja.lenc@cmepius.si 

dr. Alenka Flander 

CMEPIUS – Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja 

Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana 

alenka.flander@cmepius.si 

Povzetek 

CMEPIUS je javni zavod na področju izobraţevanja in usposabljanja, ki je bil ustanovljen z namenom 

upravljana sredstev programov Evropske unije. Z večanjem EU sredstev se je večal tudi obseg dela in 

posledično število zaposlenih, kar je vodilo v spremembo organizacijske strukture in procesov. Kadrovska 

struktura je postajala vedno bolj raznolika in kompleksna, začele so se kazati potrebe vodij in direktorice po 

veščinah vodenja za uspešno vodenje, obvladovanje in upravljanje človeških virov in procesov. Zato je 

celotno vodstvo začelo z usposabljanjem (coachingom). Skozi usposabljanje smo identificirali, da je ljudi 

mogoče uspešno voditi in razvijati le z jasno zastavljeno vizijo in poslanstvom ter merljivimi cilji, določenimi 

tako na nivoju institucije kot posameznika.  

Začeli smo z določanjem jasne smeri razvoja centra, kaj bi ţeleli doseči, kako in zakaj. Za vodenje 

organizacije v smeri razvoja in kakovosti je poleg vodstvenih veščin nujno vzpostaviti tudi instrumente, ki pri 

tem pomagajo. Okvirne mejnike je opredelilo oţje vodstvo, skupaj z zaposlenimi pa smo oblikovali 

poslanstvo, vizijo, cilje ter merljive kazalnike centra. Cilje centra smo povezali s ciljnim vodenjem zaposlenih 

in tako vsakemu zaposlenemu ponudili priloţnost pripevati k doseţkom. Z uvedbo redne povratne informacije 

zaposlenim in pripravo pričakovanj za posamezno delovno mesto smo vzpostavili mehanizem za rast 

zaposlenih in mehko nagrajevanje. Na podlagi tega dosegamo odlične rezultate v nacionalnem in 

mednarodnem merilu in večamo zadovoljstvo zaposlenih. 

Ključne besede: CMEPIUS, izobraţevanje in usposabljanje, kakovost, ciljno vodenje, zadovoljstvo 

zaposlenih 

Udeleţencem ţelimo predstaviti primer javnega zavoda, ki se je samoiniciativno odločil za razvoj v smeri 

kakovosti brez zunanjih zahtev in pritiskov. 

3 UVOD 

V prispevku bova predstavili izvedbeni vidik vodenja javnega zavoda. Predstavljeni bodo praktični primeri 

kako smo na Centru uvedli ključne elemente za delovanje organizacije v smeri odličnosti, graditve pozitivne 

organizacijske klime ter krepitve motivacije zaposlenih. Izpostavljen bo tudi pomen ustrezno usposobljenega 

vodje oziroma vodstva. 

 

4 O CENTRU 
Center RS za mobilnost in evropske programe izobraţevanja in usposabljanja - CMEPIUS (v nadaljevanju 

Center) je bil ustanovljen leta 2003 z namenom zagotavljanja mobilnosti mladine in zaposlenih v vzgoji in 

izobraţevanju ter opravljanja strokovno-tehničnih in administrativnih nalog za izvajanje programov 

Evropskih skupnosti za izobraţevanje in usposabljanje ter zagotavljanje študijske mobilnosti. 

Drţave članice Evropske unije so s Sklepom Evropskega parlamenta določile pogoje za sodelovanje v 

programih EU (trenutno v obliki programa Erasmus+). Na tej podlagi je Evropska komisija sprejela Sklep o 

odgovornostih drţav članic, Komisije in nacionalnih agencij pri implementaciji programa, ki je za vse 
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sodelujoče zavezujoč. Slovenija je v ta namen imenovala Center za Nacionalno agencijo programa za 

področja izobraţevanja, usposabljanja in športa in mu poleg te javne sluţbe poverila še druge programe, ki 

podpirajo mednarodno mobilnost na področju izobraţevanja in usposabljanja. 

Center se je v teh letih razvil iz izvajalca programov Evropskih skupnosti tudi v ustvarjalca vsebine na 

področju internacionalizacije izobraţevalnih institucij, projektnega managementa evropskih projektov, 

določanja in merjenja učinkov ter povezovalca institucij znotraj izobraţevalnega prostora doma in v tujini. V 

zadnjih letih smo bili večkrat prepoznani kot kakovosten partner za sodelovanje saj smo bili povabljeni v 

programske odbore dogodkov, recenzije prispevkov konferenc, organizacijo dogodkov za različne sektorje in 

ciljne skupine ter pripravi predlogov dobrih prask iz mednarodnega okolja itd. Kakovost našega dela je 

prepoznana tudi s strani Evropske komisije, z vsakoletno podelitvijo deklaracije o zagotavljanju ustreznosti in 

kakovosti ter visoko oceno končnih poročil izvajanja programov EU.  

V letu 2018 ima Center dvaintrideset zaposlenih in vzpostavljen en nivo vodstvenih delavcev. Zaradi večanja 

aktivnosti in sredstev v prihodnjih letih, trenutno vzpostavljamo še en nivo vodij, ki bodo prevzele naloge in 

odgovornosti srednjega managementa predvidoma do leta 2020. 

5 USPOSABLJANJE ZA VODENJE 

Vodenje, motiviranje in spodbujanje zavzetosti je izziv v vseh organizacijah, v javnih institucijah pa še 

posebej. Vse pa je odvisno od vodstva, v kakšni meri je to usposobljeno za vodenje, ter organizacijske 

kulture, ki je vzpostavljena v organizaciji.  

Na Centru smo do teh ugotovitev prišli precej posredno, preko lastnega razvoja in ţelje po osmišljenem in 

učinkovitem delu in rasti vseh zaposlenih. 

Vse skupaj se je začelo, ko smo vodenje v našem razmeroma mladem kolektivu in organizaciji prevzele 

trenutne vodje, ki pa smo na vodstvene poloţaje prišle kot dobre in zavzete strokovne delavke. Ne glede na 

različne izobraţevalne poti in poklicne profile nas je zdruţevala ţelja po premikih, doseganju zastavljenih 

ciljev v sodelovanju z zadovoljnimi sodelavci. Glede na to, da smo vse svojo poklicno pot začele v kolektivu, 

ki je štel manj kot deset zaposlenih smo se ob rasti kolektiva in prevzemu novih (vodstvenih) vlog soočile z 

lastno neizkušenostjo in neusposobljenostjo ter predvsem preveč čustveno vpetostjo in reakcijami na poslovni 

proces. Ker smo bile starostno primerljive s sodelavci se nismo mogle sklicevati na senioriteto, ki je pogosto 

eden od elementov na katerih (upravičeno ali neupravičeno) gradijo vodje. 

V ta namen smo individualno sproti identificirale oziroma se bolj po naključju, kot sistemsko udeleţevale 

usposabljanj za npr. zahtevnejše zaposlene. Prav tako smo vsaka zase svoje teţave in izzive reševale na vsaka 

svoj način – ena z vzkipljivostjo, druga z umikom, spet tretja s prevzemanjem nase vseh nalog in posledično 

seveda preobremenjenostjo oziroma izgorevanjem. Naša občasna usposabljanja so nam pomagala ugotoviti, 

da je vodenje veščina, ki jo je potrebno bolj kot vse osvojiti čimprej, če ne ţelimo kljub svoji predanosti in 

ţelji po napredku potoniti v nezadovoljstvo in neuspeh. In da mora biti v to usposabljanje vključeno celotno 

vodstvo, vključno z direktorico. 

Tako smo začele s sistemskim usposabljanjem (coachingom) za vodenje. Učile smo se veščin vodenja ter 

spoznavanja lastnega funkcioniranja, obnašanja in reakcij v bolj ali manj zahtevnih situacijah in v začetku 

predvsem veliko delale na oblikovanju lastne, odkrite, poštene, strpne a odločne osebnosti. V sklopu 

usposabljanj na temo dela z ljudmi, njihovega spodbujanja, usmerjanja in motiviranja smo hitro ugotovile, da 

tega ni moč učinkovito opravljati brez vzpostavljenih ustreznih mehanizmov in okvirjev.  

Razmišljale smo, kako na organizaciji spodbujati in krepiti pozitiven način razmišljanja, vedenja in delovanja 

večine zaposlenih in v to »potegniti« tudi tiste sodelavce, ki so v vseh zadevah videli več teţav, kot 

priloţnosti. Precej časa smo se kot vodstvo odzivale na vsak negativen impulz iz kolektiva in mu poskušale 

ugoditi, kar je vodilo v parcialno reševanje oziroma pristope, ki so lahko posledično povzročili še več 

nezadovoljstva tako na naši (vodstveni) strani, kot na strani sodelavcev. Dokler se nismo na področju vodenja 

toliko usposobile, da smo ugotovile dve stvari:  

a) da kljub večinskemu pozitivnemu odnosu sodelavcev do nas pridejo predvsem negativni vidiki (ker so le-ti 

sodelavci veliko bolj glasni od ostalih) in  

b) da nekaterih negativno usmerjenih sodelavcev ne bomo mogle nikoli v celoti zadovoljiti.  
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Torej se je pojavil izziv, kako jasno opredeliti kaj in kam ţelimo, saj stvari, ki so morebiti samoumevne nam, 

očitno niso tudi vsem drugim. Najprej smo začele oblikovati vizijo in vrednote. Tako vizijo, kot vrednote smo 

opredelili skupaj s sodelavci.  

Ţelele smo voditi z zgledom, graditi na spoštovanju in zaupanju. Kljub temu, da imamo zelo pozitivno 

naravnan kolektiv je bil eden večjih izzivov splošno prepričanje o uravnilovki v javni upravi. Ker smo tudi 

medsebojno uspele vzpostaviti odkrito in korektno komunikacijo smo se najprej v sklopu vodstva pogovorile 

o tem v kakšne izzive se podajamo in kaj nam to prinaša, saj smo vedele, da pot ne bo lahka. Iskale smo 

predvsem načine, kako nagraditi (pa četudi zgolj ustno ali simbolno) zavzete, razvojno naravnane sodelavce. 

Da bi to dosegle, pa smo potrebovale jasna merila. Načeloma so kriteriji spremljanja javnih usluţbencev 

popolnoma ustrezno opisani in oblikovani, zaplete pa se, ko zaposleni nimajo jasno opredeljenih 

odgovornosti, pričakovanj oziroma zastavljenih ciljev. Brez tega pa ni moč oceniti kakovost dela oziroma 

opredeliti preseţkov zaposlenih.  

Zato smo najprej začele z opisom pričakovanj na posameznem delovnem mestu. Ob tem smo se tudi same 

medsebojno morale veliko pogovarjati, argumentirati, primerjati delovna mesta v različnih sektorjih itd., da 

smo prišle do skupnega konsenza. Opise smo popisale zelo konkretno za posamezna tipska delovna mesta ali 

naloge. Ta pričakovanja smo postavile kot osnovo, ki jo lahko zaposleni dosega ali pa ne, oziroma presega. 

Pričakovanja so bila vsem zaposlenim predstavljena ob letnem razgovoru kot osnovni obseg njihovih nalog. 

Prav tako smo v letu 2017 uvedle redno mesečno spremljanje zaposlenih. Namen je bil dati zaposlenim jasno 

povratno informacijo, ki je lahko pohvala za opravljeno delo, lahko pa tudi priloţnost za izboljšanje. Za nas je 

bila to vaja podajanja jasne, konkretne in asertivne povratne informacije, izrekanje pristne pohvale in moţnost 

rednega informiranja zaposlenih o novostih. Zaposleni so uvedbo spremljanja sprejeli različno. Prav tako smo 

tudi same ugotovile, da je še večji izziv kot izrekanje konstruktivne kritike izrekanje pohvale, ki tudi sicer v 

našem kulturnem in delovnem okolju ni ravno prisotna. Mesečno spremljanje je bila izjemno intenzivna in 

časovno obseţna naloga, zato smo v letu 2018 zmanjšale njen obseg na četrtletno spremljanje zaposlenih.  

Letne ocene zaposlenih so temeljile na kriterijih, ki jih opredeljuje Uredba o napredovanju javnih usluţbencev 

v plačne razrede, ter na preseţkih in identificiranih izzivih, ki so bili sodelavcem izpostavljeni ţe na 

spremljanjih. Ker smo tudi sicer pozitivno in zavzeto usmerjen kolektiv (glej poglavje 5 Klima v organizaciji) 

so bile naše ocene vseeno nad srednjo vrednostjo, vendar je temeljilo na realnih ocenah na podlagi kriterijev 

Uredbe. 

Tudi odziv zaposlenih ni bil tako intenziven, saj so bili z rednim podajanjem povratne informacije seznanjeni 

s svojimi preseţki, doseţki in morebitnimi pomanjkljivosti pri njihovem delu. 

 

Letne ocene zaposlenih 2016 2017 

  N % N % 

Odlično: delo je opravljeno visoko nad pričakovanji 4 13% 4 13 % 

Zelo dobro: delo je opravljeno nad pričakovanji 13 42% 19 63 % 

Dobro: delo je opravljeno v skladu s pričakovanji 14 45% 5 17 % 

Zadovoljivo: delo je opravljeno delno pod pričakovanji 0 0% 2 7 % 

Nezadovoljivo: delo je opravljeno v celoti pod 

pričakovanji 
0 0% 0 0 % 

Tabela 1: Letne ocene zaposlenih 

6 CILJNO VODENJE 

Poleg pričakovanj delovnih mest smo v letu 2016 prvič oblikovale cilje Centra, kot institucije. V prvem letu 

je bila to izjemno zahtevna naloga, saj smo prvič sploh razmišljale kje in kam bi ţelele institucijo pripeljati. 

Dva dni smo na našem prvem strateškem srečanju postavljale in oblikovale naše usmeritve za prihodnjih 

nekaj let (do 2020), skupaj z ustreznimi indikatorji in aktivnostmi. Pripravile smo šest dolgoročnih ciljev, ki 
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so podpirali naše vizijo, kaj kot Center ţelimo postati. Če smo bile takrat mnenja, da nekaj ciljev bomo pa ţe 

pripravile, smo se dodobra namučile. Oblikovale smo tudi nekaj kazalnikov, za katere smo kasneje ugotovile 

da to sploh niso – bile so bolj ali manj aktivnosti. Vsekakor sedaj, ko gledamo nazaj, ugotavljamo, da ta 

naloga z leti vsekakor postaja vedno laţja. 

Potem smo s cilji šle med zaposlene, kjer smo vsi skupaj v predavalnici, razvrščeni v mešane skupine – 

zaposlenih iz različnih sektorjev razmišljali, kako bi lahko prispevali k doseganju ciljev. Poudarili smo, da 

prav vsak lahko prispeva s svojim delom in delovnim mestom na Centru. Nabralo se je veliko predlogov tako 

formalnih – vezanih na izvedbo dejavnosti Centra kot tudi bolj neformalnih predlogov, namenjenih graditve 

kulture organizacije  in učeče se skupnosti.  

Predloge smo vodje zbrale in jih uredile po ciljih, po sektorjih in jih objavile na interni mreţi, da so jih lahko 

vsi videli in pregledali ob vsakem trenutku. Uvedli smo tudi redno spremljanje realizacije ciljev po kvartalih 

in se precej namučile ob zbiranju podatkov za oceno doseganja le teh.. Izzivi, ki so se pojavili so bili premalo 

konkretno opredeljeni kazalniki, kazalniki, ki to sploh niso bili, razni izgovori s strani zaposlenih kako so in 

kaj niso razumeli itd. 

Zato smo v letu 2017 več fokusa namenile informiranju zaposlenih o ciljih in pripravi kazalnikov za leto 

2017. Poleg šestih, ţe določenih ciljev, smo za boljše razumevanje pripravile še nekoliko daljšo obrazloţitev 

posameznega cilja, da bi vsi zaposleni razumeli kaj ţelimo s posameznim ciljem doseči. Vodstvo je postavilo 

tudi kazalnike za merjenje ciljev, vsak sektor pa je razmišljal kako z aktivnostmi prispevati k doseganju le teh. 

V letu 2018 je bilo ţe bistveno laţje – določile smo le še nove, dodatne kazalnike, ciljev nismo več 

spreminjale. Zaradi večanja števila projektov in posledično več zaposlenih, smo začeli vzpostavljati srednji 

management – srednje vodje in tako so v tem letu aktivnosti pripravljali po nivojih izobraţevanja (sektorjih) – 

celostno. Podporne sluţbe pa po sektorjih, tako kot v lanskem letu. Ključno pri tem je, da so zaposleni del 

priprave aktivnosti, da se čutijo del priprave strategije za dosego ciljev. Na tak način so bolj zavzeti, bolj 

predani skupnim ciljem kot pa da jim jih vodstvo le predstavi. Kljub temu, da bolj merljiv način dela 

nekaterim ni po godu, se je ocena klime organizacije vseeno povečala oz. je bila v letu 2017 najvišja do sedaj. 

V letošnjem letu smo za piko na i začeli s pripravo kompetenčnega modela, saj bomo z določitvijo kompetenc 

za posamezna  delovna mesta prispevali tako k osebnem in profesionalnem razvoju zaposlenih kot tudi k 

izpolnitvi vizije Centra. Trenutno smo v fazi popisa del in nalog na različnih delovnih  mestih in opisov 

pričakovanega obnašanja in spretnosti na delovnih mestih.  

7 KLIMA V ORGANIZACIJI 

V letu 2016 smo nekoliko spremenili vprašalnik o zadovoljstvu zaposlenih in ga usmerili predvsem v 

merjenje klime v organizaciji. Prav tako smo v 2016 začeli tudi z merjenjem zavzetosti zaposlenih.  

Vprašalnik, ki so ga v obliki anonimne spletne ankete prejeli zaposleni je zajemal 3 dele: splošno 

zadovoljstvo (7 trditev), klima po sklopih (46 trditev) in zavzetost (12 trditev). Merjenje je potekalo na osnovi 

5 stopenjske lestvice: 1 (zelo nezadovoljen / sploh se ne strinjam) do 5 (zelo zadovoljen / popolnoma se 

strinjam).  

Kljub temu, da smo v letih 2016 in 2017 uvedli ciljno vodenje, jasna pričakovanja posameznih delovnih mest 

ter redno spremljanje (podajanje pohvale in konstruktivne kritike), kar je nedvomno zahtevna naloga tako za 

zaposlene, kot vodje, se je zadovoljstvo in klima v organizaciji ter zavzetost zaposlenih povečala. 

Glede splošnega zadovoljstva po posameznih elementih (splošno zadovoljstvo z delom, z vodstvom, s 

sodelavci, z neposredno nadrejenimi, z organizacijo dela, z delovnimi pogoji in z moţnostjo za izobraţevanje 

in razvoj) je bila povprečna ocena v tem sklopu v letu 2017 4,06 (v letu 2016 3,81). V sklopu splošno 

zadovoljstvo so anketiranci v 82,29 % (v letu 2016 v 68,68 %) odgovorih izrazili zadovoljstvo (ocene 4 in 5).  

V delu, kjer smo ugotavljali klimo v javnem zavodu na petih področjih, (delo, vodenje, medsebojni odnosi, 

organiziranost in delovni pogoji ter izobraţevanje in razvoj) je bila povprečna ocena v letu 2017 4,25 (v letu 

2016 3,98). V tem sklopu so anketiranci v 85,88 % (v letu 2016 v 72,85 %) odgovorih izrazili strinjanje s 

trditvami (ocene 4 in 5). 
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8 ZAVZETOST ZAPOSLENIH 

Za obe leti (2016 in 2017) smo merili tudi zavzetost zaposlenih po metodi Gallup (Tabela 2). V letu 2017 je 

bila povprečna ocena vseh dvanajstih trditev 4,08 (v letu 2016 3,81). V tem sklopu so anketiranci v 80,6 % (v 

letu 2016 67,74 %) odgovorih izrazili strinjanje s trditvami (ocene 4 in 5).  

 

Tabela 2: Merjenje zavzetosti zaposlenih po indikatorjih (po metodi Gallup). 

 

Tabela 3 prikazuje rezultate merjenja zavzetosti med leti 2016 in 2017. Glede na rezultate smo v letu 2017 

imeli pet sodelavcev, ki so iz skupine »nezavzeti« prešli v skupino »zavzeti«. 

 

Zavzetost zaposlenih (po Gallupu) Število 

zaposlenih 

 2016 2017 

Zavzeti  

(zaposleni opravljajo delo s strastjo in občutkom globoke povezanosti s podjetjem. So gonilo inovativnosti in 

potiskajo organizacijo naprej) 

16 21 

Nezavzeti  

(zaposleni so med delom praktično odsotni. Skozi delovni čas se prebijajo z muko, v delo vlagajo le čas, ne pa 

strast ali energijo) 

9 3 

Aktivno nezavzeti  

(zaposleni niso le nezadovoljen na delovnem mestu, še več, svoje nezadovoljstvo tudi aktivno izkazuje. Te 

zaposleni vsak dan rušijo vse dobro kar ustvarijo zavzeti zaposleni) 

1 1 

Tabela 3: Merjenje zavzetosti zaposlenih po skupinah zavzetosti (po metodi Gallup). 

9 ZAKLJUČEK 

Odločitev za bolj merljiv način dela je bila, po do zdaj prehojeni poti, morda še najlaţji del procesa. Voditi 

organizacijo, vzporedno z usposabljanjem za vodenje zaposlenih in preverjanjem naučenega v praksi, v realih 

situacijah, je velik izziv. Ne glede na visoka zastavljena pričakovanja in kriterije uspešnosti smo z jasnimi 

pričakovanji, ciljno usmerjenim vodenjem in sprotno povratno informacijo uspele dvigniti zadovoljstvo in 

zavzetost zaposlenih kar kaţe na pomen jasnega in transparentnega vodenja ter jasnih (in dovolj ambicioznih) 

ciljev. 

Izziv nedvomno ostaja v dejstvu, da je ta pristop v javnem sektorju izredno teţko izvajati, saj se zaposleni 

primerjajo z ocenjevanjem (in posledično napredovanjem) drugih v javni upravi, kjer pa razpoloţljiva 

statistika kaţe na nesistemski pristop k vodenju in ocenjevanju (95% javnih usluţbencev je ocenjenih z oceno 

zelo dobro ali odlično). Posledično prihaja do nezadovoljstva zaposlenih, ko primerjajo zahtevnost in 

Zavzetost zaposlenih  (po Gallupu) 2016 2017 2016 2017 

 
 Povpr. ocene 

po kriterijih 

Povpr. ocene 

po sklopih 

OSNOVNE 

POTREBE 

1. Vem, kaj se na delu pričakuje od mene. 4,00 4,20 
4,18 4,30 2. Imam na voljo vse potrebno, da dobro opravim svoje delo. 4,35 4,40 

MOTIVACIJA 

3. Pri svojem delu imam vsak dan priloţnost početi tisto, v čemer sem 

najboljša/i. 

3,54 3,56 

3,50 3,88 
4. V zadnjih sedmih dneh so pohvalili moje delo ali prepoznali moje 

doseţke. 

2,85 3,76 

5. Vodjo ali nekoga v organizaciji zanimam kot oseba.  3,85 4,17 

6. Nekdo v organizaciji me spodbuja pri mojem razvoju. 3,77 4,04 

PRIPADNOST 

7. Moje mnenje šteje in se upošteva. 3,62 3,96 

3,77 4,07 
8. Iz poslanstva naše organizacije razberem, da je moje delo pomembno. 3,77 4,16 

9. Moji sodelavci si prizadevajo, da dobro opravijo svoje delo.  3,92 4,16 

10. V organizaciji imam dobrega prijatelja. 3,77 4,00 

RAST 
11. V zadnjih 6 mesecih so se z mano pogovarjali o mojem razvoju in 

napredku. 

4,19 4,24 

4,13 4,28 

12. V obdobju zadnjega leta sem imel/a priloţnosti za učenje in razvoj 4,08 4,32 
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kakovost svojega dela v širšem okolju, izven naše organizacije. Vsekakor pa obstoječi sistem ocenjevanja in 

spremljanja ponuja povsem ustrezne okvire in podlage za smiselno in realno ocenjevanje in spremljanje 

preseţkov ali izzivov zaposlenih, pri čemer pa je seveda nujno jasno opredeliti naloge, cilje in pričakovanja za 

posamezno delovno mesto oziroma zaposlenega ter v ta namen ustrezno opolnomočiti vodje za vodenje. 

Je pa tovrstno vodenje nuja za spodbujanje in ohranjanje motiviranosti in zavzetosti najboljših zaposlenih v 

javnem sektorju, saj le tako vidijo, da je kakovost njihovega dela, doseţeni učinki in rezultati ter predanost in 

visoka motiviranost prepoznana in ne potonejo v apatičnost in povprečje oziroma odidejo drugam. Naj 

povzameva prof. dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič, ki pravi, da se ne strinja s pregovorom, da beseda ni konj. 

Beseda je konj in vleče. 
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7 MITOV, KI NE DRŢIJO – INOVATIVEN.SI 

Matija Kodra 

Ministrstvo za javno upravo 

Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana 

matija.kodra@gov.si  

Povzetek 

Ste se kdaj znašli v  situaciji, ko si (za)ţelite, da bi zadeve v drţavni upravi potekale »nekoliko drugače«? Da 

bi nekaj spremenili? Ste tudi vi opazili, da imamo zaposleni v javni upravi ogromno znanja in veščin, ki pa jih 

velikokrat niti ne moremo niti ne znamo uporabiti in deliti? Si ţelite spoznati in nadgraditi načine za 

učinkovitejše in uspešnejše reševanje zadev? Ţelite soustvarjati rešitve, ki jih bodo uporabniki z veseljem 

uporabljali in cenili?    

Pojem inovativnost je v zadnjem času postala ena najpogosteje iskanih in uporabljenih besed, pri čemer se s 

pojmom povezuje vse kar se povezuje z novimi in drugačnimi proizvodi, storitvami, tehnologijami in 

poslovnimi modeli. Tako inovativnost pooseblja napredek, sodobnost ter predstavlja ključen element za 

doseganje konkurenčne prednosti. 

Ključno za uspešno uresničevanje poslanstva javne uprave (izboljšanje kakovosti ţivljenja ljudi in izboljšanje 

poslovnega okolja za podjetja) je, da najprej definiramo resnične teţave in jih skušamo celostno razumeti. 

Parcialno in silosno oblikovane javne politike, strategije, predpisi in storitve, kot opaţamo, pogosto ne 

prinašajo ţelenih učinkov in resničnih rešitev teţav druţbe, zaradi česar so potrebne in nujne spremembe v 

načinu vsakodnevnega delovanja v smeri večje agilnosti, usmerjenosti javne uprave k uporabniku in 

spodbujanju partnerskega soustvarjanja rešitev z drugimi organizacijami.  

V ta namen smo v okviru projekta Inovativen.si vzpostavili inovacijsko skupnost in mreţo ambasadorjev 

inovativnosti kot generatorje prenosa znanja in izkušenj, izvajamo usposabljanja in rešujemo konkretne 

izzive. Prav tako je bil program Partnerstvo za spremembe, ki je del projekta, izbran med 10 najbolj 

inovativnih praks v javnem sektorju s strani OECD.  

Projekt Inovativen.si sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 

 

Ključne besede: inovativnost, inovativen.si, javna uprava, uporabnik, soustvarjanje, sodelovanje, 

ustvarjalnost, odprtost, sodobnost, agilno delo, kreativno razmišljanje, napredek, boljše rešitve, partnerstvo za 

spremembe.  

1 UVOD 

Velika dinamika sprememb na vseh področjih zahteva hitrejše odzivanje, fleksibilnost in učinkovite rešitve za 

nepregledno količino izzivov, s katerimi se soočajo drţave.  

Kadar pa govorimo o spremembah, pa se moramo zavedati, da le-te praktično niso NIKOLI sprejete z 

navdušenjem, zato v praksi pri uvajanju večinoma stalno lovimo ravnoteţje hoje po robu. Novi pristopi terjajo 

več poguma in prinašajo več negotovosti, vendar dolgoročno prinašajo večjo učinkovitost in tudi zadovoljstvo 

zaposlenih ter vseh sodelujočih. 

Veliko število dobrih praks namreč konkretno kaţe na to, da so drţave, ki so se usmerile v inovativno in 

kreativno reševanje izzivov, se otresle okrnelega birokratskega načina razmišljanja, dosegle uspešne rezultate 

na mnogih področjih usmerjenega dela.  

Torej – kaj sploh je inovativnost? 

Naj takoj poudarimo, da ni enoznačne razlage kaj pojem inovativnost pomeni. Lahko jo opredelimo kot 

kulturo, ki jo gojimo in negujemo ter se z njo vsak dan poslovno in osebno razvijamo. Zavedanje, da brez 

inovacij ni napredka, je gonilo, da iščemo novosti na vseh področjih našega delovanja. Inovativne 
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organizacije vlagajo v razvoj inovativnega okolja, v implementacijo inovativnih idej in svoje zaposlene 

nenehno izobraţujejo ter skozi kulturo podjetja aktivno spodbujajo k inovativni naravnanosti. V najširšem 

smislu inovativnost predstavlja ustvarjanje in implementacijo novih zamisli v organizacijah z namenom 

zagotavljanja boljših rezultatov in uporabnikom prilagojenih izdelkov in storitev (povzeto po Crossan & 

Apaydin, 2010). Inovativnost tako zahteva razmišljanje o novih načinih ali o novi kombinaciji ţe obstoječih 

načinov s poudarkom, da novosti niso dovolj, morajo namreč biti uvedene in uporabne ter imeti za uporabnika 

in organizacijo določeno vrednost (povzeto po Bilton, 2007, str. 4).  

Da pa se popolnoma zavemo in ozavestimo, kaj je resnično pomembno za samo področje inovativnosti, in 

posledično izkoristimo priloţnosti in potencial, ki ga le-to nudi, se moramo znebiti morebitnih prepričanj 

oziroma omejitev, ki smo si jih postavili v glavi.  

Torej kateri so miti, ki NE DRŢIJO in zaradi katerih tisti, ki jih vzdrţujejo kot del svojih prepričanj, niso tako 

uspešni kot bi lahko bili? 

2. 7  MITOV O INOVATIVNOSTI 

2.1 MIT 1: Inovativnost je nek splošni, populistični pojem – je muha enodnevnica. 

 

Vsi govorijo o »neki« inovativnosti…to je nekaj »modernega«, jutri tako in tako noben ne bo več vedel o čem 

je govora…to so si spet nekaj izmislili na MJU…ampak mi pa delamo »resne« stvari in se lotevamo zelo 

pomembnih vprašanj, ki s tem res ne morejo imeti povezave…Vam je ZNANO?  

Naj pojasnimo, da inovativnost v drţavnih upravah po svetu in pri nas ni od včeraj. Le pomislite, kje bi bili 

danes, če ne bi nekoč neka modra oblast uvedla obveznega šolanja v domačem jeziku? Ali če ne bi Feničani 

namesto blagovne menjave uvedli tistega menjalnega sredstva, denarja.  

Inovacije - in to ne le tiste tehnološke - so bile od nekdaj osnovno gibalo razvoja vsake druţbe, gonilo 

gospodarskega napredka in večje kakovosti ţivljenja. In vendar so bili izzivi, s katerimi so se soočale vlade v 

preteklosti,  precej manj kompleksni, kot so  današnji. Medsebojna odvisnost in prepletenost problematik, 

rastoče zahteve in potrebe drţavljanov, skokovit razvoj novih tehnologij in globalna povezanost vseh nas, 

zahtevajo spremembo načina delovanja javnih sistemov. Tradicionalni modeli organiziranja, odločanja, in 

delovanja postajajo vedno manj uspešni. Potrebna je še hitrejša odzivnost na potrebe drţavljanov in še večja 

fleksibilnost v načinu delovanja. 

Odgovor na hitrejšo odzivnost in večjo fleksibilnost je v sistematičnem upravljanju inovacij, ki bodo v 

prihodnosti ključni vzvod dolgoročne prosperitete in zagotavljanja konkurenčnih prednosti. Se je pa potrebno 

zavedati, da gre pri inovativnosti za tek na dolge proge, pri čemer izkušnje kaţejo, da ko se podjetja 

sistematično lotijo upravljanja inovativnosti, so prvi rezultati v povprečju vidni šele po treh letih. 

Znanje zaposlenih je ključna moč ustvarjanja sprememb, izboljšav, napredka in tudi inovacij – ljudje so 

kreatorji uspeha. Ključna pri vzpostavitvi sistematičnega upravljanja inovativnosti pa je vodstvena ekipa. 

Nobena orodja in sistemi ne bodo pomagali, če podjetja ne bodo vodili vodje s celovitim globalnim 

pogledom. Biti morajo ustvarjalni, intuitivni, z višjo toleranco za tveganja in eksperimentiranje s poudarkom, 

ki znajo delati z ljudmi ter zelo dobro obvladajo svoje funkcijsko področje. To so kompetence, ki definirajo 

inovacijske vodje in ki bodo v prihodnosti poleg uporabe sodobnih inovacijskih orodij ključne za doseganje 

inovacijskih preseţkov – tako v gospodarstvu kot javni upravi. 

Očitno je, da hitri časi zahtevajo hitre spremembe. In ko se ozremo v prihodnost, obstaja samo ena gotovost – 

še veliko bolj in hitreje se bo vse skupaj spreminjalo. Ker se tega zavedamo smo za namen razvoja področja 

inovativnosti v javni upravi smo v drugi polovici leta 2017 pridobili evropska sredstva za izvedbo projekta 

Inovativen.si, v okviru katerega bomo do konca leta 2022 lahko usposabljali javne usluţbence v drţavni 

upravi za uporabo drugačnih metod reševanja izzivov in s pomočjo zunanjih strokovnjakov snovali rešitve za 

različne izzive, s katerimi se soočajo organi drţavne uprave, in sicer preko eksperimentov v obliki prototipov 

rešitev, preverjanjem njihovih učinkov v okolju in nadgradnjo v več iteracijah pred njihovo uveljavitvijo na 

širšem obsegu. Tako bodo rešitve bolj naslavljale potrebe uporabnikov in reševale resnične teţave v okolju. 
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2.2 MIT 2: Inovativnost je mogoča samo v zasebnem sektorju 

 

Ste ţe kdaj slišali ali bili priča pogovorom, kjer je bilo poudarjeno, da v drţavni upravi inovativnost ni 

mogoča? Da je tam itak vse normirano in zbirokratizirano? Ste se kdaj sami zalotili pri takšnih trditvah ali 

morda mislih? 

V praksi se je skozi čas pokazalo, da so podjetja z nizko stopnjo inovativnosti zelo redko gospodarsko 

uspešna. Enako soodvisnost pa lahko potegnemo tudi na ravni drţave. Tiste z nizko stopnjo inovativnosti 

imajo namreč tudi nizek BDP in obratno. 

Javne uprave po svetu se namreč vsakodnevno soočajo z dilemami kako se odzivati na vse zahtevnejšo 

kompleksnost sodobnega sveta, nenehne spremembe in obenem uresničevati vse večja pričakovanja 

drţavljanov. Ne na koncu koncev je potrebno razumeti tudi, da po 16. uri zaposleni iz javnega sektorja 

postanejo »navadni« drţavljani, torej podvrţeni vsem pravilom in sistemom, ki jih imamo regulirane v drţavi.  

 

Slika 1: Pomen inovativnosti 

Če ţelimo ţiveti v napredni druţbi, kjer drţava dejansko predstavlja učinkovit servis za vse nas, kjer se 

počutimo varno, cenjeno in spoštovano in kjer so pogoji za stabilno in predvidljivo podjetništvo, ki je motor 

ustvarjanja blaginje, ob tem pa drţava ustvarja pogoje za generiranje visoko izobraţenih kadrov, je 

inovativnost v javnem sektorju nujna in še kako mogoča. 

Po naših izkušnjah si javni usluţbenci ţelijo delovati drugače, vloga organizacij in vodstev pa je, da jim pri 

tem pomagajo z novimi znanji in veščinami, boljšo medsebojno komunikacijo in podporo. Za uspeh druţbe 

kot celote, pa je ključnega pomena, da javni in zasebni sektor delujeta z roko v roki. 

S tem namenom je bil pred 4 leti, v sodelovanju med Ministrstvom za javno upravo in AmCham Slovenija, 

oblikovan program »Partnerstvo za spremembe«, ki na inovativen način povezuje javni in zasebni sektor ter 

vključuje izmenjave zaposlenih (iz podjetij na ministrstva in obratno) in partnersko sooblikovanje rešitev.  

 

Slika 2: Logotip projekta Partnerstvo za spremembe 

Skupaj smo izmenjali ţe več kot 200 zaposlenih in porušili marsikateri stereotip o »leni« javni upravi in 

»brezčutnem« zasebnem sektorju, kjer ni prostora za človečnost. 
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Slika 3: Partnerstvo za spremembe skozi leta 

Letos poteka ţe 5. krog pod sloganom »Povezani za akcijo« in k sodelovanju so bile povabljene številne 

organizacije, ne samo iz oţje drţavne uprave, pri čemer se tudi nabor podjetij iz zasebnega sektorja povečuje 

iz leta v leto. Tako so vrata na široko odprta, saj je program dozorel in ţelimo si, da bi Partnerstvo za 

spremembe postalo vseslovenska platforma sodelovanja. 

 

 

Slika 4: Skupine v okviru Partnerstva za spremembe, ki so reševale izzive 

Zelo smo ponosni, da je bil program v letu 2016 izbran tudi med 10 najbolj inovativnih praks v javnem 

sektorju s strani OECD. Dobil je tudi nagrado »Creative Network Award« v okviru AmChamov v Evropi in 

bil predstavljen na številnih konferencah v tujini. Zanj se zanimajo  številne drţave, saj z njim gradimo model 

druţbenega sodelovanja in se skupaj učimo, kaj sodelovanje v resnici pomeni in kako v praksi dejansko 

soustvarjati. 
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2.3 MIT 3: Inovativnost je pomembna samo v visokotehnoloških dejavnostih 

 

Skušajte si zamisliti situacijo, ko vas znanec ali sodelavec v sproščenem vzdušju kar naenkrat vpraša, če ste 

slišali za tisto zadnjo inovativno rešitev, kaj je ţe bila, no saj veste… 

Verjetno si večina izmed nas takoj ob besedi inovativen v misli prikliče asociacije vezane na neko stvar, ki je 

tehnološko dovršena, najverjetneje za uporabo v vesolju oziroma vsaj kot substitut na področju električnih 

avtomobilov, mogoče najnaprednejši sistem polnjenja litijskih baterij oziroma izboljšan sistem za električno 

samooskrbo.  

Tako kot v mitu številka 2 gre tudi tu seveda za klasičen stereotip, povezan še z našim mišljenjem iz 

preteklega obdobja, kjer napredek še ni vstopil tako močno v naš vsakdan. Dejstvo je namreč, da inovativnost 

še zdaleč ni omejena zgolj na visokotehnološke izdelke oziroma storitve, temveč kot smo ţe omenili 

predstavlja kulturo, ki jo gojimo in negujemo ter se z njo vsak dan poslovno in osebno razvijamo. Inovativne 

organizacije vlagajo v razvoj inovativnega okolja, v implementacijo inovativnih idej in svoje zaposlene 

nenehno izobraţujejo ter skozi kulturo podjetja aktivno spodbujajo k inovativni naravnanosti, vse s ciljem 

večje učinkovitosti in zadovoljstva zaposlenih in uporabnikov. 

V okviru projekta Inovativen.si s pomočjo zunanjih strokovnjakov snujemo rešitve za različne izzive, s 

katerimi se soočajo organi drţavne uprave. Naj poudarimo, da je zelo malo tematik vezanih na visoko 

tehnologijo. Tako dajemo poudarek na vpeljavo agilnih metod dela (SCRUM, KanBan, LEAN in druge), 

identifikacijo problema, ideacijo (iskanje in oblikovanje idej) in prototipiranje, testiranje in evalvacijo 

uspešnosti, pri čemer nam je ključno vodilo učinkovita in (zaznana s strani uporabnikov) visoko kakovostna 

storitev ali izdelek.  

Posluţujemo se tudi »hackathonov«1, pri čemer smo v maju 2018, za potrebe Ministrstva za izobraţevanje, 

znanost in šport, izvedli dogodek v obliki hackathona DELIMO ZNANJE! Hackathon je bil na svojih 

začetkih predvsem v domeni razvojnih programerjev, v zadnjem obdobju pa zaradi drugačnih, enostavnih in 

obenem celovitih rešitev postaja vedno bolj priljubljena in uporabna metoda v iskanju inovativnih pristopov 

in rešitev na različnih področjih. 

Čez poletje pa smo se v okviru projekta skupaj z Uradom za izvrševanje kazenskih sankcij lotili izziva   

»Izdelujemo v zaporu, delujemo v druţbi!«. Z izzivom smo iskali načine za izboljšanje socialne vključenosti 

zapornikov preko izdelka, ki simbolično in vizualno sporoča pomembnost učenja iz napak in ruši predsodke o 

osebah, ki so na prestajanju zaporne kazni, kot druţbeno in delovno manj zaţelenih članov skupnosti 

(destigmatizacija), obenem pa predstavlja trţno zanimiv produkt.  

 

Slika 5: Primer vabila na razstavo v okviru reševanja konkretnega izziva 

2.4 MIT 4: Inovativnost ni povezana z motivacijo in zadovoljstvom zaposlenih 

 

Če mi povišajo plačo bom srečen...joj kako bom zadovoljen, če mi ne bo treba vsak dan sedeti v tej novi 

skupini in poslušati kaj vse kdo dela…kot da je to pomembno za moje delo…samo da bom boljši od mojega 

sodelavca in bo šef zadovoljen, jaz pa najsrečnejši na tem svetu… 

                                                      

 

1
 Najenostavnejša definicija »hackathona« je, da se na enem mestu zbere skupina ljudi, kjer vsi rešujejo isti problem z 

različnimi pristopi. 
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Najverjetneje ste se v svoji poklicni karieri z omenjenimi frazami ţe srečali, morda kdaj tudi sami kaj 

takšnega razmišljali… 

Kakorkoli, v praksi se je izkazalo, da denar kot motivator zgolj odpravlja nezadovoljstvo in vsekakor ni 

dolgoročni motivacijski element. Študije s tega področja (povzeto po Amabile & Goleman, 2017), ki so 

vključevale sodelujoče (le-ti niso vedeli, da so predmet preučevanja inovativnosti), odgovarjajo na povezavo 

motiviranosti in zadovoljstva zaposlenih s samo inovativnostjo. Sodelujoči v raziskavi so morali dnevno 

voditi dnevnik o poteku delovnega dne, teţavah in idejah, s katerimi so te teţave premagovali.  

Tako so jih med drugim spraševali v kakšnem obsegu so motivirani za delo z denarjem. Veliko jih je 

odgovorilo, da vprašanje ni relevantno, saj o denarju ne razmišljajo na dnevni bazi. Tisti, ki pa so se veliko 

ukvarjali z razmišljanjem o svojih nagradah, pa so izkazali zelo malo inovativnega razmišljanja.  

Izkazalo se je, da kadar so ljudje prepričani, da morajo biti nagrajeni za vsak premik, ki ga opravijo na 

delovnem mestu, postanejo zelo nenaklonjeni tveganju, kar pa pomeni malo inovativnosti. Seveda morajo 

ljudje dobiti občutek, da so pošteno plačani, se je pa v raziskavi izkazalo, da ima večjo vrednost ozračje v 

organizaciji, ki omogoča, podpira in vrednoti inovativnost. Ljudje namreč ţelijo priloţnosti, da se lahko 

poglobijo v svoje delo ter pokaţejo nek razvoj. Ljudje so najbolj inovativni in kreativni, ko so osredotočeni na 

svoje delo in lahko razvijajo svoje sposobnosti in obenem osebno rastejo. Prav tako je zelo pomembno, da so 

ţe v začetku vključeni v sooblikovanje rešitev in da delujejo v okolju, ki spodbuja medosebno in 

medorganizacijsko povezovanje in sodelovanje. 

Obstaja tudi prepričanje, da interna tekmovalnost spodbuja inovativnost – realnost je povsem drugačna – 

namreč kadar ljudje tekmujejo, namesto da bi sodelovali, je najbolj na udaru ravno kreativnost in 

inovativnost. Najbolj inovativni "timi" so tisti, v katerih je dovolj samozaupanja za izmenjavo podatkov in 

mnenj. Kadar pa ljudje tekmujejo za priznanje drugih, prenehajo z deljenjem informacij, kar deluje 

destruktivno, saj najpogosteje noben posameznik nima toliko informacij, da bi si lahko popolnoma sam 

ustvaril popolno sliko.  

V okviru projekta Inovativen.si veliko pozornosti namenjamo mreţenju, motiviranju in prenosu dobrih praks 

preko naše nacionalne platforme »Inovativna skupnost«, v okviru katere širimo tako zavedanje kot znanje in 

veščine o inovativnih pristopih.  

Skoraj vsak mesec organiziramo srečanja oziroma kratke delavnice, na katerih se usposabljamo, poročamo o 

projektu in trendih doma ter po svetu in se na ta način mreţimo in izmenjujemo prakse in ideje ter dodatno  

motiviramo in preko tega dvigamo zavedanje, da se vse da, če se le hoče. Članstvo je prostovoljno, število pa 

iz meseca v mesec narašča, trenutno nas je ţe 230.  

Znotraj inovacijske skupnosti smo zgraditi tudi mreţo »ambasadorjev inovativnosti« - posameznikov, od 

katerih pričakujemo aktivno vlogo tako v inovacijski skupnosti kot znotraj delovnega okolja, kjer delujejo. 

Ambasadorji inovativnosti so osebe, ki so odprte, se rade učijo, stalno iščejo moţnosti za izboljšave in si 

ţelijo delovati drugače.  

V naši skupnosti imamo trenutno 64 ambasadorjev inovativnosti, ki jim nudimo sistematična usposabljanja za 

področje inovativnosti, od njih pa pričakujemo aktivno vlogo ter implementacijo in širjenje pridobljenih 

informacij, znanj in izkušenj v svojem delovnem okolju – vse s ciljem dviga zadovoljstva – tako na strani 

zaposlenih kot seveda uporabnikom storitev in izdelkov.  

Pomen inovacijske skupnosti in ambasadorjev inovativnosti je ključnega pomena tudi z vidika, da je 

inovativnost najbolj asociirana z veseljem in ljubeznijo ter negativno z jezo, s strahom in z ţalostjo. Največjo 

inovativnost ljudje najpogosteje kaţejo predvsem naslednji dan po kakšni pozitivni izkušnji. Kadar so ljudje 

zadovoljni s svojim delom, obstaja velika moţnost, da bodo prišli do nekega spoznanja, ki čez noč naslednji 

dan preide v inovativno idejo. Srečen dan lahko tako pomeni inovativnost in kreativnost v naslednjem.  

In povratni cikel med zadovoljstvom in motivacijo je sklenjen. 

2.5 MIT 5: Inovativnost je samo za izbrance - inovativnosti se je nemogoče priučiti 

Prosimo, da si zamislite popolnoma navaden dan v sluţbi…stvar opravljate rutinsko, kot ţe ničkolikokrat…ne 

sprašujete se zakaj, niti kakšna je dejansko dodana vrednost opravljenega…pa pride do vas elektronsko 

sporočilo sosednjega oddelka, da so nujno potrebne spremembe pri samem delu... 
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Ste se v takšni situaciji kdaj takoj opredelili, da »zame to ţe ni…pa saj jaz delam na standardnih nalogah, tako 

je ţe 20 let, zato mora ţe tako biti…to so tisti malo »posebni« ljudje, ki vseskozi hočejo nekaj spremeniti, mi 

pa tega sploh ne rabimo, ipd.«? 

V ta namen so raziskovalci (povzeto po Amabile & Goleman, 2017) v pogovorih z zaposlenimi (predvsem 

vodstvenim kadrom) skušali ugotoviti, kje v svojih organizacijah najbolj spodbujajo inovativnost. Tipični 

odgovori so najpogosteje raziskave in razvoj, marketing in oglaševanje. Nadalje so vprašali, kje ne 

potrebujejo inovativnosti. Navadno je odgovor  računovodstvo – najverjetneje zaradi slabega prizvoka, ki ga 

je »inovativno« računovodstvo pridobilo z različnimi računovodskimi škandali. Izkazalo se je, da pogosto 

med vodstvenim kadrom dejansko velja prepričanje, da nekateri ljudje so inovativni, drugi pač niso. Kar pa 

seveda ne drţi. Vodstveni kader si namreč mora prizadevati za inovativnost vseh zaposlenih. 

Praksa je pokazala, da je vsak povprečen človek zmoţen neke stopnje inovativnosti pri svojem delu. Ob tem 

pa inovativnost temelji na večjem številu dejstev: izkušnje, znanje, tehnične sposobnosti, talent ter zmoţnost 

sprejemanja novih zamisli. Pomembna pa je tudi stopnja samomotivacije, saj se le malo ljudi zaveda svojega 

potenciala. Zaradi vsega omenjenega imajo organizacije pred sabo še mnogo dela, da bodo odpravila vse 

ovire za inovativnost in kreativnost.  

Tega se zelo zavedamo tudi na Ministrstvu za javno upravo, zato v okviru projekta Inovativen.si posebno 

pomembnost namenjamo usposabljanju in dvigu kompetenc, pri čemer je usposabljanje javnih usluţbencev 

umeščeno kot eden izmed temeljnih ciljev in stebrov projekta.   

Preko programa usposabljanja ţelimo omogočiti javnim usluţbencev, da bodo z novimi znanji in veščinami 

lahko uspešno spremenili način dela v javni upravi, predvsem na področju reševanja problemov oziroma 

izzivov in oblikovanja rešitev ter učinkovite komunikacije. Program je usmerjen v spreminjanje upravne 

kulture in pomeni korak k boljši kakovosti izvajanja funkcij drţave. Sestavljen je iz 9 samostojnih modulov, 

pri čemer so moduli samostojni in prostovoljni, in sicer: 

 Moderiranje – kaj je to in kako uspešno voditi skupinski proces komunikacije; 

 Agilno delo – gremo v pravo smer; 

 Kreativno – lateralno razmišljanje – postanimo bolj ustvarjalna drţavna uprava; 

 Kreativno pisanje- za bolj jasna in zanimiva sporočila; 

 Osnove vizualizacije – hitro skiciranje in boljši prikaz misli. 

Do avgusta 2018 se s je predmetnih vsebin usposabljalo ţe več kot 600 javnih usluţbencev! 

Z oktobrom 2018 pa poleg ţe naštetih vsebin začenjamo z usposabljanji z naslednjimi moduli: 

 Učinkovita predstavitev – naj se naše sporočilo vtisne v spomin; 

 Evalvacija – kako vemo, da smo na pravi poti; 

 Oblikovalsko razmišljanje oz. »Design Thinking«; 

 Elevator Pitch – izkoristimo trenutek! 

Vsi zainteresirani lahko na spletni strani Upravne akademije spremljate napoved usposabljanj.   

2.6 MIT 6: Inovativnost pomeni vse spremeniti 

Tekom predstavitev projekta Inovativen.si smo zelo velikokrat naleteli na odzive kot so: …ja, ja, ţe super, 

ampak mi ne bomo zaradi ene novosti spreminjali vsega …če ţelimo to uvesti moramo vse popolnoma 

spremeniti…mi bi zelo radi sodelovali, vendar vodstvo tega nikoli ne bo odobrilo, saj nimamo sredstev za 

takšno tehnološko prenovo, ipd.. 

Naj objasnimo, da gre pri inovativnosti za 3 ključne stvari. 

Inovativnost ni le stalno izboljševanje, ampak gre za uporabo novih pristopov ali obstoječih pristopov na nove 

načine – tako v obstoječih kot novih okoljih. Ni dovolj, da novost samo uvedemo, inovacija mora imeti tudi 

učinek v boljšem  rezultatu, večji učinkovitost in zadovoljstvu uporabnikov.  

Srce inovativnosti tako predstavlja predvsem spremenjen način dela z uporabo sodobnejših metod, tehnik in 

orodij (kot so agilne metode dela, skupinsko delo, igrifikacija, metode oblikovalskega razmišljanja (ang. 

design thinking), hackathoni, ipd.), s katerim postopno spreminjamo pogosto predolgo in izolirano 

oblikovanje rešitev (najpogosteje na podlagi pisanja in pošiljanja dokumentov) v bolj odprto (so)oblikovanje 

rešitev - z vzpostavljanjem partnerskih odnosov z gospodarstvom, nevladnim sektorjem, javnim sektorjem, 

znanostjo, akademskim področjem in civilno druţbo. 

https://www.mojedelo.com/isci/vsa-podrocja
http://www.mju.gov.si/si/upravna_akademija/ponudba_usposabljanj_2018/
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Druga pomembna stvar je fokus na uporabnike in oblikovanje rešitev po načelu »uporabnik v središču«, kar v 

praksi pomeni, da se proces snovanja začne pri uporabnikih (in ne v pisarnah) in njihovih motivih, potrebah, 

pričakovanjih in ţeljah. 

Tretja ključna stvar pa je raziskovanje in postopno vključevanje sodobnih tehnologij v same procese dela in 

vsakodnevno delovanje preko posameznih rešitev (mnoţični podatki, umetna inteligenca in v prihodnosti tudi 

tehnologija blockchain). 

 

2.7 MIT 7: Druge drţave nimajo teţav s tem področjem 

V Švici, Kanadi in Avstraliji sigurno nimajo teh teţav…tam imajo vse urejeno…to se lahko zgodi samo pri 

nas…banana republika…So vam te ali podobne trditve znane? Ste vsaj enkrat ţe slišali za nekaj podobnega? 

Se nam je zdelo… 

Ampak dejstva so povsem drugačna. Javne uprave po svetu se vsakodnevno soočajo z zelo podobnimi 

vprašanji, namreč kako se odzivati na vse zahtevnejšo kompleksnost sodobnega sveta, nenehne spremembe in 

obenem uresničiti vse večja pričakovanja drţavljanov. Kako v takšnem okolju preţiveti / ţiveti / upravljati z 

nepredvidljivostjo in zagotavljati napredek? Kaj lahko storimo? 

Tako je vloga drţave in vsakokratne vlade identificirati, oceniti, izračunati, uravnoteţiti, soditi, napovedati, 

zaščititi, preprečevati, načrtovati, upravljati, zagotavljati in uresničevati potrebe, ţelje in pričakovanja 

deleţnikov na način, da se doseţe zaupanje in zadovoljstvo le-teh s storitvami in servisom, ki ga je drţava 

dolţna zagotavljati.  

Tukaj ključno vlogo odigra tudi javno mnenje in pa seveda percepcija kaj je dobro in kaj je slabo. 

Dejstvo je, da so drţave, ki so se usmerile v inovativno in kreativno reševanje izzivov in se otresle okrnelega 

birokratskega načina razmišljanja, dosegle uspešne rezultate na mnogih področjih usmerjenega dela. S tem so 

posledično dvignile splošno zavedanje in prepoznavanje vrednot, na katerih sloni inovativnost, s tem pa 

zadovoljstvo vseh vpletenih.  

Naj povzamemo, da je v času, v katerem ţivimo, zavedanje, da brez inovacij ni napredka, gonilo večine sveta 

– torej da vsi iščemo novosti na vseh področjih našega delovanja za boljši in predvidljivejši jutri. 

 

3  NAMESTO ZAKLJUČKA 
Za nadaljevanje razmišljanja o inovativnosti si lahko preberete 10 idej enega vidnejših mednarodnih 

futuristov Jima Carrolla za zgraditev inovacijske miselnosti. Morda se vam utrne kakšna nova ideja! 

 

1. Zaposlite ljudi, ki vam niso všeč. 

2. Pozabite vse, kar veste. 

3. Pomladite se. 

4. Cenite modrost. 

5. Pozabite na trajnost. 

6. Sprejemajte odločitve. 

7. Spremenite fokus. 

8. Ujemite ustvarjalnost. 

9. Razmišljajte o jasnih in sedanjih priloţnostih. 

10. Postanite vznemirjeni, bodite srečni. 
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Povzetek 

Nagel tehnološki razvoj zahteva od podjetij, da sledijo zahtevam industrije 4.0, katerih cilj je izdelava 

izdelkov in storitev, prilagojenih ţeljam in potrebam uporabnika – tako funkcionalnim, estetskim, cenovno 

dostopnim, kot v prvi vrsti kakovostnim. Razvoj tehnologije v bliţnji prihodnosti, t.i. industrija 5.0, 

predvideva še povečano personalizacijo izdelkov in storitev, ter tesnejšo sodelavo med Človekom in strojem.: 

V obeh fazah tehnološkega razvoja pa se srečuje celotna druţba z dvema glavnima izzivoma: kako izvesti 

tehnološko prenovo znotraj organizacij in navzven. Notranja prenova vsebuje spremembe tehnoloških 

procesov, poslovnih modelov, organizacijskih struktur. Zunanja prenova se še bolj obrača k 

uporabniku/kupcu – Človeku – in nam nalaga razvoj storitev in izdelkov in po njegovi meri. 

Uporaba metode Design Thinking (slov. dizajnerskega razmišljanja) pri reševanju teh izzivov pripelje do 

kakovostnih rešitev, ki so dejansko po meri uporabnika – Človeka.  

 

Ključne besede: Design Thinking, industrija 4.0, javna uprava, inoviranje  

Na katera vprašanja bodo udeleţenci dobili odgovore:  

 

 Zakaj metoda Design Thinking omogoča razvoj kakovostnejših produktov ali storitev po meri 

uporabnika? 

 Kako s pomočjo metode Design Thinking začnemo ugotavljati kje in kako se lotiti vpeljave procesa 

digitalizacije v organizacijo, da bo prenova kakovostna? 

 Kakšen je proces snovanja produktov in storitev, ki bodo dosegali kakovost po meri uporabnika? 

 Kakšni so stranski pozitivni učinki uporabe Desgin Thinkinga za sodelujoče v procesu? 

 Kakšni so finančni rezultati uporabe Design Thinkinga? 

 Kako sluţi Design Thinking vodji kakovosti pri njegovem delu? 

1. UVOD 

Digitalizacija in industrija 4.0 prinašata veliko sprememb v druţbo. S pomočjo metode Design Thinking 

uspešno rešujemo kompleksne probleme pri prehodu. 

Design Thinking je metoda, ki omogoča podjetjem in organizacijam, da razumejo posel s perspektive njihovih 

strank. Metoda temelji na iskanju in kreiranju rešitev, ki ustrezajo dejanskim potrebam uporabnikov - tako po 

funkcionalnosti, kot tudi po kakovosti. Pri prepoznavi potreb pa je ključna vpeljava empatije in kreativnosti v 

proces, kar istočasno krepi kompetence udeleţencev v procesu. 

Glavna prednost metode je celosten pristop pri razvijanju novih in preoblikovanju starih idej, poslovnih 

modelov, proizvodov in storitev za potencialnega kupca/uporabnika, s poudarkom na optimiranju.  

mailto:dana.maurovic.anzur@gzs.si
mailto:marjan.rihar@gzs.si
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Design Thinking je razširjen v tujini tako med visokotehnološkimi podjetji, start-upi, kot tudi med 

organizacijami, ki razvijajo inovativne rešitve ali potrebujejo inovativne rešitve za preoblikovanje svoje 

organizacije ali poslovnih procesov po meri uporabnikov.  

Pri svojem delu ga uporabljajo podjetniki, menedţerji srednjega razreda, projektni vodje, skrbniki blagovnih 

znamk, marketinški specialisti, vodje kakovosti, svetovalci, IT specialisti, inovacijski timi ter eksperti za 

strateško planiranje. 

2. METODOLOGIJA DESIGN THINKING 

Design Thinking je naziv za metodo inoviranja, ki so jo razvili in pri svojem delu sprva uporabljali 

oblikovalci izdelkov – dizajnerji. Njena uporaba se je izkazala za izredno učinkovito, zato se je hitro razširila 

tudi na druga področja, tako v poslovno okolje kot za kreiranje storitev javne uprave po svetu.  

Metodo sta razvila in popularizirala v ZDA Tim Brown in David M. Kelley iz podjetja IDEO, v Evropi pa 

Hasso Plattner Institut v Postdamu. Steve Jobs je bil med prvimi, ki je uvedel metodo v podjetje Apple in 

dosegel velik preboj s svojimi unikatnimi računalniki. Sledili so IBM, Microsoft in Google. V Evropi jo na 

različnih področjih uporabljajo podjetja Viessmann, Festo, Bosch, Philips, Braun, Siemens, BMW, Mercedes-

AMG, Volkswagen. V Sloveniji je v poslovnem okolju trenutno najbolj prisotna v okviru Design 

Managementa.  

2.1  Značilnosti metode Design Thinking 

Design Thinking metoda izhaja iz potreb končnega uporabnika. Prek postopka neobremenjenega razmišljanja 

vodi do izdelave prototipa rešitve, ki ga lahko stestira potencialni uporabnik. Pri tem je zelo pomembno, da se 

sodelujoči v timu poskušajo čimbolj vţiveti v njegov način ţivljenja, njegove potrebe in teţave (empatija), ter 

poskušajo najti način, kako bi izdelek ali storitev najbolje pribliţali tem kriterijem.  

Osnovno strukturo metode ponazarja dvojni diamant - »double diamond« - kot ga prikazuje Slika 1. V prvi 

fazi procesa se razišče kompleksnost problematike. Sledijo faze definiranja ključne problematike, razvoja 

ideje rešitve, hitrega prototipiranja in testiranja, med postopkom pa so dovoljene tudi rekurzivne faze. Vsak 

prototip je sinteza človeških potreb, tehnične izvedljivosti in ekonomike rešitve, seveda s fokusom na 

uporabnika. Zaradi hitrega prototipiranja se poceni proces inoviranja – »fail fast to succeed sooner« – hiter 

(neboleč) padec za hitrejši uspeh. 

 

Slika 1: Shema metode Design Thinking 
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2.2 Področja uporabe Design Thinking metode v poslovnem okolju 

V Evropi je zelo razširjena njena uporaba v avtomobilski, elektro in elektronski, kovinski industriji, ter na IT 

področju. Širi se na področja interneta stvari (IoT) in v industrijo 4.0, kjer podjetja s pomočjo metode 

poskušajo najti in razviti pravo smer in aktivnosti pri reševanju poslovnih problemov, ter novih inovativnih 

produktov. Zaradi kompleksnosti je metoda izjemno uporabna za reševanje zapletenih primerov, ter 

komplementarna vitkim metodam inoviranja.  

Hasso-Plattner-Institut iz Postdama je leta 2015 izvedel doslej najobseţnejšo raziskavo o uporabi metode 

Design Thinking v organizacijah v svetovnem merilu (1.170 anketiranih). Večina organizacij (72 %) 

uporablja Design Thinking na tradicionalen nacin – znotraj oddelkov ali kot podporne funkcije. Največ je 

aplikacij v oddelkih za marketing, raziskave in razvoj.  

Pozitivne strani implementacije metode v profitnih organizacijah se kaţejo predvsem v povečanju prodaje in 

dobičkonosnosti, izboljšajo se tudi drugi parametri, kot je prikazano v spodnjem Grafu 1. 

 

 

 

Graf 1: Rezultati raziskave uporabe metode Design Thinking v poslovnem okolju (HPI, 2015): 

2.3 Področja uporabe Design Thinking metode v javnem sektorju 

Tehnološki razvoj, predvsem digitalizacija zahteva spremembe tudi v javnem sektorju. Standardi kvalitete 

tudi tu določajo usmerjenost tehnologije na potrebe uporabnika. V smernicah, ki sta jih izdali NESTA in 

UNDP so navedeni praktični primeri pristopov, kako z uporabo Design Thinking-a kreirati javne storitve. 
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Izzivi javnega sektorja, kjer se priporoča uporaba Design Thinkinga so sledeči: 

 

 Povečanje učinkovitosti skozi inovativne rešitve, 

 Eliminiranje potencialnih ovir za dostop in uporabo vladnih programov, 

 Eliminiranje programov, ki rešujejo napačno problematiko ali neobstoječ problem, 

 Drastično zmanjšanje stroškov za razvoj rešitev zaradi hitrega prototipiranja. 

Kot glavni problem pri uvajanju metode v javni sektor se trenutno navaja pomanjkanje kadra, ki obvlada 

Design Thinking pristop znotraj samih institucij.  

2.4 Pogoji za uspešno implementacijo metode 

Člani »tima Design Thinking« morajo biti radovedni, prilagodljivi, razmišljati neobremenjeno, medsebojno 

sodelovati in si dovoliti, da bodo njihove predpostavke na preizkušnji. Ključno je sodelovanje vodstva, 

ustrezna finančna podpora, ciljno usmerjena miselnost, prostor in čas. Če se metoda uporablja samo pri 

nekaterih procesih ali kot enkratni dogodek v podjetju, je več moţnosti, da spodleti.  

2.5 Dodatne dobrobiti za udeleţence procesa inoviranja 

Uporaba metode Design Thinking je odlična za vse sodelujoče v procesu, ker se  počutijo bolj vključeni 

neposredno v kreiranje rešitev. Design Thinking udeleţence poveţe kot kreativno skupino, kjer je vsako 

mnenje enakopravno. Skozi faze procesa se tudi posredno krepijo nekatere kompetence udeleţencev: 

spodbuja se njihova kreativnost in domišljija, nekonvencionalno razmišljanje »out of the box«, ter povečuje 

občutek za empatijo. Udeleţence procesa usmerja k vizualnemu načinu razmišljanja in opazovanja ter k 

postavljanju pravih vprašanj in razpoznavanju vzorcev. 

3 UPORABA DESIGN THINKING METODE ZA DVIG KAKOVOSTI PRI PREHODU V 

INDUSTRIJO 4.0 KOT ZGLED ZA UPORABO V JAVNI UPRAVI 

Tehnološki razvoj je trenutno v intenzivni fazi prehoda iz Industrije 3.0 v industrijo 4.0 (Slika 2Napaka! 

Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti.).  

V prihodnosti se nam obeta prehod v industrijo 5.0, kjer bo še večji poudarek na personalizaciji, ter sodelavi 

med človekom in strojem. Da bomo tehnološke spremembe uspešno in kvalitetno uvedli, je ključno 

čimprejšnje zavedanje, da morajo le-te biti vpeljane po meri človeka in ne stroja/robota. 

 

Slika 2: Industrijske revolucije skozi čas (infografika Delo, 2018) 

Pri doseganju kakovosti je v Sloveniji precej razširjen standard  ISO 9001:2015, ki navaja 7 principov QMP 

procesa. V praktično v vsakem delu lahko vključimo metodo Design Thinking pri kreiranju izboljšav. 

3.1 Glavna področja prenove procesov v industriji 4.0 in vloga vodje kakovosti 

V industriji 4.0 je poudarek na naslednjih tehnoloških rešitvah in sistemih (Slika 3):  
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Slika 3: Devet ključnih tehnologij v industriji 4.0 (BCG analysis, 2018) 

 

 Avtonomni roboti, 

 Simulacija, 

 Horizontalna in vertikalna integracija sistemov, 

 Industrijski internet stvari (IoT), 

 Kibernetična varnost, 

 Oblak, 

 Aditivna proizvodnja, 

 Navidezna resničnost,  

 »Big data« analitika.  

Vseh devet področij zahteva od vodje kakovosti precejšnje poznavanje novih tehnologij, predvsem pa terja od 

njega veščine, ki mu bodo omogočale na inovativen način medsebojno integrirati tehnologije v kvaliteten 

produkt po potrebah in ţeljah kupca. Medsebojno povezovanje strokovnih timov v podjetju za kreiranje novih 

produktov in storitev je v industriji 4.0 neizbeţno. 

3.2 Design Thinking kot pomočnik pri implementaciji kakovosti v industrijo 4.0 

S stališča prenove samega podjetja predstavljajo temelje uspešnega prehoda v industrijo 4.0 spremembe na 

treh glavnih področjih (Slika 4Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti.):  

 Spremembi miselnosti zaposlenih (DESIRABILITY),  

 Kreiranju novih poslovnih procesov (VIABILITY), 

 Prenovi tehnoloških procesov (FEASIBILITY). 
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Slika 4: Ključna področja prenove v industriji 4.0 (IDEO, 2018) 

Kljub temu, da je v industriji 4.0 poudarek na implementaciji novih tehnoloških procesv, ima vseeno glavno 

vlogo človeški faktor pri vrsti ključnih izzivov – npr: 

 Kako zaposlene pripraviti na drugačen pristop do dela, uporabe novih tehnologij in obogatene 

resničnosti,  

 Kako se prilagoditi našim strankam/poslovnim partnerjem, ki so ţe uvedli industrijo 4.0 v njihov 

proces, 

 Kako postopati z mnoţico podatkov, ki jih dobimo s pomočjo IoT in jih hranimo v oblaku  - uspešna 

uporaba, morebitno vključevanje v nove poslovne modele, kibernetska zaščita, 

 Kako optimalno povezati sisteme v vertikali in horizontali,  

 Kje najprej uvesti postopke simulacije/digitalnega dvojčka, 

 Ali uvesti na delu proizvodnje ali za izdelavo določenih rezervnih delov aditivno proizvodnjo,… 

 

Vse te izzive pa bo potrebno reševati timsko, z uvedbo empatije, pri čemer se je metoda Design Thinking 

izkazala za zelo uspešno. 

Slika 5 prikazuje primer integracije korakov Design Thinking in pristopa DMAIC za stalne izboljšave. Design 

Thinking prinaša bolj humaniziran pristop pri definiranju izzivov in priloţnosti glede na trenutno stanje, ter 

vključuje notranje in zunanje udeleţence, ki sodelujejo pri kreiranju ustreznih rešitev. 

 

Slika 5: Integracija metode Design Thinking in DMAIC (medium, 2017) 
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Z Design Thinking-om pa imamo tudi moţnost, da na področju kakovosti inoviramo s pomočjo t.i.sheme 

»Journey Map«, kjer so zavedene vse izkušnje strank skozi vrednostno verigo prodajalec - uporabnik, od 

nastanka produkta do prodaje in vzdrţevanja. Primer prikazuje Slika 6. 

 

Slika 6: Primer »Journey Map« sheme (omkantine, 2016) 

3.3 Primeri dobre prakse uporabe metode Design Thinking kot orodja pri implementaciji 

rešitev za večje kakovosti storitev v javni upravi  

Evropska organizacija Designforeurope navaja, da je zaradi varčevalnih ukrepov v javnem sektorju v porastu 

število pilotnih projektov na temo Design Thinking-a. Da bi spodbudili inoviranje v javnem sektorju, je bilo 

izdelano orodje »Public Sector Design Ladder« (Slika 7), ki podaja smernice za 3 osnovne korake: 

 

 1 korak: uporaba metode Design Thinking za manjše projekte s pomočjo zunanjih strokovnjakov, 

 2. korak: metoda postane sestavni del reševanja izzivov v javnem sektorju, 

 3. korak: Design Thinking uporabljajo oblikovalci politik s pomočjo exspertov.  
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Slika 7: Public Sector Design Ladder (Design for public good report, 2013) 

Primeri dobre prakse aplikacije »Public Sector Design Ladder« so navedeni v »Design for Public Good 

report« poročilu. 

V Evropi so bile razvite aplikacije na temo uvedbe Design Thinkinga v javni upravi v mnogih t.i. »Innovation 

Labs«: 

 Danska: MindLab, 

 Švedska: Experio Lab, Helsinki Design Lab, 

 Finska: Helsinki Design Lab, Lahti Design Lab, 

 UK: Government Digital Service, Cabinet Office Policy Lab, 

 Poljska: Design Silesia 

 Francija: Design Creative City Living Lab, 

 Španija: Barcelona Urban Lab. 

 

 

Uspešno implementacijo na IT področju predstavlja tudi projekt »Citizens' Bureaux«, ki so ga s pomočjo 

Design Thinking-a razvili na Fakulteti za javni menedţment in finance v Ludwigsburgu v sodelovanju z 

drţavnimi institucijami (Schenk B., Schwabe G., 2010). Razvili so kratke, časovno sprejemljive delavnice, s 

katerimi rešujejo problematiko na področju treh deleţnikov: drţavni organi (strategije, cilji, pričakovanja) – 

drţavljani (potrebe) -  zaposleni (potrebe in pričakovanja). 

4 ZAKLJUČEK 

Uspešno timsko delo in sodelovanje vseh ključnih deleţnikov v procesu izdelave produkta/storitve je ključ za 

doseganje kakovosti. Z Design Thinkingom sistematično rešujemo oboje, ter istočasno krepimo vlogo in 

kompetence sodelujočih v procesu v smeri rešitev, ki so po meri uporabnika. 

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) sodeluje v okviru več EU projektov pri implementaciji metode Design 

Thinking v našem poslovnem okolju. V ta namen organizira predavanja, delavnice, konference z 

mednarodnimi in domačimi predavatelji in trenerji.V teku je izvedba pilotnih projektov uvedbe Design 

Thinking-a pri procesu inoviranja v MSP . Rezultat projekta bo brezplačna spletna platforma z orodji za 

inoviranje po Design Thinking metodi, vključujoč tudi evropske primere dobre prakse, predvsem s področja 

MSP podjetij.  
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TRENDI, IZZIVI IN DANAŠNJE DOBRE PRAKSE V PREHRANSKI VERIGI  
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Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana 

jana.kolenc@zito.si 

Povzetek 

Obvladovanje kakovostnih in varnih ţivil predstavlja danes v praksi velik izziv. Prispevek osvetli 

nekaj najbolj vplivnih dejavnikov, s katerimi se deleţniki v prehranski verigi soočajo, obenem pa 

poda primere dobrih praks. Sloni na izhodiščih, da morajo vsi pristopi obvladovanja tveganj biti 

preventivni, prilagodljivi in odzivni, hkrati pa podjetje tudi poslovno ter procesno učinkovito.  

Pojem kakovosti in varnosti danes zamenjuje nov pojem integriteta ţivila. Ta vključuje veliko širši 

pogled na proizvod in integriteti izdelka dodaja integriteto procesa, integriteto podatkov ter 

integriteto ljudi. Od ţivila s svojimi osnovnimi značilnostmi, prehajamo na informacije kot so npr kako 

je bilo ţivilo proizvedeno, kakšen je bil odnos do ţivali, delovne sile ali okolja, čemur danes potrošnik 

namenja vedno več pozornosti. 

Globalizacija in posledično obvladovanje dobaviteljev ima pri zagotavljanju integritete velik vpliv. Vsaka 

dobavna veriga je namreč edinstvena, z lastnim tveganjem in kot tako jo je tudi potrebno obravnavati. 

Surovine in materiali lahko po eni strani zelo hitro dobimo iz kateregakoli dela sveta, po drugi pa je 

osveščenost vpletenih deleţnikov glede tveganj zelo različna. Tveganjem, ki so v verigi številna, raznolika, 

lahko resna, za katera imamo omejene moţnosti nadzora ali pa se soočamo z odsotnostjo in ne 

harmonizacijo zakonodaje, se dodajajo še proizvodni šoki (zaradi vremenskih vplivov ali nizkega obsega 

ponudbe glede na povpraševanje) ter tveganja iz naslova nezakonitega rokovanja.  

Prav slednja so na ţalost vedno bolj pogosta zaradi številnih vzvodov in moţnosti kot so: velika konkurenca, 

hiter razvoj, pomanjkanje virov, velik pretok informacij, moč/pritisk, priloţnost/motivacija, zmoţnosti, 

racionalizacija ipd. Kriminal se v prehrambeni verigi odraţa v obliki kraj, nezakonite predelave, vračanja 

odpadkov v verigo, potvorb, zlorab, zavajajočih informacij z vidika oglaševanja in deklariranja ali neskladnih 

dokumentov. Vsak proizvajalec bi se zato moral vprašati: ''Katera je lahko naša usodna situacija? Kateri 

dejavniki, če se znajdejo vsi skupaj, lahko ogrozijo podjetje? Kako bomo pravilno ocenili in s katerimi 

preventivnimi ukrepi ublaţili tveganje? Na katerem mestu moramo delovati, da bo učinek največji in 

dolgotrajen? Ali je naš sistem obvladovanja dovolj učinkovit in agilen?''.  

V primeru obvladovanja procesov nam vedno bolj pomaga tudi digitalizacija. Za razliko od ostalih branţ se ta 

v ţivilski na sistematičen način v večjem obsegu šele vpeljuje. Programi prirejeni zajemu vseh faz dela in 

postopkov nadzora, hranjenju ter analizi velikega števila podatkov, omogočajo večjo transparentnost in 

kredibilnost obvladovanja ter tako direktno pripomorejo k bolj pravilnemu in hitrejšemu odločanju.  

V nadaljevanju prispevek govori o vplivu kadrov na kakovost. Njihova usposobljenost s pomočjo e-učenja na 

kateremkoli nivoju je v organizaciji dobra izboljšava in razbremenitev. Programi so prilagojeni splošnim ali 

konkretnim specifikam organizacije, uporabijo pa se lahko kadarkoli in kjerkoli. Vsebine so uporabniku 

prilagojene, da so ravno prav obseţne, obenem pa s tem načinom pridobimo še potrditev njegovega 

pravilnega razumevanja oziroma usposobljenosti. 

Interaktivnost je pomembna tudi v primeru komunikacije do potrošnika v današnji digitalni druţbi. 

Skoraj vsak potrošnik je namreč ţe digitalni potrošnik, njegov vpliv pa s tem še večji, saj se informacije v 

mailto:jana.kolenc@zito.si
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primeru (ne)zadovoljstva izjemno hitro razširijo. Karakterizirajo ga visoka pričakovanja glede kakovosti 

in varnosti, pričakovanja o enaki kakovosti blagovne znamke kjerkoli in občutljivost na vse objave v 

javnosti zaradi svojega neznanja. Organizacija mora zato vpeljati mehanizme analiziranja, kaj ti 

potrošniki ţelijo, konstantno dodajati izdelkom praktičnost in uporabnost, omogočati preprosto interagiranje z 

blagovno znamko (na kateri koli platformi) ter izjemno izkušnjo ob nakupih po spletu, predvsem pa se ne več 

osredotočati na ciljne skupine ali povprečja temveč posameznika. 

Slednjič, ampak nenazadnje pa ne moremo mimo kulture kakovosti v podjetju. Komunikaciji tako znotraj 

podjetja kot do potrošnika je prav tako potrebno dati veliko mero pozornosti in tukaj dobra podjetja ustvarjajo 

konkurenčne razlike. Le z izbiro informacij, ki so pravilne in v zadostnem obsegu se vodstvo lahko pravilno 

in pravočasno odloča glede vprašanj kakovosti, s promocijo kulture kakovosti pa skrbimo za timsko 

uspešnost, kakovost dela in pridobivamo zaupanje tako med zaposlenimi kot s strani kupcev.  

Ključne besede: kakovost in varnost ţivil, integriteta ţivila, potvorbe, globalni trg, obvladovanje 

dobaviteljev, digitalizacija procesa, e-učenje, komunikacija do potrošnika, kultura kakovosti 
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ZGODILA SE NAM JE KULINARIČNA ZVEZDA ANA ROŠ. 

KAJ SE LAHKO V TURIZMU IZ TEGA NAUČIMO 

 

IN SLOVENIA WE HAVE A CULINARY STAR ANA ROŠ 

WHAT CAN WE LEARN FROM THE STORY? 

 

Mag.Barbara Gunčar, Slovensko zdruţenje za kakovost in odličnost - SZKO Slovenija 

Barbara.guncar@nets.si 

 

Mag. Barbara Gunčar, Slovenian Association for Quality and Excellence (SZKO) 

 

Barbara.guncar@nets.si 

 

Povzetek 

Nizke cene storitev v turizmu onemogočajo boljše plače, saj so stroški dela eden od 

nepomembnejših, če ne najpomembnejši strošek v ceni storitve pri nas. Ali lahko v Sloveniji 

pričakujemo krepitev turizma z višjo dodano vrednostjo? Cena turističnega proizvoda – prihodki ni 

v sorazmerju s povečevanjem števila nočitev. Potrebno bo k izboljševanju prihodkov in dodane 

vrednosti v turizmu pristopiti drugače. Zgodila se nam je kulinarična zvezda Ana Roš, ki pa nima 

gostinsko turistične izobrazbe, pa vendar je iz sebe in iz Slovenije naredila mednarodno turistično 

znamko. Znamka naj bo zasnovana kot osnova na kateri lahko gradimo dalje. Danes je turistom 

blizu že marsikaj, nič ne bo enako tudi jutri. Omogočati moramo možnosti hitrega inoviranja. V 

množici raznih ponudnikov bodo preživeli tisti, ki bodo sposobni ponuditi inovativne 

storitve/doživetja. S pomočjo vlaganj v inovativne pristope in produkte, ki bodo podprti s trženjem s 

pomočjo znamke, lahko sledimo svetovnim trendom z vključevanjem lokalnega, trajnostnega, 

inovativnega in odličnega. 

Priložnost imamo, da se temeljito lotimo razvoja znamke Slovensko SQ- Slovenska kakovost, ji 

dodamo še močno noto inovativnosti in odličnosti – SQ – turizem. 

Ključne besede:1. destinacija, 2.znamka, 3.inovativnost,4. odličnost, 5.kakovost, SQ znak 

 

Abstract 

 

Low prices of services in the tourism industry prevent higher salaries because the labour costs are 

among the most important, if not the most important costs included in a service price in our country. 

Is it possible to expect the strengthening of the tourism industry in Slovenia with higher added 

value? As regards the price of a touristic product – the income is not proportionate to the increase 

in the number of overnights stays. To increase the income as well as the added value a different 

approach is needed. We have got a culinary star Ana Roš. Despite her lack of catering and tourist 

education she created of herself and Slovenia an international mark in the field of tourism. A mark 

should serve as a basis for a further development. Tourists are nowadays acquainted with a lot of 

things. The situation will not change in the future. Innovation should be encouraged. Among various 

suppliers only those will survive who will be able to offer innovative services/experiences. By 

investing in innovative approaches and products supported by marketing and a mark we will be able 

to follow the world trends by including of the local, sustainable, innovative and excellent. 
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We have the opportunity to start with the development of the mark SQ – Slovenian quality, to add it a 

strong note of innovation and excellence – SQ tourism. 

Key words: destination, mark, innovation, excellence, quality, SQ mark 

1. Svetovni trendi v turizmu 

Po podatkih »World Travel Monitor« rezultati kaţejo povečanje potovanja izven drţav kljub 

terorističnim napadom  in političnim nestabilnostim za 3.9%, vodilna je Azija z 11%, najbolj pa se 

razvija trg Kitajske 18%, Amerika 7%. Evropejci so izven svojih drţav potovali z rastjo 2.5%, 

Anglija s posebno dobrimi rezultati 6% in Nemčija 4%. 

Potovanja v mesta ostajajo na rasti 10%, med januarjem in avgustom 2016 celo 15%. 

Pozitivno rast beleţijo tudi destinacije morja in sonca, padec pa kroţna potovanja za 2%. 

 

Slika prikazuje trend po tipih potovanj 

 

Vir 8: World Travel Monitor,  IPK International 

 

Tabela prikazuje rasti in padce potovanj glede na tip destinacije. 

Glede na dejstvo, da so se Evropejci odločali za bolj varne destinacije je zaznati tudi za 3% večji 

obisk v sami Evropi, v Aziji 2%, padec pa je zaznati pri potovanjih v Ameriko za 1%. 

Slika prikazuje kdo največ potuje. 

  

Vir 8: World Travel Monitor,  IPK International 
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Slika prikazuje v kakšne namestitve turisti največ potujejo. 

Vir 8: World Travel Monitor,  IPK International 

Večji del turistov se še vedno odloča za hotelske namestitve. »Milenijci«, ki bodo krojili turistične 

trende v bliţnji prihodnosti se odločajo za alternativne oblike kot ―Air bnb‖. 

2. Slovenski turizem in problematika dodane vrednosti 

V Sloveniji smo navdušeni nad rastjo nočitev v turizmu. Ljubljana je primer, ki  je v Sloveniji svetel 

zgled, saj ţe nekaj let beleţimo dvomestno rast števila nočitev. Nastanitve in število zaposlenih 

rastejo hitreje od povprečja EU. Kazalci v gospodarstvu pa ţal ne sledijo dovolj, saj je plača v 

turizmu še vedno ena najslabših, povpraševanje po profilih v gostinstvu se povečuje, naši mladi pa 

odhajajo v tujino, kjer jih boljše plačajo. 

V turističnem gospodarstvu je veliko  preseţnih ur, ki bi se morale nadomestiti z novimi 

zaposlenimi. Gospodarske druţbe dejavnosti gostinstva v primerjavi z ostalimi dejavnostmi ne 

dosegajo niti povprečja vseh gospodarskih druţb. 

Tabela prikazuje neto čisti dobiček/izgubo na zaposlenega v gospodarskih druţbah v izbranih sektorjih 

dejavnosti gostinstva in turizma. 

                                                             
DEJAVNOST Leto  2012 Leto  2013 Leto  2014 Leto  2015 Leto  2016

VSE DRUŽBE V RS 763,99 € 397,37 € 2.049,80 € 3.686,75 € 6.935,99 €

GOSTINSTVO -5.769,23 € -2.090,03 € -4.433,54 € 1,23 € 1.617,33 €

Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov -11.672,50 € -3.761,00 € -9.121,91 € -901,05 € 2.162,97 €

Dejavnost avtokampov, taborov 23.578,80 € 13.006,49 € 1.181,29 € 5.300,48 € 4.626,43 €

Dejavnost restavracij in druga strežba jedi -786,67 € -1.057,21 € -1.219,03 € 1.039,20 € 1.350,61 €

Strežba pijač -2.047,97 € -1.072,38 € -1.247,65 € -1.885,60 € 325,63 €

Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezanih dejavnosti -3.322,11 € -766,30 € 1.262,02 € -976,70 € -14.243,42 €

Dejavnost igralnic -17.651,75 € -3.127,87 € 1.706,22 € 5.100,16 € 3.615,47 €  

Vir 7 Turistično gostinska zbornica Slovenije  

     

Prepogosto je tudi delo na črno in vse več atipičnih oblik zaposlitev. Med drugim  v slovenskem 

gostinstvu in turizmu dela vse več študentov iz drugih bivših jugoslovanskih republik, ki naj bi bili 

za svoje delo zelo slabo plačani. 

Tabela prikazuje letno plačo na zaposlenega v gospodarskih druţbah v izbranih sektorjih dejavnosti gostinstva 

in turizma. 

VSE DRUŽBE V RS 17.238,00 €                                         17.538,00 €               17.880,00 €               18.053,00 €               18.429,00 €               102,08

GOSTINSTVO 13.305,00 €                                         13.397,00 €               13.482,00 €               13.486,00 €               13.701,00 €               101,59

Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov 15.379,00 €                                         15.352,00 €               15.661,00 €               15.482,00 €               15.873,00 €               102,53

Dejavnost avtokampov, taborov 13.701,00 €                                         14.739,00 €               14.310,00 €               14.161,00 €               14.768,00 €               104,29

Dejavnost restavracij in druga strežba jedi 11.426,00 €                                         11.717,00 €               11.851,00 €               12.108,00 €               12.374,00 €               102,20

Strežba pijač 10.353,00 €                                         10.493,00 €               10.572,00 €               10.612,00 €               10.734,00 €               101,15

Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezanih dejavnosti 17.369,00 €                                         16.881,00 €               16.911,00 €               17.189,00 €               17.528,00 €               101,97

Dejavnost igralnic 24.537,00 €                                         21.533,00 €               21.852,00 €               22.464,00 €               22.620,00 €               100,69  
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Vir 7 Turistično gostinska zbornica Slovenije  

To nam dokazuje, da je delo v gostinsko turističnih druţbah podcenjeno, kar gotovo vpliva tudi na 

kakovost storitve. 

Nočitve so se v zadnjih letih povečevale,  indeks je 107 v primerjavi z letom 2015, vendar podatki 

kaţejo, da s to dejavnostjo ne dosegamo tudi višje dobičke in boljše plače našim zaposlenim. 

Nočitve v primerjavi letom 2015 

Skupaj    107,6  

Domači  102,8  

Tuji         110,3  

Tabela prikazuje kazalnik donosnosti kapitala ROE v gospodarskih druţbah v izbranih sektorjih dejavnosti 

gostinstva in turizma.  

DEJAVNOST Leto  2012 Leto  2013 Leto  2014 Leto  2015 Leto  2016

VSE DRUŽBE V RS 0,88 0,46 2,37 4,26 7,80

GOSTINSTVO -10,87 -4,06 -9,43 0,00 3,65

Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov -12,07 -3,99 -10,18 -1,03 2,37

Dejavnost avtokampov, taborov 23,58 15,05 1,41 7,22 4,18

Dejavnost restavracij in druga strežba jedi -5,37 -7,13 -8,85 8,62 11,20

Strežba pijač -16,03 -8,32 -11,32 -18,28 3,51

Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezanih dejavnosti -10,25 -2,39 4,02 -2,96 -41,63

Dejavnost igralnic -36,02 -7,56 3,90 11,21 7,90  

Vir 7 Turistično gostinska zbornica Slovenije 

 

Iz analize, ki jo izkazuje nova strategija v turizmu v Sloveniji ». OBLIKOVANJE STRATEGIJE 

TRAJNOSTNE RASTI SLOVENSKEGA TURIZMA 2017 – 2021 izhaja eno od sporočil, da je bila 

razvojna politika v turizmu preslaba. Tako strategija ugotavlja, da  »V zadnjih 25 leti ni bilo dovolj 

pozornosti posvečene turizmu kot moţnem generatorju gospodarske rasti. Zaradi zamujenih 

priloţnosti razvoja za turizem ugodnega poslovnega in ekonomsko-političnega okolja Slovenija ni 

bila prepoznavna niti kot atraktivna globalna turistična destinacija niti kot investicijski trg na 

področju turizma« (vir 5 stran 3 ) .Predlagana strateška vizija slovenskega turizma je: 

»Slovenija je zelena butična globalna destinacija za zahtevnega obiskovalca, ki išče raznolika in 

aktivna doţivetja, notranji mir in osebno zadovoljstvo‘‘. 

»Vizija slovenskega turizma je sestavljena iz več močnih in trţno usmerjenih ključnih elementov: 

zelena butična … 

- Poudarek na slovenski zeleni izkušnji v vseh fazah potrošnikovega potovanja. 

- Visoka kakovost doţivetij za obiskovalce. 

- Občutek butičnosti med počitnikovanjem v Sloveniji«. (vir 5 stran 4 ) 

V turističnih podjetjih ponekod ne ţelijo uporabljati znak Slovenije , ker  zaradi oznake 

Slovenija dosegajo niţje cene. Strategija bo v prihodnosti dala poudarek na »Visoko vrednost trţne 

znamke – drţavne in turistične«. (vir 5 stran 4 ). V turističnih šolah premalo poudarjamo potrebo po 

ustvarjanju dodane vrednosti, ki bi omogočila boljše plače zaposlenim in višje posredne zasluţke v 

destinaciji. Ekonomska logika kaţe potrebo po moţnosti doseganja višjih cen, inovativnih produktov 

in moţnosti uporabe naše naravne in kulturne dediščine. Na tej osnovi se mora zgraditi kakovostna 

znamka, ki bo omogočala trajnostno rast. 

Poslanstvo in cilji iz novo predlagane strategije: »V procesu oblikovanja strategije in izračunavanja 

scenarijev trajnostne rasti slovenskega turizma smo do sedaj oblikovali cilje kvantitativne rasti 

slovenskega turizma do leta 2021. Pri tem – ob upoštevanju strateških potencialov, poslanstvo 

slovenskega turističnega sektorja temelji na: 

- doseganju dolgoročne trajnosti z vplivom na gospodarsko, druţbeno in okoljsko rast ter 

zaposlovanje, 

- (blaginja), 
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- vključevanju poslovnih nalog in interesov malih in srednjih podjetij, velikih turističnih in 

neturističnih podjetij na slovenski turistični trg; 

- prizadevanju za dvig prepoznavnosti in imidţa Slovenije v svetu« (vir 5 stran 4 ). 

3. Rešitev skozi dobro znamko 

Temeljni cilji v SRIPT – u Ključne usmeritve Strateško razvojno inovacijskega partnerstva turizem 

2017 - 2022 -  so vezani na cilje S4 Strategije pametne specializacije, področja  »2.2.3 Trajnostni 

turizem, in sicer so zadani naslednji cilji do leta 2023: Specifični cilji skladni s SPS: zvišati dodano 

vrednost v turizmu za 15%; - povečati energetsko učinkovitost v turističnih objektih za 20%; dvigniti 

raven znanja in kakovosti v slovenskem turizmu; povečati število hitro rastočih podjetij v turizmu z 

29 v letu 2015 na 50 v letu 2021 (glede na osnovo SURS)«. 

»Fokusno področje Znanje za dvig kakovosti v Strategiji pametne specializacije in drugih povezanih 

dokumentih se osredotoča na pet vsebin: izdelava internih standardov kakovosti, znamčenje 

osnovnih in tematskih turističnih proizvodov, storitveno oblikovanje, inovacijsko upravljanje in 

usposabljanje. Vsi predlogi projektnih idej in aktivnosti članov SRIPT so zajeti v naslednjih 

področjih: 1.) Turistični inovacijski center in Klinika za turistične storitve, 2.) Interni sistem 

kakovosti storitev, 3.) GT akademija, 4.) Platforma znanj in kompetenc in 5.) Znak kakovosti 

turizma« (vir 3 str. 2). 

Ana Roš iz Hiše Franko je najboljša kuharska mojstrica letošnjega leta na svetu po izboru akademije 

50 najboljših restavracij na svetu (The World's 50 Best Restaurants). Končno je tudi Slovenija dobila 

kuharsko mojstrico, ki se je uspešno predstavila javnosti z znanjem, inovativnostjo, spremljanjem 

svetovnih trendov, da postane mednarodno prepoznavna. Ana Roš je visoko prepoznavna 

kakovostna znamka.  

Z jedmi iz okolice, ki so avtohtone, zna narediti kulinarični meni, ki ga uspe prodati za povprečno 

100€. Končno je nekomu uspelo! 

Slovenija v letu 2017 dosega dobre rezultate na področju turizma. Nočitve presegajo povprečje EU. 

Slovenija velja kot varna destinacija, kar je v sedanjem času zelo pomembne element odločanja za 

dopust. Strateška lega in avtentična narava nam omogočata, da bomo lahko razvili vse svoje 

potenciale na način, da bomo naš produkt pozicionirali v višji cenovni razred. Da bi se uspeli 

prodajati, z višjo dodano vrednostjo. 

Turistične delavce je treba naučiti, da dobro izdelan, dobro zasnovan, trajen, prestiţen turističen 

proizvod, predstavlja koristi za goste. Dizajn mora biti še posebno dober, saj v turizmu veliko 

kupujemo z očmi. Pogosta napaka je, da se bo ponudba razlikovala od konkurenčne ţe samo zaradi 

poimenovanja ali novega znaka. Razlikovanje v očeh uporabnika  doseţemo  šele z oblikovanjem 

storitvene ponudbe, ki bo vsebovala pomembne koristi. Posebne izkušnje s turističnim proizvodom 

doseţemo skozi doţivetje. Koristi proizvoda, ki jih doţivetje prinaša gostom učinkovito posredujejo 

uporabnikom. 

»Po njej vas prepoznajo vaše stranke. Po njej se vaši izdelki razlikujejo od vseh drugih izdelkov. V 

njej so zajete vaše vrednote. Morda je vaše največje bogastvo«. 

Koncept, na katerem temelji intelektualna lastnina, je zelo jasen in nas spremlja ţe dolgo. Ne glede 

na to, kam gremo, povsod nas obkroţa intelektualna lastnina. 

Samo misli ali zamisli ne štejejo, intelektualna lastnina opredeljuje in ščiti človekove inovacije in 

stvaritve. Znamke potrošnikom sporočajo izvor izdelkov. Z modelom je določen zunanji videz 

izdelka« ( vir 9 ). 

3.1. Luksuzne storitve in znamka 
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Ob veliki ţelji, da ni stvari, ki je ne bi naredili za gosta, morajo hotelirji zagotoviti kakovostno 

storitev, to pomeni, da so na voljo vrhunske restavracije, fitnes, bazen, spa, osebni asistent 

(concierge), streţnik, varuška, sprehajalci psov ... Nekateri raziskovalci pravijo, da je merilo luksuza 

tudi visoka cena, npr. nad tisoč evrov na noč.   

Po mojih informacijah imamo v Sloveniji tri hotele z oznako 5* superior, kar je najvišja raven po 

slovenskem sistemu kategorizacije hotelov. Za zdaj  sta to Hotel Kempinski Portoroţ in Hotel 

Aleksander v Rogaški Slatini ter v Ljubljani  Intercontinental. Po opremi sta to gotovo najbolj 

luksuzna v Sloveniji. Pri opravljanju storitev pa smo včasih razočarani, saj so naša pričakovanja 

povsem subjektivna. Znamka ni vedno pojem luksuza. Ali imamo v Sloveniji na pretek sredstev za 

investicije v infrastrukturo in razvoj storitev, ki bi nam tako luksuzno turistično storitev omogočalo? 

V slovenskem prostoru je ena od rešitev kakovosten turističen proizvod s pomočjo lokalnega in 

inovativnega produkta. Taka storitev nam lahko omogoča višjo (ne visoko) ceno. Vsekakor pa mora 

biti produkt dovolj inovativen in dovolj kakovosten, da znamka lahko zagotavlja: 

- razlikovanje od konkurence, 

- zagotavljanje pravne zaščite, 

- dejavnik necenovne konkurence, 

- omogočanje višje cene, 

- opravljanje funkcije trţenjskega komuniciranja, 

- vplivanje na povečanje trţnega deleţa, 

- olajšanje segmentacije trga, 

- omogočanje ustvarjanje tesnejšega stika med proizvajalcem in porabnikom, 

- prispevanje k izgradnji podobe podjetja, 

- prinašanje ugleda podjetja, 

- krepitvi zvestobe kupcev. 

Dr. Maja Konečnik v svojih predavanjih navaja, da je: 

- Potreben razmislek, katera je tista značilnost(i), ki jo poudariti; 

- Blagovne znamke, ki bo našemu ciljnemu trgu zagotavljala, edinstveno doţivetje; 

- Blagovne znamke morajo biti usmerjene v prihodnost; 

- V ospredju so blagovne znamke, ki so v skladu s trendi na trgu; 

- Blagovne znamke morajo imeti zgodbe, ki omogočajo nadgradnjo.  

4. SQ – slovenska kakovost 

Vsak tretji Slovenec med enakovrednimi izdelki raje kupi slovenskega. Znak kakovosti SQ podeljuje 

Slovensko zdruţenje za kakovost in odličnost (SZKO). Priznava ga Evropska organizacija za 

kakovost (EOQ). Znak SQ lahko nosijo izdelki ali storitve, ki vsebujejo več kot 50 odstotkov 

slovenskega znanja, vstopnega materiala ali drugih dokazano slovenskih delov. SQ podpira domač 

produkt, delovna mesta in s tem večjo trajnost; podpirajo uspešna podjetja, ki bodo še zaposlovala – 

torej bodo obstajala dolgoročno. Spodbuja izvoz – podjetij z znamko EOQ lahko pomagajo pri 

vstopu na tuje trge. Spodbuja dvigovanje kakovosti, saj v postopku certificiranja ugotavljajo 

moţnosti za izboljšanje in podjetjem priporočajo, kje imajo priloţnosti za razvoj. S tem pomagajo 

zniţevati stroške nekakovosti. SQ obvladuje osnovne zahteve kakovosti in dokazano spremlja 

zadovoljstvo strank. (vir 2) 

Gospodarske druţbe s pravico do uporabe znaka SQ so v obdobju 2012–2014 dosegle šestodstotno 

letno rast prihodkov, medtem ko so vse druţbe v Sloveniji v tem obdobju imele 0,4-odstotno letno 

rast prihodkov. Leta 2013 so se prihodki v druţbah s pravico do uporabe znaka SQ glede na prejšnje 

leto povečali za 5,68-odstotka, medtem ko so se prihodki v vseh druţbah v Sloveniji za 2,02 

odstotka zmanjšali.  
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V gospodarskih druţbah s pravico do uporabe znaka SQ se je število zaposlenih v obdobju 2012–

2014 povečalo za 2,9 odstotka, v vseh druţbah v Sloveniji pa se je za 0,49 odstotka zmanjšalo. (vir 

1) 

5. Rešitev SQ – turizem 

Glede na rezultate poslovanja slovenskih turističnih druţb, glede na trende v turizmu bi bila lahko 

ena od rešitev kako poslovanje v turizmu izboljšati z uporabo in razvojem posebne znamke za 

slovenski turistični produkt. 

Turizem je panoga, ki mora vključevati v svoj produkt kopico sestavin, ki jih ima neka destinacija. 

Še posebno naj temelji naš turistični produkt na lokalnem – slovenskem in močno inovativnem. Z 

znanjem o kakovosti in odličnosti lahko v ţe obstoječem znaku SQ doseţemo, da bo produkt 

trajnosten. Zelo močen je trend turistov, ki si ogledujejo evropska mesta. Njihova ţelja po 

spoznavanju kulturnozgodovinske dediščine nam daje moţnost razvoja znamke SQ. Da bi se naša 

lokalna kulturna, zgodovinska in naravna dediščina, kot poseben kriterij vključila med kriterije za 

preverjanje produktov z znakom SQ- turizem. Tudi v bodoče jo bo potrebno preverjati na dve leti 

preverjati in sproti usposabljati uporabnike in presojevalce.  

Turistični SQ  znak bi moral poleg kriterija lokalnega, kakovostnega in poslovno dobro delujoče 

organizacije, imeti tudi elemente kulturne in naravne dediščine, elemente inovativnosti in odličnosti 

z noto mednarodne prepoznavnosti. Orodja promocije, ki so danes zelo aktualna. 

6. Zaključek 

Čeprav luksuz in cena delujeta v korelaciji, vendar pa se turistično gospodarstvo ne bi moglo otresti  

teţav visokih stroškov financiranja in dela. Kako s čim manj vlaganj doseči čim boljšo 

dobičkonosnost. ROE je ţe dlje časa teţava slovenskega turizma. Nočitve rastejo, temu sorazmerno 

pa ne prihodki.  

Rešitev vidim v razvoju znamke slovenska kakovost SQ – turizem, ki bi pomenila  lokalen, 

inovativen in odličen produkt. Kot tak lahko preko idej lokalnih posebnosti in razvoju kakovosti 

doseţe, da pridemo do boljših zasluţkov brez velikih investicijskih vloţkov. Primer takega znaka je 

SQ – slovenska kakovost, ki ţe zdaj omogoča osnovne značilnosti, ki bi ji turistični produkt razvijal. 

Po mnenju Dr. Maje Konečnik  mora trţenje predstavljati način razmišljanja vseh zaposlenih. 

Biti moramo dolgoročni, a vendar pripravljeni na kratkoročne spremembe. Poznati je potrebno 

osnove trţenja. Bodimo drzni in usmerjeni v prihodnost, temelje pa nam morajo omogočiti 

preteklost in sedanjost. 

Z drznim, trajnostno naravnanim lokalnim produktom in sodobnim pristopi in orodji trţenja dajmo 

našemu turizmu moţnost, da doseţe boljše rezultate s pomočjo vsebinsko nadgrajene znamke SQ – 

turizem. 

Literatura in viri: 

1). Bogataj V., Raziskava uspešnosti poslovanja prejemnikov znaka slovenska kakovost, 24. Konferenca 

Slovenskega zdruţenja za kakovost in odličnost, november 2015 

2). Gunčar B. SQ – Slovenska kakovost, revija Kakovost 2016-3 stran 47 

3). Ključne usmeritve Strateško razvojno inovacijskega partnerstva turizem, Ministrstvo za gospodarski 

razvoj in tehnologijo  stran 2. 

4). KONEČNIK RUZZIER, M. (2010). Destination branding: Theory and research. Saarbruecken: Lambert 

Academic Publishing 

5). OBLIKOVANJE STRATEGIJE TRAJNOSTNE RASTI SLOVENSKEGA TURIZMA,  

(2017) 2017 – 2021, MGRT, str. 2-6 



27. letna konferenca Slovenskega zdruţenja za kakovost in odličnost, november 2018, Portoroţ 

 

 - 47 - 

 

6). Strateško razvojno inovacijskega partnerstva turizem 2017 – 2022, Ministrstvo za gospodarski razvoj in 

tehnologijo, stran 3-6 

7). Turistično gostinska zbornica Slovenije, Poročilo o poslovanju gostinsko turističnih druţb 2017 

8). World Travel Monitor, 2017  IPK International 

9). Znamka: https://euipo.europa.eu/ohimportal/sl/trade-marks-basics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/sl/trade-marks-basics


27. letna konferenca Slovenskega zdruţenja za kakovost in odličnost, november 2018, Portoroţ 

 

 - 48 - 

 

ZDRAVSTVO 1 

RAZVOJ KULTURE VARNOSTI IN PREDSTAVITEV OBRAVNAVE ODKLONA V 

SPLOŠNI BOLNIŠNICI JESENICE 
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Povzetek 

V prispevku ţelimo prikazati razvoj kulture varnosti v Splošni bolnišnici Jesenice  skozi leta in  le to potrditi 

skozi predstavitev konkretnega primera obravnave odklona. 

Ključne besede: kultura varnosti, vzročno posledična konferenca, odkloni, ukrep 

Na katera vprašanja bodo udeleţenci dobili odgovor:  

- Katere so aktivnosti v Splošni bolnišnici Jesenice na področju kulture varnosti? 

- Kaj je vzročno posledična konferenca? 

- Kako se obravnavajo odkloni? 

[16] KULTURA VARNOSTI  

Reason (2000) navaja, da je zavedanje, da gredo stvari tudi narobe prvi dejavnik k razvoju kulture varnosti  

vsake organizacije. Kultura varnosti je del kulture zdravstvene ustanove, oddelka, zdravstvenega tima. 

Koncept varnostne kulture ne izvira iz zdravstva, temveč iz študij visoko zanesljivih organizacij.   

Prof. Andrej Robida opredeljuje kulturo varnosti ustanove kot proizvod vrednot, stališč, zaznav, 

usposobljenosti in vzorcev vedenja ter stila posameznikov in skupin. Na obvladovanje varnosti vplivata še 

zavzetost in strokovnost vseh, ki sodelujejo pri obravnavi pacientov. Varnost pacientov je kritična 

komponenta kakovosti zdravstvene oskrbe, ki je v zdravstveni ustanovi najbolj odvisna od kulture varnosti. 

Gre za skupno obnašanje in odnos vodstva ter osebja do varnosti, varnostnih sistemov in postopkov, ki jih 

ima organizacija (Robida, 2013). 

2      KULTURA VARNOSTI V SPLOŠNI BOLNIŠNICI JESENICE 

Kulturo varnosti smo v Splošni bolnišnici Jesenice začeli vpeljevati v letu 2006, ko smo izdelali vprašalnik za 

izvajanje varnostnih vizit in pogovora/ razgovora o varnosti.   

Namen varnostne vizite ali pogovor o varnosti je doseči varno izvajanje celostne zdravstvene oskrbe, 

prepoznati dejavnike, ki ogroţajo varnost pacienta, jih preprečevati oz. zmanjšati na čim manjšo raven. 

2.1. Definicija varnostne vizite 

»Varnostne vizite (VV) so proces, v katerem vodstvo obišče oddelek/enoto in se pogovarja z osebjem, ki 

neposredno dela s pacienti. Pogovor poteka o varnostnih zapletih, ki so pripeljali do škode za paciente, 

obiskovalce, osebje, o varnostnih zapletih, ki bi lahko pripeljali do škode, o potencialnih problemih in moţnih 

rešitvah. Vodstvo nato opravi seznam prioritet ter skupaj z osebjem  in komisijo za kakovost poišče rešitve« 

(priporočila Ministrstva za zdravje, 2006) 

mailto:sandra.jerebic@sb-je.si
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2.2.Definicija pogovora o varnosti 

»Pogovori o varnosti (PV) so priloţnosti za učenje, saj udeleţenci pogovora razpravljajo o varnostnih 

problemih in iščejo rešitve zanje. Ključna prvina izboljševanja varnosti za bolnika je spodbujanje kulture 

varnosti za bolnike: visoko zavedanje o varnostnih problemih na vseh ravneh. PV so priporočila, ki ga 

uporablja osebje, da se vsakodnevno pogovarja o potencialnih problemih varnosti. Zdravstveni zavod 

uporablja PV, da se poveča zavedanje osebja o moţnih tveganjih za bolnika in da ustvari pogoje, v katerem se 

osebje pogovarja o varnostnih problemih brez strahu za posledice (priporočila ministrstva za zdravje, 2006). 

2.2.1. Izvedba pogovora o varnosti 

Za vsak pogovor o varnosti pripravimo vnaprej dnevni red, kamor uvrstimo primere varnostnih zapletov, 

dogodkov in dejavnike, ki so se zgodili v procesu dela med člani negovalnega tima.  

Dnevni red pogovora o varnosti: 

1. seznanitev zaposlenih o varnostnem zapletu/ dogodku/dejavniku – politika neobtoţevanja 

2. opredelitev vodje PV, udeleţencev 

3. opis dogodka 

4. ukrepi, rok izvedbe 

5. dokumentiranje 

6. učinkovitost izvedenih ukrepov 

Z aktualnimi vsebinami, ki tekoče sledijo odklonom v praksi je moţen stalen razvoj zaposlenih, učenje na 

konkretnih primerih, iskanje rešitev in kaj lahko pri tem izboljšamo.  So poceni način za ugotavljanje tveganj, 

ki jih ugotovijo zaposleni na oddelkih/enotah in ki lahko hitro pripeljejo do rešitev. Ne zahtevajo dodatnega 

osebja, opreme ali druge infrastrukture.   Z izvajanjem VV/PV se povečuje zavedanje zaposlenih o varnosti 

pacientov. PV je obvezni del vsake  timske predaje pacientov.                       

Od leta 2006 dalje ko smo na letnem nivoju izvedli več kot 150 varnostnih vizit in prav toliko tudi varnostnih 

pogovorov (Kramar, 2008) se je število izvedenih VV in VR zelo povečalo, kar prikazuje spodnja tabela. 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Število VV/VR 532 518 462 468 459 

Število izrečenih ukrepov 1126 656 1024 1029 978 

Št./deleţ realiziranih ukrepov 1100/97,7 618/94,2 % 997/97,5% 98,5% 89 %. 

Tabela 1: Deleţ varnostnih vizit in razgovorov od leta 2013 do 2017 

Na varnostnih vizitah in razgovorih smo največkrat obravnavali spodaj naštete vsebine: 

1. predaja pacienta. 

2. zagotavljanje kakovosti in varnosti za pacienta, 

3. zagotavljanje varnosti in kakovosti glede na izvajanje standardov kakovosti, 

4. ukrepi glede uporabe posebnega varovalnega ukrepa, padcev, razjede zaradi pritiska, okuţb z več 

odpornimi  bakterijami 

5. ukrepi v zvezi z bolnišničnimi okuţbami, razkuţevanje rok, ravnanje z odpadki, zaščitna oblačila 

6. sistemska ureditev pri uporabi identifikacijske zapestnice, 

7. ukrepi, ki se nanašajo na predpisovanje in razdeljevaje zdravil, prehrane pacientom, 

8. nepravilno sestavljeni operacijski seti, uporaba kirurških inštrumentov, 

9. dokumentacija (izpolnjevanje pacientove dokumentacije v ZN, redne mesečne kontrole), 

10. neprimerna komunikacija. 

 

2.3.  Obravnava odklonov 

 

Ministrstvo za zdravje je ţe leta 2002 vpeljalo obvezno poročanje o 7 vzrokih za Opozorilni nevarni dogodek 

– OND, katere  redno poročamo tudi v Splošni bolnišnici Jesenice. Leta 2009 smo definirali proces 

Obvladovanja odklonov in nezaţelenih dogodkov. Tako smo opredelili obrazec za sporočanje odklonov in  

zaposlene spodbujali k rednemu sporočanje odklonov.  Leta 2011 smo kot prvi vpeljali računalniški program 
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za sporočanje odklonov, ki ga uporabljamo še danes. Računalniška aplikacija omogoča zaposlenih da preko 

svojega imena in priimka ali anonimno sporočijo kakršnikoli odklon, ki sem jim je zgodil. Program je 

osnovan tako, da omogoča enostaven zapis odklona, odgovornim osebam pa omogoča takojšen zapis ukrepov 

in spremljanje realizacije le teh. O sporočenem odklonu so odgovorne osebe obveščene preko elektronske 

pošte, odklone spremlja predstavnica vodstva za kakovost, obravnavajo se tudi na Odboru za kakovost. 

 

2.4. Merjenje kulture varnosti  

 

Leta 2010 smo v sklopu pilotne raziskave Ministrstva za zdravje izvedli anketo o zaznavanju kulture varnosti, 

z vprašalnikom Agencije za raziskave  in kakovost zdravstvene obravnave (AHRQ) in jo nato leta 2013 

ponovili. V anketi leta 2011 je bilo skupno zaznavanje varnosti v 52% ocenjeno kot dobro. Diplomirane 

medicinske sestre bolj zaznavajo pozitivno kulturo varnosti, sledijo drugi sodelavci in tehniki zdravstvene 

nege, nato zdravniki (Kramar, 2011). Leta 2013 smo ponovili anketo, ki je prikazala, da se je skupno 

zaznavanje kulture varnosti izboljšalo in sicer na 59,7%.  Primerjava obeh raziskav iz leta 2010 in 2013 je 

pokazala, da se je zaznavanje kulture varnosti v Splošni bolnišnici Jesenice izboljšalo. Statistično boljši 

rezultati so na področju podpore vrhnjega vodstva za varnost pacientov, učeče se organizacije, podpore 

vodstva oddelkov za varnost pacientov, povratne informacije o napakah, timskega dela med bolnišničnimi 

enotami, nekaznovanemu odzivu na napake, ustreznosti števila in kompetenc osebja (Kramar, 2014). 

 

V letu 2016 so izvedli lastno anketo o pomenu kulture varnosti z poudarkom na procesu sporočanja odklonov. 

Ta anketa nam je pokazala, da je potrebno zaposlene stalno izobraţevati o pomenu kulture varnosti in procesu 

sporočanja odklonov.  

 

Tako smo nadaljevali z ţe v letu 2012 vzpostavljenimi delavnicami o kulturi varnosti za osebje zdravstvene 

nege in zdravnike, leta 2013 smo izvedli 6 takih delavnic, ki se jih je udeleţilo 240 udeleţencev osebja ZN, 

Od leta 2014 smo vpeljali sistematično izobraţevanja o pomenu kulture varnosti za vse novozaposlene, ki 

smo ga leta 2017 spremenili v e- izobraţevanje. 

 

 V letu 2016 smo ponovno izvedli 3 delavnice za zaposlene v zdravstveni negi, saj smo zaznali upad 

sporočenih odklonov. 

 

V letu 2018 smo pripravili dva  celodnevna strokovna srečanja na temo  kakovosti in varnosti, z namenom 

dvigniti zavest vseh zaposlenih o pomenu kulture varnosti za varno in kakovostno zdravstveno obravnavo 

pacientov. 

 

3 VZROČNO POSLEDIČNA KONFERENCA 

V letu 2013 smo na področju zdravstvene nege uvedli negovalne konference o izidih in zapletih, ki smo jih 
leta 2014 preimenovali v vzročno posledične konference.  

To je način odkrivanja in odpravljanja odstopanj pri našem vsakdanjem delu. Skupinska analiza je 

uveljavljena oblika, ki sloni na dejstvu, da v skrbno sestavljeni skupini pride do odprtih pogovorov, misli in 

tudi izraza stiske. Teoretično temelji na socialni psihologiji, lahko tudi na teoriji psihoanalize, razvojni 

psihologiji, ter na dognanjih o skupinski dinamiki in splošni teoriji sistemov. V središču dogajanj v skupinski 

analizi so odnosi in komunikacija, ki se ne razvija le med članom in vodjo, temveč med vsemi udeleţenci 

vzročno posledične konference. Skupinska komunikacija vodi k boljšemu, bogatejšemu in svobodnejšemu 

delovanju slehernega posameznika. Pri vzročno posledični konferenci posameznik in skupina vzpostavlja, 

gradi in se odziva v pomembnih medosebnih odnosih, odkriva značilnosti neljubega dogodka, odkriva 

sistemske pomanjkljivosti in posebnosti, ter v okviru te izkušnje išče rešitve in postavlja ukrepe (Pristavec, 

Panić, Pogačnik, 2015). 

Nekdo, ki doţivlja hude občutke krivde zaradi napake, ki se mu je dogodila, lahko občuti veliko olajšanje, ko 

ugotovi, da se s podobnimi občutki srečujejo tudi drugi in da so ti občutki povsem naravni. Mnenja drugih 

udeleţencev lahko ponudijo različne poglede na določeno napako. S tem načinom se odkrije, če tudi na 

drugih oddelkih prihaja do podobnih napak ali opozorilnih nevarnih dogodkov. Hkrati se s tem pridobi 
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informacije na kakšen način se podobnimi primeri spopadajo drugod. Ob izmenjavi informacij se nad stanjem 

dobi širši pogled tudi iz drugega zornega kota kar nemalokrat pripomore k bistvenem zmanjšanju napak 

(Pristavec, Panić, Pogačnik, 2015).  

3. 1. Potek in vsebine vzročno posledične konference 

Vzročno posledično konferenco skliče pomočnica direktorja za zdravstveno nego in oskrbo (PDZNO) ali 

njena namestnica. Ob sklicu se določi vsebino konference, sestavo udeleţencev, datum in uro konference. 

Sestava udeleţencev je odvisna od vrste napake ali vrste opozorilnega nevarnega dogodka. Običajno sta 

prisotna oba profila zdravstvene nege skupaj, lahko tudi posamično. Glede na obseg ali teţo dogodka se vabi 

tudi posameznega zdravnika, strokovno direktorico, praviloma pa so vedno prisotne glavne medicinske sestre 

oddelkov, vodje enot in predstavnica za kakovost (Pristavec, Panić, Pogačnik, 2015).  

Vsebina običajno vsebuje: 

• Uvodni pozdrav PDZNO, predstavitev in namen vzročno posledične konference 

• Analizo dogodka, ki jo predstavi vpleteni v dogodek 

• Pregled in analiza SOP-a ali protokola, ki se navezuje na dogodek 

• Ugotavljanje sistemskih lukenj 

• Določanje: ukrepov, posameznih nosilcev ukrepov in terminskega načrta izvedbe ukrepov 

• Razpravo in mnenja udeleţencev 

• Zaključne misli 

Na konferenci se drţimo politike ne-obtoţevanja in nekaznovanja. Rdeča nit vzročno posledičnih konferenc je 

poudarek na preprečevanju nadaljnjih podobnih neljubih dogodkov in primeri dobrih praks na drugih 

oddelkih. Predvsem se vzpodbuja prisotne, da izraţajo svoja mnenja, dileme, opaţanja in da predlagajo 

sistemske izboljšave.  

Prisotni se zelo aktivno vključujejo v razpravo. Odzivi so pozitivni. Udeleţenec, ki predstavi analizo napake 

prejme aplavz prisotnih, ne zaradi odobravanja neljubega dogodka, ampak zato, ker je pripravljen javno, brez 

zadrţkov, natančno, kronološko predstaviti dogodek, ki je botroval za napako. To dodatno vzpodbuja in krepi 

kulturo varnosti pri zaposlenih (Pristavec, Panić, Pogačnik, 2015). 

Na letnem nivoju izvedemo 3-4 take konference, ki se jih udeleţuje vedno več zaposlenih, občasno tudi 

zdravniki in klinični farmacevtki. Na zadnji vzročno posledični konferenci v mesecu oktobru, ko smo 

obravnavali primer odklona, ko je pacient padel zaradi neupoštevanja standarda kakovosti jemanja zdravil 

skozi usta (per os) razdeljevanja terapije je bilo kar 56 udeleţencev iz vseh oddelkov. 

4 PREDSTAVITEV PRIMERA 

Na kirurški oddelek je bil sprejet pacient, ki je padel v hribih. Ob tem je utrpel  večkratne zlome reber. Pacient 

je poleg zdravil, ki so mu lajšala bolečine imel predpisane tudi inhalacije z fenoterolijev bromid/ipratropijev 

bromid (Berodual inhalacijska  raztopina). V dopoldanski izmeni  je  bil v intenzivni negi poleg medicinske 

sestre (MS) zaposlen tudi pripravnik V. stopnje. Po jutranjih aktivnostih (osebna higiena, čiščenje 

pacientovega okolja), je bil čas razdeljevanja zdravil. MS je pripravnika  vprašala, če je ţe kdaj pripravljal 

inhalacije in če to zna. Odgovoril je, da zna in da je to ţe delal. MS mu je povedala, da za redčenje zdravila 

lahko uporabi pripravljeno 0,9% fiziološko raztopino 100 ml, ki je namenjena prebrizgavanju periferne 

venske kanile. Medtem, ko je MS označevala dano terapijo je pripravnik namesto inhalacij zdravilo apliciral 

intravenozno.  

MS, ki je bila zadolţena za pacienta, takoj obvesti odgovorno medicinsko sestro o nastalem odklonu, le-ta pa 

pokliče deţurnega zdravnika. Pacienta zaradi zapletov obravnava zdravnik internist, ki obvesti center za 

zastrupitve. Pacientu se je zaradi zauţitju zdravila povečal srčni utrip, zaradi česar je bil takoj posnet EKG. 

Srčni utrip pacienta se je po 2 urah umiril (postal normo kardan). O celotnem dogodku je bila obveščena tudi 
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glavna medicinska sestra kirurške sluţbe, ki je obvestila predstojnika sluţbe in pomočnico direktorja za 

področje zdravstvene nege in oskrbe.  

Pacienta je bil v nadaljevanju seznanjen o odklonu aplikacije zdravila ob tema pa mu je bilo pojasnjeno, 

katero zdravilo mu je bilo napačno aplicirano in kakšni so lahko zapleti. Po seznanitvi z dogodkom se je 

glavna medicinska sestra pacientu opravičila v imenu zaposlenih in celotne  organizacije.  

Dogodek smo prijavili v sistem odklonov, izvedli varnostno vizito, na kateri smo si zadali ukrep in sicer 

izvedbe študija primera - Napačen način aplikacije zdravila ter primer predstavili na vzročno posledični 

konferenci. Poleg navedenega je bil sprejet tudi sklep, da lahko pripravnik aplicira zdravil le ob prisotnosti in 

pod nadzorom mentorja.    

5  ZAKLJUČEK  

V Splošni bolnišnici Jesenice na področju kakovosti in varnosti izvajamo veliko aktivnosti, tako smo v  skoraj 

12 letih vpeljali vrsto aktivnosti, poleg zgoraj omenjenih izvajamo še mortalitetne in morbidititne konference, 

imamo zdravnika, ki je pooblaščen za varnost pacientov, izvajamo posvete po viziti, spremljamo kazalnike 

kakovosti itd., imamo sistem vodenja kakovosti po AACI  - American Accreditation Commission 

International akreditacijskem standardu za bolnišnice in ISO standardu 9001:2015.  

Veliko aktivnosti smo usmerili v izobraţevanje zaposlenih o pomenu kulture varnosti. Ocenjujemo, da se 

kultura varnosti v Splošni bolnišnici Jesenice zvišuje, kar naj potrjuje število sporočenih odklonov in število 

udeleţencev na vzročno posledičnih konferencah. Veseli nam tudi, da se na nacionalnem nivoju pripravlja 

sistem upravljanja z varnostnimi odkloni in tveganji v zdravstvu – Projekt SenSys, ki bo omogočal 

informacijsko sporočanje varnostnih odklonov in tveganj za vse izvajalce zdravstvene dejavnosti, 

vzpostavitev sistema učenja in s tem tudi preventivno delovanje, saj bomo o odklonih in ukrepih obveščeni 

vsi. S tem pa bo vzpostavljeno proaktivno učenje, ki bo pripomoglo k dvigu zavesti o pomenu kulture 

varnosti in bolj kakovostni in varni obravnavi pacientov. 
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Povzetek 

 

Sistem za obvladovanje varnostnih zapletov in odklonov je namenjen prepoznavanju, ugotavljanju in 

analiziranju teh dogodkov ter na osnovi tako pridobljenih spoznanj, poučevanju zdravstvenih delavcev in 

predlaganju izboljšav z namenom, da se podobni zapleti ne bi ponavljali. Večina varnostnih zapletov je 

posledica okoliščin, ki jih omogoča sistem dela. Poudariti je treba, da obravnava varnostnih zapletov ni 

naravnana na vpletene osebe, pač pa na dogodke. V UKC Ljubljana omogočamo sporočanje o odklonih vsem 

zaposlenim preko informacijske podpore, ki je dostopna preko intranetne spletne strani UKC Ljubljana. 

Zaposleni lahko sporočajo anonimno ali preko registracije uporabnika. V sistemu zbiramo trenutno enajst 

sklopov odklonov. Moţno je sporočati tudi o dogodkih, ki še niso opredeljeni kot samostojen  sklop. V istem 

informacijskem sistemu zbiramo tudi podatke o oceni in obvladovanju tveganj. Pri vseh obravnavah 

varnostnih zapletov in neţelenih dogodkov so opredeljeni preventivni in korektivni ukrepi za 

preprečevanje ponavljanja, z opredeljenimi roki izvedbe in odgovornimi nosilci. V skladu z 

organizacijskimi predpisi pričakujemo v danih rokih odzivno poročilo o izvedenih ukrepih in 

obdobna poročila o učinkovitosti izvedenih ukrepov. 

Ključne besede: kultura varnosti, sistem sporočanja varnostnih zapletov/odklonov, preventivni/korektivni 

ukrepi, prepoznavanje tveganj 

Na katera vprašanja bodo udeleţenci dobili odgovor: 

 

1. Kakšen je namen uvajanja kulture varnosti pacientov v zdravstvu? 

2. Kakšen je namen sistema sporočanja in njegova struktura? 

3. Kakšna je korist zbiranja podatkov? 

4. Kakšen je način spremljanja preventivnih in korektivnih ukrepov? 

1. Kultura varnosti 

Nenehno izboljševanje kulture varnosti v zdravstvu je dolgoročen, sistematičen in nenehen proces. Je 

pomemben element preprečevanja napak, ki posledično vpliva na izboljšanje kakovosti celotne obravnave 

pacientov. Prvi korak na poti k izgradnji varnosti za paciente je uveljavitev kulture varnosti v celotnem 

zdravstvenem sistemu. Osnovni pogoj, da je to mogoče, je razvoj odprtega in zaupanja vrednega delovnega 

okolja, katerega kultura temelji na učenju iz neţelenih dogodkov, ki so ali bi lahko pripeljali do škodljivosti 

za pacienta. Taka kultura ne temelji na iskanju krivde in sramotenja in posledičnega kaznovanja. Kljub 

vestnosti in prizadevanjem zaposlenih prihaja pri delu v zdravstvenih ustanovah do  odklonov in varnostnih 

zapletov, ki lahko ogrozijo varnost pacientov in zaposlenih. Nekateri dogodki so neznatnega pomena in sami 

po sebi ne povzročijo škode, toda v določenih okoliščinah postanejo člen v nizu, ki vodi k usodnemu zapletu 

in tako pokaţejo sistemsko napako. Nekateri zapleti so redki, kadar pa se zgodijo, pomenijo resno groţnjo za 

pacientovo zdravje ali njegovo ţivljenje. Varnostni sistem za obvladovanje neţelenih dogodkov in odklonov 

je namenjen prepoznavanju, ugotavljanju in analiziranju teh dogodkov ter na osnovi tako pridobljenih 

spoznanj, poučevanju zdravstvenih delavcev in predlaganju izboljšav, da bi se izognili ponavljanju podobnih 

mailto:jelka.mlakar@kclj.si


27. letna konferenca Slovenskega zdruţenja za kakovost in odličnost, november 2018, Portoroţ 

 

 - 54 - 

 

zapletov. Poudariti je treba, da sistem ni naravnan na vpletene osebe, pač pa na dogodke (Pleterski Rigler, 

Mlakar, 2010, 2011). 

Vsak pacient mora biti deleţen varne zdravstvene obravnave, kar mora biti prioriteta vsakega zdravstvenega 

delavca, ne glede na poloţaj, poklicno skupino ali okolje, v katerem deluje. Uvajanje in izboljševanje kulture 

varnosti pacientov mora biti pomemben strateški cilj vsake zdravstvene ustanove. Zdravstveni delavci in 

njihovi sodelavci morajo spoznati in čutiti, da pri svojem vsakodnevnem delu sodelujejo pri izboljševanju 

kakovosti in povečevanju varnosti pacientov. To je zagotovilo, da zaradi napak ne bo prihajalo do nepotrebnih 

smrti in škode za zdravje (Robida, 2009). 

 

Slika 1: Razvoj kulture varnosti (www. prosunt.si) 

Varna zdravstvena oskrba je temeljna pravica vsakega drţavljana Republike Slovenije in Evropske unije. 

Vzpostaviti je treba ustrezno izobraţevanje vseh zaposlenih v zdravstvu. Poseben poudarek mora biti na 

izobraţevanju vodilnih in na osveščanju uporabnikov v zdravstvu. V zdravstvenih ustanovah je treba 

zagotoviti zanesljiv in učinkovit sistem, ki zagotavlja spremljanje in analiziranje zapletov ter pripravo 

ukrepov za njihovo preprečevanje. Zdravstvena dejavnost je področje z visokim tveganjem zaradi neţelenih 

dogodkov, ki nastanejo v procesu zdravljenja, kar lahko pripelje do smrti, resnih okvar, zapletov in 

pacientovega trpljenja, ne zaradi bolezni. Čeprav imajo mnoge bolnišnice in zdravstvene ustanove določene 

postopke za zagotavljanje pacientove varnosti, zdravstvena dejavnost še vedno zaostaja za ostalimi 

industrijskimi in storitvenimi dejavnostmi, ki so uvedle sistemske varnostne procese (Medical errors, 

Evropska komisija, 2006). 

Merjenje zaznavanja kulture varnosti pacientov je pomemben korak k njenemu izboljšanju in prepoznavanju 

področij, kjer je potrebno uvesti izboljšave. Vsekakor morajo rezultatom slediti sistemski in procesni ukrepi, 

ki posledično povečajo varnost in zmanjšajo tveganja za nastanek škodljivih dogodkov. Rutinsko je potrebno 

uvesti upravljanje s tveganji. 

Pri uvajanju kulture varnosti v zdravstvene zavode se moramo zavedati, da to zadeva celotni zavod, ne le 

posameznih poklicnih skupin ali oddelkov. Ne smemo pozabiti na aktivno vključevanje pacientov in njihovih 

svojcev. Partnerstvo med pacienti in njihovimi svojci ter zdravstvenimi delavci, ki skrbijo zanje, pomembno 

prispeva k uspešnemu zdravstvenemu sistemu. 

Med ključnimi priporočili uveljavljanja kulture varnosti so: vzpostavitev ali okrepitev sistemov sporočanja in 

učenja na podlagi izkušenj, vključevanje varnosti pacientov v programe izobraţevanja in usposabljanja 

zdravstvenih delavcev, vključevanje pacientov v oblikovanje varnostnih ukrepov, obveščanje pacientov o 

zdravstvenih tveganjih in varnostnih vprašanjih in izmenjava strokovnega znanja med drţavami članicami 

Evropske skupnosti in z ustreznimi mednarodnimi telesi (Svet Evrope, 2008).  
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Sporočanje odklonov in varnostnih zapletov mora biti zaveza vsakogar, ki dela v zdravstveni ustanovi. 

Ustanova mora zagotoviti zaupnost sporočanja in analizo odklonov z iskanjem osnovnih vzrokov ter 

seznanjanje zdravstvenih delavcev s poročilom analize (brez imen vpletenih v dogodek), če ţeli spodbuditi 

učenje in tako zmanjšati napake s škodo za pacienta. Zaščititi mora sporočevalce in vpletene v dogodek. 

Zaščitena mora biti tudi dokumentacija, ki nastane v zvezi s obravnavami odklonov. Namenjena je izključno 

notranji obravnavi v ustanovi in sluţi izboljšanju delovnih procesov, učenju in utrjevanju varnostne kulture. V 

nekaterih drţavah je to urejeno z zakonom.  

Izobraţevanje in usposabljanje zaposlenih imata pomembno vlogo. Na tak način zaposlene usposobimo in 

motiviramo za sodelovanje pri spremembi obtoţujoče kulture in za sistemske spremembe. Pomembno je 

prepoznati in  sprejeti dejstvo, da so človeške napake neizogibne, saj ljudje nenamerno delamo napake ne 

glede na izkušnje, inteligentnost, motivacijo in pozornost. Smiselno je, da se osredotočimo na sistem in ga 

izboljšujemo, tudi s pomočjo pacientov kot partnerjev, ki imajo pravico do varne zdravstvene oskrbe, kar je 

obveza zdravstvenega sistema in zdravstvenih delavcev (Zakon o pacientovih pravicah, 2008).  

Skrb za varno zdravstveno oskrbo mora biti organizacijsko strukturirana. Odbor za kakovost v zdravstveni 

ustanovi sprejme strateško odločitev, da je varnost pacientov prva prioriteta, postavi jasne usmeritve in 

pričakovanja in jih sporoči vsem zaposlenim. Pooblaščenec za varnost pacientov, zaposlenih in drugih skrbi 

za povezovanje aktivnosti med oddelki. Vsako leto pripravi poročilo odboru za kakovost o napredku uvajanja 

strategije in izpolnjevanja ciljev letnih programov za kakovost in varnost zdravstvene obravnave. 

Pooblaščenec je odgovoren direktorju zdravstvene ustanove. Strokovni sveti najmanj 25 % časa na sestankih 

namenijo vsebinam, povezanim s kakovostjo in varnostjo zdravstvene obravnave s prikazom napredka pri 

posameznih aktivnostih s področja kakovosti in varnosti, prikaţejo npr. nove rešitve za varnost pacientov, 

rezultate odklonov v kliničnih poteh in ukrepe za izboljšave itd.  Strokovni sveti obravnavajo in podpirajo 

ideje osebja za izboljšave. Ideje se zbirajo pri predstojnikih in glavnih medicinskih sestrah oddelkov, a 

vzpostavljen je tudi sistem, kjer zaposleni lahko podajo svoje ideje neposredno vodstvu zdravstvene ustanove. 

Predstojniki in glavne medicinske sestre, s pomočjo koordinatorjev sistema vodenja kakovosti koordinirano 

skrbijo za izvajanje in nadziranje strategije in letnih programov na posameznem oddelku ali enoti ter izvajanje 

preventivnih in korektivnih ukrepov.  

Če ţeli zdravstvena ustanova izvajati kulturo varnosti pacientov, mora uporabiti ocenjevalno orodje, ki je 

osredotočeno na kulturo varnosti z vidika pacienta. Anketa o bolnišnični kulturi varnosti pacientov ugotavlja 

dobre in slabe strani varnosti pacientov. S pomočjo izmerjenih zaznav med zdravstvenimi delavci in 

njihovimi sodelavci je mogoče pripraviti ukrepe in rešitve, ki pripomorejo k varnejši obravnavi pacientov in 

posledično usmeritve za spremembo kulture.  

 

2. Zagotavljanje varnosti pacientov mora biti pomemben strateški cilj 

Varnost pacientov mora biti prednostna usmeritev zdravstvenih ustanov in eden najpomembnejših strateških 

ciljev. Različne strategije in cilji ne bodo pripeljali do večje varnosti pri obravnavi pacientov, če uvajanja 

kulture varnosti ne podpore vodstvo ustanove in če zaposleni niso motivirani. V ustanovi, kjer je v ospredju 

zanikanje neţelenih dogodkov, gre za »ustanovo s patološko kulturo«. V takem okolju se pomen škodljivih 

dogodkov zmanjšuje in obtoţi poročevalca, da toţari. Dogodke pa se zakrije. Posledično ni moţnosti za 

posredovanje idej na področju varnosti pacientov in ne prevzemanja odgovornosti za varnost. O laţni 

odličnosti govorimo takrat, ko so v ustanovi pomembni samo rezultati kazalnikov in ne varnost pacientov 

(Robida, 2012). Pravična kultura je kultura, kjer ljudje lahko sporočajo varnostne zaplete in neţelene 

dogodke, ne da bi se bali posledic. Odvisna je od tega, kako zdravstvena ustanova ravna, ko pride do tega: ali 

obtoţi posameznika ali pa išče sistemske vzroke. Pomembno je vzpostaviti sistem sporočanja, ki temelji na 

nekaznovanju To ne pomeni, da posameznik ni odgovoren za svoja dejanja, vendar ni odgovoren za 

nepopolne sisteme, v katerih dela. Zdravstvena ustanova se mora učiti iz preteklih dogodkov. Če ni 

sporočanja, se ničesar ne naučimo in tako se nam bo enako ali podobno zgodilo v prihodnje (Robida, 2013). 

Potreben je odmik od tradicionalnega razmišljanja, da je za napako odgovoren posameznik; da je tistega, ki je 

naredil napako, treba kaznovati in da so analize napak usmerjene na posameznika in ne na sistem (Reason, 

1998).   

Vodstvo ustanove s svojimi dejanji in ukrepi kaţe, da je varnost pacientov najvišja prioriteta. Vodstvo 

ustanove se za varnost pacientov ne zanima le v primeru varnostnega incidenta s škodo za pacienta. Podpora 

vodstva je pri uvajanju in utrjevanju kulture varnosti zelo pomembna (npr.: pohvala nadrejenega, nadrejeni 
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upošteva predloge zaposlenih za izboljšanje varnosti bolnikov, pri delu se ne izraţa ţelja po »bliţnjicah«, 

nadrejeni ne ignorirajo problemov varnosti bolnikov, razvijajo timsko delo z medsebojnim podpiranjem 

zaposlenih, omogočanje okolja, v katerem lahko zaposleni odkrito spregovorijo, če opazijo, da je varnost 

pacienta ogroţena, ipd) Pomembni so pogovori, kako preprečiti morebitne neţelene dogodke, nekaznovalni 

odziv na morebitne varnostne zaplete in odklone in da oseba v primeru varnostnega zapleta ni izpostavljena. 

V primeru namernih napak se uvedejo pravni postopki. Pomembno je, da zaposleni prejmejo povratno 

informacijo, kaj se je izboljšalo po obravnavi in proučitvi  dogodka. Organizacija dela in kadrovski viri 

morajo zagotavljati zadostno število ustrezno usposobljenih zaposlenih. Raziskave dokazujejo, da pomeni 

premalo število zaposlenih v oskrbi pacientov resno ogroţenost za izide zdravljenja (Aiken. L.H. & all, 2002, 

Holden, R.J. & all, 2011). 

Pomembno je, da vodstvo odloči, da izvede raziskavo o zaznavanju kulture varnosti v ustanovi. Rezultati 

ankete  vodstvu ustanove  in ostalemu osebju pokaţejo, kje vse so priloţnosti za izboljšave in na katere 

ključne točke na področju kulture varnosti pacientov se morajo z ukrepi usmeriti.  

Najpomembnejši elementi pri vzpostavitvi kulture varnosti so: podpora vrhnjega vodstva in vodstva oddelka 

za varnost pacientov, učeča se organizacija, timsko delo med bolnišničnimi enotami, ustrezno število in 

kompetence zdravstvenih delavcev in sodelavcev, nekaznovalni odziv na neţelene dogodke in varnostne 

zaplete, povratne informacije o proučitvi in obravnavi neţelenih dogodkov in varnostnih zapletov pri 

zdravstveni oskrbi. V naši drţavi je trenutno v pripravi nacionalni program za sporočanje odklonov in tveganj 

v zdravstveni obravnavi pacientov, v katerega se vključuje delovna skupina slovenskih strokovnjakov iz 

zdravstvenih ustanov in kot svetovalec strokovnjak iz Evropske unije. Program bo povezoval vse nivoje 

zdravstvene oskrbe in vse zdravstvene ustanove. Deloval bo na osnovi zakona o varnosti v zdravstvu, ki je v 

pripravi. Program bo predvidoma pripravljen za prakso jeseni 2019. 

3. Sporočanje in obravnava varnostnih zapletov v UKC Ljubljana  - Letno poročilo za leto 2017 

Sistem za obvladovanje varnostnih zapletov in odklonov v UKC Ljubljana (UKCL) je namenjen 

prepoznavanju, ugotavljanju in analiziranju teh dogodkov ter na osnovi tako pridobljenih spoznanj, 

poučevanju zdravstvenih delavcev in predlaganju izboljšav, da se podobni zapleti ne bi ponavljali. Večina 

varnostnih zapletov je posledica okoliščin, ki jih omogoča sistem dela. Poudariti je treba, da obravnava 

varnostnih zapletov ni naravnana na vpletene osebe, pač pa na dogodke. V preteklih letih  smo usklajevali 

programsko in tehnično zelo zahtevno zasnovo za uvedbo posodobljenega informacijskega sistema za 

upravljanje z odkloni in tveganji. Izveden je bil javni razpis. V skladu z pogodbo smo v drugi polovici leta 

2016 vzpostavili testno okolje. Z januarjem 2017 je bil informacijski sistem za sporočanje odklonov in 

varnostnih zapletov v zaključni prvi fazi in z moţnostjo nadgradnje v roku treh let. Sporočanje in nadaljnja 

obravnava odklonov je bila od 1.1.2017 moţna samo z vnosom podatkov v informacijski sistem. Sporočanje o 

odklonih omogočamo vsem zaposlenim preko informacijske podpore, ki je dostopna preko intranetne spletne 

strani UKCL. Zaposleni lahko sporočajo anonimno ali preko registracije uporabnika. 

V sistemu zbiramo trenutno enajst sklopov odklonov. Moţno je sporočati tudi o dogodkih, ki še niso 

opredeljeni kot specifični sklop. V istem informacijskem sistemu zbiramo tudi podatke o oceni in 

obvladovanju tveganj. 
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Slika 2: Intranetna stran UKC Ljubljana 

 

V okviru sistema zagotavljamo: 

- sporočanje o varnostnih zapletih, spremljanje obravnav varnostnih zapletov, ugotavljanje vzrokov in 

posledic,  

- spremljanje odpravljanja vzrokov in okoliščin, ki dopuščajo varnostni zaplet in odpravljanje osnovnih 

vzrokov in spremljajočih dejavnikov. 

Cilj sistema je vzpostavitev večje varnosti pacientov in zaposlenih. V ta namen na podlagi Strategije 

kakovosti in varnosti uvajamo: 

- bazo podatkov o vseh oblikah in številu varnostnih zapletov na enem mestu 

- uvedbo metodologij in ukrepov za izboljševanje varnostne kulture  

- izobraţevanje zaposlenih in seznanjanje pacientov in njihovih bliţnjih o pomenu varnostne kulture 

- vključevanje vseh zaposlenih in uporabnikov v izboljševanje varne zdravstvene obravnave 

- izboljševanje organizacijske in medosebne kulture v bolnišnici  

- pomembno zniţanje stroškov  

V obdobju januar – december 2017 smo prejeli skupno 4769 obvestil o varnostnih zapletih, ki se nanašajo na 

pacienta, zaposlene in druge. Od teh smo 42 varnostnih zapletov v zvezi s pacienti opredelili kot opozorilni 

nevarni dogodek (OND) in 12 skorajšnjih opozorilnih nevarnih dogodkov. V 927 primerih je bil opravljen 

varnostni pogovor, v sedmih primerih smo sproţili postopek analize osnovnih vzrokov oziroma vzročno 

posledično analizo (VPA).  Zaključili smo še dve VPA iz leta 2016. Opravljenih je bilo enajst Konferenc o 

izidih in zapletih zdravljenja (MM konferenc). Pri vseh analizah so opredeljeni preventivni in korektivni 

ukrepi z natančno opredeljenimi roki izvedbe in odgovornimi nosilci. Posamezni varnostni zapleti se 

praviloma obravnavajo v okolju, kjer se zgodijo. Tam se izvedejo tudi ukrepi, da se podobni dogodki ne bi 

ponovili. Ţeleti je, da bi sluţili kot učni primer, na podlagi katerega bi preprečevali varnostne zaplete tudi v 

drugih organizacijskih enotah, čemur je prvenstveno namenjena uvedba sistemskega obvladovanja varnostnih 

zapletov.  V skladu s organizacijskimi predpisi (Sistem upravljanja z odkloni, Obravnava varnostnih zapletov 

pri zdravstveni obravnavi pacienta, Poročanje o opozorilnih nevarnih dogodkih, Komuniciranje v primeru 

izrednega dogodka) pričakujemo v danih rokih odzivno poročilo o izvedenih ukrepih in obdobna poročila o 

učinkovitosti izvedenih ukrepov. Pomembno je, da je pooblaščenec sprotno obveščen o predlaganih ukrepih 

in jih glede na njihovo vsebino uvaja v prakso celotne ustanove.  
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Slika 3: Spremljanje sporočenih varnostnih zapletov v UKCL, 2017/2018 

Navedeni podatki se nanašajo na postopke, ki so evidentirani v Sistemu upravljanja z odkloni. 

Dokumentacija, ki nastane v zvezi z obravnavo varnostnih zapletov je interna dokumentacija ustanove in je 

namenjena izboljševanju delovnih procesov in učenju zaposlenih. Na ţeljo, pacient prejme poročilo s 

povzetkom obravnave zapleta in predvidenimi korektivnimi ukrepi. Poročilo mora biti zapisano v jeziku, ki je  

razumljiv tudi osebam brez medicinske izobrazbe. 

 

Slika 4: Spremljanje poškodb pri padcih pacientov; 2017  

Odbor za varnost v UKCL je odgovoren tudi za izdelavo centralnega registra tveganj, oceno tveganj in 

izdelavo predlogov ter nadzorom izvedbe preventivnih in korektivnih ukrepov ter varnostnih politik v UKC 

Ljubljana.  

V okviru sistema je bil v letu 2016 dopolnjen Načrt integritete ter Etični kodeks za zaposlene. V letu 2017 je 

bil na  novo urejen Centralni register korupcijskih tveganj. Dokumenti so zaposlenim dostopni na intranetni 

strani UKCL. 

Vzpostavili smo delovanje Mediacijskega centra; v okviru sluţbe sta se izobrazili dve zaposleni za Mediatorja 

v zdravstvu. Vzpodbujamo izobraţevanje zaposlenih  o mirnem reševanju sporov.  

V Uradu za pohvale in pritoţbe obravnavamo pohvale in pritoţbe pacientov v skladu z Zakonom o 

pacientovih pravicah (2008). Obravnava jih pristojna oseba, mag. prava, ki sodeluje tudi pri izobraţevanju 

zaposlenih o pravicah pacientov. 

V istem obdobju smo izvajali kontinuirano izobraţevanje zaposlenih o izboljševanju varnostne kulture. Za 

medicinske sestre, ki so se udeleţile predavanj, smo pri pristojni zbornici pridobili licenčne točke. 

 

Podatki o številu in obliki varnostnih zapletov so pomembna informacija, na podlagi katere bodo preko 
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vzročno posledičnih analiz zbrani primeri najboljših kliničnih praks in smernic za odstranjevanje vzrokov, ki 

privedejo do varnostnega zapleta ali omilitev posledic varnostnega zapleta, če se je ta ţe zgodil. Število 

sporočil o varnostnih zapletih se povečuje (npr. v letu 2016 za 22,5 %), kar je odraz rastočega zavedanja o 

pomenu varnostne kulture in zavedanja o koristi obravnav varnostnih zapletov ter uvajanja preventivnih in 

korektivnih ukrepov in posledično izboljševanja varnosti in kakovosti zdravstvenih obravnav. 

Pridobivanje dodatnih znanj o varnostni kulturi zagotavlja kakovostnejšo in varnejšo obravnavo pacientov, 

boljše medsebojne odnose med zaposlenimi, manj varnostnih zapletov pa pomeni tudi bistveno cenejšo 

zdravstveno obravnavo pacientov. 

Paciente, obiskovalce in druge obveščamo o vzpostavljanju varnostne kulture v UKCL in moţnostih 

sodelovanja z obdobnimi poročanji na sejah Sveta pacientov. 

 

4. Zaključek 

Večina varnostnih zapletov je posledica okoliščin, ki jih dopušča sistem dela. V letu 2016 smo V UKC  

Ljubljana uvedli informacijsko podporo sporočanja in obravnave varnostnih zapletov. Program omogoča 

dnevno sledenje števila in oblik varnostnega zapleta, ukrepanja zaposlenih ter tudi sledljivost predvidenih in 

realiziranih ukrepov za zmanjševanje zapletov. Za poročanje in obravnavo varnostnih zapletov so pripravljena 

navodila, ki so objavljena na spletni strani UKCL. Obravnava varnostnih zapletov je naravnana na analizo 

dogodkov, ne na vpletene osebe. Cilj sistema je vzpostavitev večje varnosti pacientov in zaposlenih. 

Objavljeni so tudi štirje organizacijski predpisi. 

Podatki o številu in obliki varnostnih zapletov so pomembna informacija, na podlagi katere bodo zbrani 

primeri najboljših kliničnih praks in smernic za odstranjevanje vzrokov, ki privedejo do varnostnega zapleta 

ali omilitev posledic varnostnega zapleta, če se je ta ţe zgodil. Število sporočil o varnostnih zapletih se 

povečuje, kar je odraz rastočega zavedanja o pomenu varnostne kulture in zavedanja o koristi obravnav 

varnostnih zapletov za paciente in za zaposlene. Znanje in uveljavljanje varnostne kulture zagotavlja 

kakovostnejšo in varnejšo obravnavo pacientov, večjo varnost zaposlenih, boljše medsebojne odnose med 

zaposlenimi, večje zadovoljstvo pacientov; manj varnostnih zapletov pa pomeni tudi racionalnejšo porabo 

finančnih sredstev in večji ugled ustanove. 
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Povzetek 

 

V UKC Ljubljana se zavedamo, da je zagotavljanje zdravstvene oskrbe pacientov v okolju univerzitetne 

ustanove kompleksen proces in da obstajajo tveganja, ki lahko ogrozijo varno in kakovostno zdravstveno 

oskrbo. Zavezani smo k zagotavljanju varnosti pacientov, zaposlenih in drugih.  

Spodbujamo proaktiven pristop k odkrivanju in obvladovanju potencialnih nevarnosti in tveganj pred 

nastopom varnostnih zapletov. Prepoznavanje tveganj in njihovih morebitnih posledic je priloţnost za 

izboljšanje kakovosti in varnosti zdravstvene oskrbe. 

V sodelovanju z Odborom za varnost prenesemo tveganja  v obliki Centralnega registra v reševanje vodstvu 

UKC Ljubljana.  

Za laţje prepoznavanje in vodenje  registra tveganj na vseh organizacijskih ravneh, smo uvedli elektronski 

način evidentiranja in sporočanja tveganj, kar daje moţnost timskega dela in ustreznega ukrepanja oz. 

zmanjševanja tveganj na vseh nivojih.  

Ključne besede: register tveganj, ocena tveganj, vrednotenje tveganj 

 

Na katera vprašanja bodo udeleţenci dobili odgovor: 

 

1. Kako razviti učinkovit sistem obvladovanja tveganj v zdravstvenih ustanovah? 

2. Na kakšen način vzpodbujamo sodelavce k prepoznavanju in poročanju o tveganjih? 

3. Metode in pristopi k obvladovanju tveganj 

 

1. Uvod 

UKC Ljubljana (UKCL) podpira odprt in transparenten sistem zagotavljanja varnosti pacientov in zaposlenih. 

Aktivno spodbuja proaktiven pristop k odkrivanju in obvladovanju potencialnih nevarnosti in tveganj pred 

nastopom varnostnih zapletov. Prepoznavanje tveganj in njihovih morebitnih posledic je  priloţnost za 

izboljšanje kakovosti in varnosti zdravstvene oskrbe (slika 1). 

 

2. Izobraţevanje  

Da bi v UKCL konstruktivno pristopili k prepoznavanju tveganj in  da bi imeli vsi zaposleni moţnost 

prepoznavanja in evidentiranje tveganj, smo organizirali izobraţevanja v obliki delavnic in  predavanj. 

Izobraţevanja  se ciklično ponavljajo na pet tednov. Izobraţevanja so organizirana za vse zaposlene in na 

vseh organizacijskih nivojih. Na ta način so informacije dostopne vsem. Sodelovanje pri prepoznavanju 

tveganj  in uvajanju korektivnih ukrepih je postalo del  organizacijske kulture in del vsakdanjika. 

3. Prepoznavanje  tveganja 
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Odgovorni za prepoznavanje tveganj smo vsi zaposleni.  Prepoznavamo jih iz odklonov, toţb, pritoţb, 

strokovnih nadzorov, zunanjih nadzorov. Tveganja, ki jih lahko prepozna  zaposleni, samostojno ali  v  

sodelovanju  nadrejene osebe ali skrbnika procesa, posreduje odgovorni osebi v organizacijski enoti 

(predstojnik, glavna medicinska sestra , pooblaščena oseba).  

4. Opredelitev tveganj 

Tveganja so lahko strateška, operativna in klinična. Prisotna so pri vseh aktivnostih v naši organizaciji; pri 

zdravstveni oskrbi pacientov, vodstvenih procesih, podpornih procesih, obvladovanju zdravstvene 

dokumentacije, pa tudi na področjih komunikacije, sprejemanja poslovnih odločitev, kadrovske politike, 

strategije varnosti in kakovosti in celo ob ne sprejemanju ukrepov. 

V UKCL smo opredelili ključna prepoznana tveganja po procesih oz. ključnih dejavnostih tako na kliničnem 

kot tudi vodstvenem in podpornem področju delovanja. Opredelili smo štiri sklope tveganj in sicer: 

I. Klinična tveganja– zdravstvena obravnava pacientov 

TVEGANJA V ZVEZI Z DIAGNOSTIKO, TERAPIJO, ZDRAVSTVENO NEGO IN 

REHABILITACIJO: 

 tveganja v povezavi z zdravili, 

 tveganja v povezavi z invazivnimi posegi, 

 tveganja v povezavi s krvjo in krvnimi pripravki, 

 tveganja v povezavi s transplantacijsko dejavnostjo, tkivi in celicami, 

 tveganja v povezavi  z bolnišničnimi okuţbami in epidemijami. 

2. Tveganja v povezavi s pacientovimi pravicami. 

3. Tveganja v povezavi z raziskovanjem in razvojem. 

4. Tveganja v povezavi z izobraţevalno dejavnostjo. 

5. Tveganja v povezavi z zdravstveno dokumentacijo in prenosom informacij. 

6. Tveganja v povezavi z medicinsko opremo in pripomočki. 

 

II. Tveganja v povezavi z vodstvenimi procesi 

1. Tveganja v povezavi s kadrovskimi, pravnimi, upravnimi procesi. 

2. Tveganja  v povezavi  z informatiko. 

3. Tveganja v povezavi z ekonomsko, investicijsko, komercialno  in  finančno dejavnostjo. 
4. Tveganja v povezavi z zdravjem zaposlenih. 

5. Tveganja v povezavi z varnostjo, zaščito in obrambo. 

6. Tveganja v povezavi s poţarno varnostjo 

III. Tveganja v povezavi s podpornimi procesi 

1. Tveganja v povezavi s tehnično vzdrţevalnim sektorjem 

2. Tveganja v povezavi z procesi v oskrbovalnih sluţbah 

3. Tveganja v povezavi s procesi v  lekarni 

4. Tveganja v povezavi s prehrano in dietoterapijo 

 

IV. Tveganja v zvezi s sistemom obvladovanja dokumentacije 

 

V skladu s shemo procesov UKCL  so prepoznana tveganja  v pomoč odgovornim osebam na nivoju 

kliničnega oddelka, centra ali sluţbe ter na nivoju klinik in skupnih sluţb pri izdelavi registra tveganj v OE 

(Strategija obvladovanja tveganj,2015) .  
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Slika 1 Shema nivojev obvladovanj tveganj v UKC Ljubljana 

 

5. Sporočanje 

V UKC Ljubljani smo razvili  informacijski program sporočanja  Sporočanje odklonov/tveganj.  Elektronski 

vnos je dostopen vsem zaposlenim, saj je dostop zagotovljen na interni spletni strani  ustanove. 

Program je zasnovan tako, da vsak posameznik, ki  prepozna tveganje, tveganje  lahko evidentira v 

elektronski obliki (slika 2).  

Predstojniki klinik,  glavne medicinske sestre in pooblaščene osebe (koordinatorji sistema vodenja kakovosti)  

imajo vpogled na spletno stran svoje organizacijske enote, kjer spremljajo sporočena tveganja, jih v skupnem 

dogovoru  ocenijo in se  dogovorijo o ustreznih preventivnih in korektivnih ukrepih. Na spletno stran vstopajo 

z individualnimi gesli. Pooblaščene odgovorne osebe majo poleg vpogleda tudi administrativna pooblastila.  

Program je zasnovan dinamično.  Odgovorna oseba,  ki ima administrativna pooblastila,  časovno spremlja  

prepoznana tveganja, realizacijo ukrepov  ţe prepoznanih tveganj in jih po potrebi ureja v programu  

(ponovno ocenjuje, dopolnjuje,  dodaja nove ukrepe ). Skrbnik Centralnega registra tveganj ima dostop in 

vpogled v vsa tveganja in ima moţnost administrativno sporočati dopolnitve. V primeru, da je tveganje 

preobseţno in ni moţnosti tveganja zmanjšati oz. odpraviti na nivoju osnovne organizacijske enote ali klinike 

(ocena od 9 – 16), se tveganje prenese na višji nivo (vodstvo UKCL). Zaradi velike količine vseh tveganj, ki 

1 nivo 

2 nivo 

3 nivo 
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so pomembna za ustanovo, se vsa tveganja predhodno pregledajo in uredijo po prioriteti na Odboru za 

varnost. 

 

Slika 2: Sporočilo o tveganju 

 

Slika3: Register tveganj 

6. Ocenjevanje  in vrednotenje  tveganja 

Vsako tveganje, ki se prepozna in je evidentirano, se oceni. Ocena tveganja temelji na oceni verjetnosti  in 

oceni moţnih posledic. Oba kriterija ocenimo s 4-stopenjsko lestvico (slika 4). Pri ocenjevanju in vrednotenju 

tveganja  sodeluje celotna delovna  skupina, saj mora biti tveganje ocenjeno objektivno.  
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Na oceno tveganja ne vpliva samo matematični zmnoţek  (verjetnost x posledica = stopnja tveganja). 

Vplivajo še drugi  dejavniki: pacient, zaposleni, obiskovalci, varnost, kakovost, učinkovitost, organizacija, 

finančne posledice, ugled, okolje.  

Na tak način ima vsaka enota urejena svoja tveganja, ki so zbrana v registru tveganj. V primeru, da so 

tveganja označena z najvišjo oceno in jih sami na osnovnem organizacijskem nivoju  niso zmoţni urediti, oz. 

zmanjšati, se tako tveganje prenese v register tveganj na višjem nivoju ( klinika, sluţba). Na vsa sporočena 

tveganja, ki se sporočajo v register ima vpogled skrbnik centralnega registra tveganj. Skrbnik tveganja 

spremlja in lahko  predlaga dopolnitve ali priporočila za ustrezno urejanje tveganj. 

VERJETNOST 

1-redko/izjemoma 1 2 3 4 

2-občasno 2 4 6 8 

3-pogosto 3 6 9 12 

4-skoraj gotovo 4 8 12 16 

    1-majhna 2-zmerna 3-pomembna 4-katastrofalna 

    POSLEDICA 

Slika 4: Matrika za ocenjevanje tveganj. 

7. Obvladovanje tveganj 

V UKCL obvladujemo tveganja na proaktivni in reaktivni način. Reaktivno se odzovemo v primeru, da je 

tveganje nepredvideno in moramo pristopiti v trenutku in tveganje zmanjšati. Učinkovit je proaktivni pristop, 

saj vnaprej predvidenim tveganjem pripravimo pomembne, ustrezne in premišljene ukrepe, ki pripomorejo k 

izboljšanju kakovosti in varnosti naših pacientov, njihovih svojcev,  nas zaposlenih in našega delavnega 

okolja.  

Tveganj  ni  pomembno samo prepoznati. Pomembno je, da jih ustrezno obvladujemo in nadziramo. Za 

obvladovanje  je potreben konstruktiven pristop. Ţe na osnovnem nivoju organizacijske enote vodstvo  

sprejme in izvaja vse ukrepe, da se moţnost neţelenega dogodka  ne zgodi, oz.  zmanjša na najniţjo moţno 

stopnjo. Če kljub vsem ukrepom nimamo moţnosti tveganja zmanjšati, je potrebno neobvladano tveganje 

prenesti na višji nivo (klinika,  sluţba) ali pa celo na vodstveni nivo ustanove. Tako vsaka klinika, sluţba 

pripravi svoj register tveganj, ki ga obvladuje oziroma  neobvladana tveganja prenese na višji nivo. S tem se 

prenesejo tveganja v Centralni register tveganj ustanove. Za Centralni register tveganj, skrbi pooblaščena 

oseba - skrbnik Centralnega registra tveganj.  Skrbnik aktivno sodeluje s pooblaščenimi osebami  klinik, 

sluţb,  redno spremlja vse enote pri pripravi tveganj in  registru tveganj in poroča na Odboru za varnost. 

 Odbor za varnost je organ,v katerem  aktivno sodelujejo imenovani odgovorni strokovnjaki za posamezna 

področja. Sestajajo se na tri mesece.  Enkrat letno  Skrbnik Centralnega registra tveganj  pripravi poročilo o 

najvišje ocenjenih tveganjih. Naloga odbora za varnost   je, da  pripravljeno  poročilo pregleda, uskladi in 

odloča  o najvišje  ocenjenih  tveganjih (od 9 do16). Usklajeno poročilo posreduje  vodstvu UKCL . Na 

podlagi poročila vodstvo UKCL odloča  o ustreznih ukrepih.  

8. Zaključek 

Izobraţevanje, konstruktiven pristop, pozitivno  razmišljanje kako narediti bolje in izvajanje preventivnih in 

korektivnih ukrepov pripomore k doseganju naših  ciljev. Vse to lahko doseţemo s prepoznavanjem in 

obvladovanjem tveganj. Naš cilj je, da delamo varno in  kakovostno. Na tak način zagotavljamo kakovost in  

varnost  našim pacientom, njihovim svojcem in vsem zaposlenim. 
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Povzetek 

Dvig  ravni  kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave pacientov je posledica  sistematičnega uvajanja 

sistema kakovosti in varnosti. Koncept kakovosti v zdravstvenih ustanovah zajema sledeča ključna področja: 

klinično uspešnost, varnost,  zadovoljstvo pacientov, učinkovitost in poslovanje. 

Merjenje kakovosti in varnosti, analiza rezultatov, uvajanje učinkovitih sprememb in stalno učenje so osnova 

za stalno izboljševanje kakovosti in varnosti ob pacientu. 

Namen prispevka je  prikaz  praktične uporabe  različnih pristopov in orodji  za izboljševanje kakovosti in 

varnosti  tako na sistemski ravni in kot ravni kliničnega tima. 

Nadgradnjo predstavlja celosten sistemski pristop, ki povezuje različna področja kakovosti :                      

sistem kazalnikov - obvladovanje odklonov - obvladovanje tveganj - rezultate notranjih in zunanjih presoj - 

učinkovitost  preventivnih in korektivnih ukrepov. Integracija in analiza podatkov iz različnih sistemov 

omogoča nova spoznanja , učenje in stalno izboljševanje.   

Ključne besede: kakovost, varnost, stalno izboljševanje, pristopi, primeri dobre prakse 

Na katera vprašanja bodo udeleţenci dobili odgovor: 

 

4. Kako razviti učinkovit sistem kakovosti in varnosti v zdravstvenih ustanovah? 

5. Prikaz uporabe različnih pristopov v UKC Ljubljana - primeri dobre prakse 

6. Kaj pomeni sistemski pristop k analizi kazalnikov kakovosti in varnosti? 

1 UVOD 

Sistematično uvajanje sistema kakovosti in varnosti je osnovni pogoj za dolgoročno uspešnost zdravstvenih 

ustanov. Pomeni razvojno pot od skladnosti delovanja z različnimi standardi kakovosti , merjenja rezultatov 

delovanja in prehod od zbiranja podatkov do znanja in modrosti. 

Stalno izboljševanje kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave zahteva enotno razumevanje kakovosti in 

varnosti zdravstvenih delavcev, ki delajo neposredno s pacienti kot tudi vodstvenih struktur zdravstvenih 

ustanov. Vključenost vodstva  in visoka varnostna kultura  sta pomembna dejavnika stalnega razvoja in 

zagotavljanja visoke ravni kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave in dolgoročnega poslovnega uspeha.  

Vključevanje pacientov in njihovih izkušenj v razvoj sistema kakovosti in varnosti pa predstavlja velik izziv 

in hkrati veliko priloţnost.  
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2 RAZVOJ SISTEMA KAKOVOSTI IN VARNOSTI 

Tako kot večina zdravstvenih ustanov smo tudi v UKC Ljubljana postopoma vzpostavljali sistem kakovosti in 

varnosti. Smo zagotovili Sistematičen pristop  s pripravami na certifikacijske in mednarodne akreditacijske 

presoje in uvajanjem  modela odličnosti EFQM.   

Vzpostavitev učinkovite organizacijske strukture, zavedanje zaposlenih o pomenu kakovosti in varnosti pri 

njihovem delu ter vključenost  vodstva na posameznih ravneh vodenja so bili ključni dejavniki za razvoj 

sistema kakovosti in varnosti v naši ustanovi. 

Prav tako smo poenotili razumevanje koncepta kakovosti in varnosti na kliničnem in poslovnem področju: 

 klinično področje                                                                                                                             - 

- klinična uspešnost ( izidi zdravljenja, zapleti…) 

- varnost ( odkloni, tveganja) 

- zadovoljstvo pacientov  

 poslovno področje    

- učinkovitost,                                                                                                                                         

- poslovna uspešnost 

V nadaljevanju prikazujemo usklajene pristope in orodja za razvoj kakovosti in varnosti na sistemski ravni in 

na ravni kliničnega tima.  

2.1  Sistemski pristopi in orodja  

UKC Ljubljana je velika in kompleksna organizacija s tremi ravni vodenja in več kot 8000 zaposlenimi.  Za 

učinkovito vodenje in razvoj sistema kakovosti in varnosti na posameznih organizacijskih enotah je ključno 

usklajeno delovanje in enotno razumevanje koncepta kakovosti in varnosti. 

Uvedli smo sledeče pomembne sistemske pristope in orodja: 

 Strategija razvoja  sistema kakovosti in varnosti   

Zagotavljanje visoke kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave je strateška usmeritev naše ustanove.  

Odbor za kakovost na osnovi rezultatov kazalnikov kakovosti in varnosti in ocene tveganj potrdi strategijo 

razvoja kakovosti in varnosti skupaj z akcijskim načrtom za uvajanje sistemskih ukrepov.  

Tako zagotovimo usklajene usmeritve in aktivnosti  na posameznih ravneh vodenja  (vodstvo UKCL, 

klinike, klinični oddelki, sluţbe, inštituti): 

- strateški cilji  

- projekti, aktivnosti  in usklajeni predlogi izboljšav na posameznih ravneh  

- kazalnikih s katerimi bomo spremljali uresničevanje strateških ciljev  

- odgovornost za doseganje rezultatov 

Usklajen načrt potrebnih projektov in aktivnostih na vseh ravneh omogoča usklajene aktivnosti za doseganje 

ciljev, uvajanje sprememb in  učinkovitih izboljšav. 

 

 Kakovost in varnost kot sestavni del vodenja 

Vodje na posameznih ravneh aktivno vodijo in se vključujejo v posamezne odbore in komisije ( odbor za 

kakovost, komisija za zagotavljanje kakovosti in varnosti, koordinacije posameznih področji…).            Na 

strokovno poslovnih sejah in strokovnih kolegijih se redno obravnavajo področja in  rezultati kazalnikov 

kakovosti in varnosti. 

 

 Primerjava rezultatov kazalnikov kakovosti in varnosti  

Primerjava rezultatov kazalnikov kakovosti in varnosti med organizacijskimi enotami in mednarodne 

primerjave omogočajo iskanje priloţnosti za uvajanje sprememb in izboljšav. 
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Pred leti  smo se pridruţili mednarodni iniciativi » Initative Qualitatsmedizin« IQM in spremljamo 

primerljive kazalnike bolnišnične umrljivosti za pogosta bolezenska stanja in operacije. Na osnovi primerjav 

rezultatov kazalnikov pripravljamo poglobljene analize vzrokov odstopanja in uvajamo učinkovite izboljšave. 

Ţe nekaj let vzpostavljamo sistem spremljanja kazalnikov kakovosti in varnosti, ki je informacijsko podprt in 

omogoča prikaz trenda rezultatov in analize učinkovitosti uvajanja sprememb.                                   Tako 

spoznavamo, da vsaka sprememba še ne pomeni izboljšavo in se stalno učimo. 

V Sluţbi za kakovost pripravljamo mesečna in letna poročila kazalnikov kakovosti in varnosti, ki so preko 

intraneta  dostopna  organizacijskim enotam. Zaposleni imajo tako moţnost dostopa do rezultatov svoje 

organizacijske enote in  lahko spremljajo učinkovitost ukrepov. 

Odbor za kakovost  na osnovi letnega poročila rezultatov kazalnikov kakovosti in varnosti potrdi strateške 

projekte, kjer interdisciplinarne delovne skupine poglobljeno analizirajo rezultate kazalnikov  in pripravijo 

predloge sistemskih ukrepov, nato njihovo učinkovitost preverimo v klinični praksi. 

 

 

 

Slika 1:  Vstopno mesto za prikaz trenda kazalnikov kakovosti in varnosti na intranetu (primer padci) 

 

 Strukturirano poročilo kazalnikov kakovosti in varnosti 

Pripravili  smo osnutek strukturiranega poročila rezultatov kazalnikov kakovosti in varnosti za organizacijske 

enote. Pri tem zasledujemo celosten pristop, ki omogoča integracijo podatkov iz različnih področji kakovosti : 

- rezultati  kazalnikov kakovosti in varnosti 

- rezultati iz sistema  sporočanja odklonov 

- rezultati iz sistema ocenjevanja tveganj 

- poročila notranjih  in zunanjih nadzorov 

- poslovni rezultati  

S tem omogočamo celostno analizo podatkov in  ugotavljanje vzročno-posledičnih  povezav med njimi. 

Integriran pristop predstavlja prehod iz mnoţice nepovezanih podatkov do ključnih informacij in vzročno 

posledičnih analiz, ki so osnova za pravilne odločitve in uspešno vodenje . 

Strukturirano poročilo vsebuje tudi pisno analizo  trenda rezultatov  kazalnikov in  odstopanj od ciljnih 

vrednosti, ter opredelitev ukrepov  za doseganje ciljev in spremljanje  učinkovitosti ukrepov. 
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Slika 2  Strukturirano poročilo kazalnikov kakovosti in varnosti 

 

Priznanje  za kakovost   

Za spodbujanje razvoja celovitega sistema kakovosti in varnosti na posameznih organizacijskih enotah smo 

uvedli priznanje za kakovost, najboljše organizacijske enote  bodo prejele priznanje za kakovost. Izdelali smo  

metodologijo ocenjevanja razvoja sistema kakovosti in varnosti.  

Ocenjevali bomo sledeče vidike  kakovosti : 

- standardizacija procesov ( klinične poti, SOP, kontrolniki…) 

- merjenje rezultatov in stalno izboljševanje ( rezultati kazalnikov, trendi) 

- varnostna kultura ( sporočanje odklonov, analize in korektivni ukrepi) 

- preprečevanje bolnišničnih okuţb ( precepljenost zaposlenih proti gripi) 

- poslovna uspešnost ( prihodki, odhodki, trţna dejavnost) 

- zadovoljstvo zaposlenih ( rezultati ankete SIOK) 

- osredotočenost na paciente ( zadovoljstvo pacientov) 

- rast in razvoj ( uvajanje novih metod zdravljenja, raziskovalna dejavnost…) 

 

 Sistem izobraţevanja iz področja kakovosti  in varnostne kulture 

Zavedanje  vodij  in zaposlenih, da sta kakovost in varnost del vsakdanjega dela  je ključo, če ţelimo, da 

kakovost » ţivi ob pacientu«.V ta namen  smo vzpostavili sistem internega izobraţevanja za naše zaposlene. 

To vključuje različne vsebine iz področja zagotavljanja kakovosti in varnosti.                     Izobraţevanja 

organizirata  Sluţba za kakovost in Sluţba za izobraţevanje. Izobraţevanje poteka v obliki delavnic, kjer 

imajo zaposleni moţnost  na primerih iz njihove klinične prakse  uporabiti različna metode in orodja za 

izboljšanje kakovosti in varnosti, uporabljati  informacijsko podporo  za sistem kazalnikov, odklonov in 

tveganj.                                                                                                                                        Pomemben 

poudarek je na razvoju varnostne kulture in  pristopov za analizo odklonov (sporočanje v sistem odklonov,  
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varnostni pogovori, vzročno posledične analize, varnostne vizite…).                         Izobraţevanja izvajajo 

Pooblaščenci za varnost pacientov, zaposlenih in drugih ( zdravniki in medicinske sestre). 

Načrtujemo tudi izvedbo celodnevnih izobraţevanj na področju kakovosti in varnosti  » Dan kakovosti 

UKCL«  in  » Varnostna kultura v UKCL«   

 

 Vzpostavitev kompetenčnega modela in usposabljanja  za vodstveni kader   

Razvoj vodstvenih kompetenc in usposabljanje vodstvenega kadra sta strateškega pomena za  našo ustanovo. 

Opredelili smo vodstvene kompetence za posamezne ravni in področja vodenja  ( temeljna dejavnost, 

poslovodstvo  in  podporne dejavnosti).                                                                                                               

Sledila bo analiza usposobljenosti vodstvenega kadra in ustrezno usposabljanje. 

2.2  Pristopi na ravni kliničnih timov 

Zdravstveni delavci so največji potencial za zagotavljanje visoke kakovosti in varnosti zdravstvene 

obravnave. Klinični timi, ki sodelujejo pri zdravstveni obravnavi pacienta vsak dan »ţivijo kakovost in 

varnost ob postelji«. Zagotavljanje visokih standardov kakovosti in varnostne kulture zahtevajo ustrezno 

usposobljenost in poznavanje učinkovitih  pristopov v klinični praksi. 

 

 Stalno izboljševanje kakovosti in varnosti ob pacientu - mikrosistemski pristop 

Mikrosistemski pristop pomeni usposabljanje in »opolnomočenje« kliničnih timov, ki sodelujejo v 

zdravstveni obravnavi pacientov. 

Klinični mikrosistem  je mesto stika zdravstvenega osebja-pacienta-svojcev, tukaj nastaja kakovost, varnost 

in stroški zdravstvene obravnave. 

Mikrosistemski pristop pomeni individualiziran pristop za posamezne klinične time in njihovo usposabljanje 

na področju kakovosti in varnosti.                                                                                                           

Intenzivna usposabljanja potekajo v obliki delavnic v njihovem delovnem okolju, kjer skupaj z zaposlenimi 

razvijamo in preizkušamo učinkovite pristope za izboljšanje njihovih rezultatov. 

Mikrosistemski pristop je delovno zelo intenziven in se na posamezni organizacijski enoti zanj odločimo  na 

osnovi rezultatov kazalnikov kakovosti in varnosti, sporočenih odklonov, rezultatov presoj ali ocene tveganj. 

V nadaljevanju prikazujemo rezultat mikrosistemskega pristopa, kjer smo izboljšali izid bolnišničnega 

zdravljenja pacientov po moţganski kapi. 
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Slika 3: Analiza bolnišnične umrljivosti po moţganski kapi 

 3  ZAKLJUČEK 

Dvig  ravni  kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave pacientov je posledica  sistematičnega uvajanja 

sistema kakovosti in varnosti tako na sistemski ravni kot usposabljanja kliničnih timov. 

Oboje zahteva razumevanje standardov kakovosti in varnosti in orodij za razvoj in izboljševanje.                     

Izziv za vse zdravstvene ustanove pa je učinkoviti prenos v zdravstveno okolje in vsakdanjo klinično prakso. 

Vzpostavljen sistem kakovosti in varnosti v UKC Ljubljana sluţi kot osnova za nadaljnji razvoj in stalno 

izboljševanje zdravstvene obravnave naših pacientov. 

Naši ključni dejavniki za visoko raven kakovosti in varnosti so: 

 zavezanost vodstva in odgovornost za rezultate, 

 strateške usmeritve razvoja sistema kakovosti in varnosti, 

 ustrezna organizacijska struktura sistema vodenja kakovosti, 

 poenoteni pristopi na posameznih ravneh in organizacijskih enotah, 

 informacijsko podprt sistem kazalnikov, odklonov in tveganj, 

 integrirana strukturirana poročila rezultatov za posamezne organizacijske enote, 

 primerjave rezultatov in iskanje priloţnosti za izboljšave, stalno učenje, 

 mikrosistemski pristop in usposabljanje kliničnih timov, 

 razvoj varnostne kulture. 
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RAZVOJ IN RAST VARNOSTNE KULTURE V BOLNIŠNICI TOPOLŠICA PO LETU 2012 
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Povzetek 

Izkušnje kaţejo, da smo imeli in še imamo v Sloveniji veliko ovir pri nadgradnji in vzdrţevanju sistema 

varnosti pacientov predvsem zaradi prevladujoče kulture obtoţevanja posameznika za napake. Tako ni čudno, 

da je še vedno v bolnišnicah prisotna kultura strahu namesto kulture varnosti. 

Zdravstvena oskrba v bolnišnicah je odvisna od mnogih interakcij med pacienti in zdravstvenimi delavci, med 

zdravstvenimi timi. Včasih se zgodi, da gredo kljub najboljšim namenom stvari lahko narobe. Prihaja do 

napak, ki lahko povzročijo škodo za zdravje pacienta in celo smrt. 

Analize varnosti pacientov v tujini so pokazale, kako pomembno je razumevanje narave človeških napak in 

metod za preprečevanje varnostnih incidentov pri pacientu, vključno s pomenom uvajanja pravične kulture, 

kjer se za napako ne obtoţi posameznika ţe kar vnaprej, brez njene podrobne analize.  

V Bolnišnici Topolšica smo od leta 2012, ko je bila opravljena prva ocena oziroma merjenje sistema kulture 

varnosti na podlagi podanih ukrepov in pripravljenih načrtov uvedli nekaj sistemskih izboljšav na 

sistematičen način in sicer na področju pogostosti poročanja dogodkov, odprtosti komunikacij, 

nekaznovalnega odziva na napake in predaje pacientov in  premestitve pacientoav znotraj bolnišnice.  

Vse opisane izboljšave na področju kulture varnosti in celoten sistem varnosti pacientov v bolnišnici je vpet v 

sistem vodenja kakovosti v bolnišnici in raste skupaj s kakovostjo sistema Bolnišnice Topolšica.  V prispevku 

so opisane ključne izboljšave sistema kakovosti in varnosti v Bolnišnici Topolšica. 

Ključne besede: kultura varnosti, varnost, neljubi dogodek, incident. 

Na katera vprašanja bodo udeleţenci dobili odgovor:  

1. Zakaj je pomembna skrb za varnost pacientov in z njo povezana varnostna kultura ? 

2. Katera področja so ključna ? 

3. Kako smo v Bolnišnici Topolšica razvijali in izboljševali mednarodne cilje iz področja varnosti   

    pacientov (IPSG - International Patient Safety Goals) ? 

3 VARNOSTNA KULTURA   

Kultura katerekoli organizacije ali ustanove, zavoda je proizvod vrednot, stališč, zaznav, usposobljenosti, 

vzorcev in vedenja posameznikov in skupin in njihove zavzetosti, stila in strokovnosti za obvladovanje 

varnosti. Varnostna kultura je del kulture zdravstvene ustanove, oddelka, zdravstvenega tima. Koncept 

varnostne kulture ne izvira iz zdravstva, temveč iz študij visoko zanesljivih organizacij (Reason, 2000). 

Varnostna kultura je osnovana na individualnih vrednotah, stališčih in vzorcih vedenja vsakogar v zdravstveni 

ustanovi. 

Varnostna kultura je kultura, pri kateri se vsakdo nenehno in dejavno zaveda svojega prispevka k delovanju 

ustanove in moţnosti, da gredo stvari lahko narobe. Je kultura 

odprtosti in pravičnosti, pri kateri ljudje lahko zvedo, kaj gre narobe, in potem stvari popravijo 

in nenehno izboljšujejo procese in sisteme, da postanejo bolj odporni na napake (17). 

mailto:brigita.putar@b-topolsica.si
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V Bolnišnici Topolšica smo v letu 2011 pristopili k izpolnitvi Ankete o varnostni kulturi, ki jo v istem 

obdobju izpolnilo še 15 bolnišnic v Sloveniji. 

 

Vsaka točka v postopku zdravstvene obravnave pacienta vsebuje določeno stopnjo tveganja. Številne drţave 

so objavile študije, ki kaţejo na to, da se med zdravstvenim varstvom poškoduje veliko število pacientov, kar 

povzroči trajne poškodbe, podaljšano bivanje v zdravstvenih ustanovah ali celo smrt 

(http://www.who.int/patientsafety/en/). 

 

Zaposleni bolnišnice so v anketi ocenili svoje zaznave o kulturi varnosti pacientov in  rezultati so pomenili 

kaj si zaposleni mislijo o varnosti pacientov in ne kakšna je kultura varnosti v resnici. 

Skupna ocena kulture varnosti pacientov je pokazala povprečje pozitivnih odgovorov 12. 

razseţnosti kulture varnosti pacientov. Nobena od razseţnosti ni presegla meje 75%, kar bi pomenilo, da je 

bolnišnica na tem področju dobra.  

Področja kot so podpora vrhnjega vodstva za varnost pacientov, timsko delo med bolnišničnimi enotami, 

nekaznovalni odziv na napake, ustreznost števila osebja in predaja pacientov in premestitve znotraj bolnišnice 

pa so zavzela zadnjih 5 mest, kjer so bila vsa področja pod 50% pozitivnih odgovorov.  

 

Pri področju pogostnosti poročanja dogodkov smo iz odgovorov zaposlenih na anketo dobili podatek, da v 

zadnjih 12 mesecih kar 55% anketiranih ni sporočilo nobenega dogodka.  

Prisotno je bilo tudi neupravičeno obtoţevanje posameznika. Kadar pride do napake, še vedno iščemo 

pomanjkljivosti pri posamezniku. Zanimivo je vedeti na kaj se opirajo nadzorniki pri izrednih notranjih ali 

zunanjih nadzorih. Večinoma raziskujejo kaj je storil posamezni strokovnjak in se sprašujejo: » Ali je oseba 

ravnala v nasprotju z medicinsko znanostjo, standardi zdravstvene prakse in s tem kar se v stroki razume kot 

običajno in pravilno«? To vprašanje je sicer potrebno, a na ţalost se analiza napake tukaj neha. Ne pogleda se 

vseh ostalih dejavnikov, ki vplivajo na to, da je oseba ravnala tako kot je, saj je malo znano, da 80 do 90% 

napak nastane zaradi latentnih napak v sistemu dela. 

Po pregledu rezultatov ankete o varnostni kulturi smo pristopili k sistematičnem izboljševanju področij, kjer 

je anketa pokazala, da so priloţnosti za izboljšanje. 

2     KLJUČNA PODROČJA V KULTURI VARNOSTI 

Cilj 1: Pravilna identifikacija pacienta 

Cilj 2: Izboljšanje komunikacije 

Cilj 3: Izboljšanje varnosti ravnanja z visoko tveganimi zdravili 

Cilj 4:  Preprečevanje posega/operacije na napačnem pacientu, napačnem mestu ali napačnega 

posega/operacije 

Cilj 5:  Zmanjšanje tveganje za okuţbe povezane z zdravljenjem 

Cilj 6: Zmanjšanje škode za pacienta zaradi padcev pacientov. V BT smo si kot dodatni cilj dodali še 

naslednje področje:  Poročanje  neţelenih dogodkov in skorajšnjih neţelenih dogodkov ter pogovori o 

varnosti in varnostne vizite. 
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Slika 1: Mednarodni cilji ( IPSG) 

3. RAZVOJ IN IZBOLJŠAVE NA PODROČJU VARNOSTI PACIENTOV GLEDE NA 

MEDNARODNE CILJE (IPSG- INTERNATIONAL PATIENT SAFETY GOALS) V 

BOLNIŠNICI TOPOLŠICA 

Št. CILJ ZAKAJ JE POMEBMEN KAJ DELAMO V BT 

1.  
Pravilna 

identifikacija 

pacienta 

Napačna ali nepopolna 

identifikacija pacienta je glavni 

vzrok napak v primerih dajanja 

zdravil, transfuzije krvi, 

zdravniških pregledov ali  

posegov. 

Jasno opredeljeno v naslednjih 

dokumentih: 

- IS razdeljevanje zdravil per os 

 

2.  
Izboljšanje 

komunikacije 
Učinkovita komunikacija med 

zdravstvenimi delavci omejuje 

verjetnost napak in prispeva k 

izboljšanju varnosti pacientov. 

Napačna komunikacija ima lahko 

pomemben učinek v primeru 

zdravniških navodil, ki so podani 

ustno ali po telefonu, 

predpisovanju in dajanju terapije, 

sporočanju kritičnih rezultatov, 

ustno ali po telefonu ter in 

premeščanju pacienta (med 

bolnišnicama ali med oddelki) 

Izvedeni naslednji seminarji: 

l.2014 – Kakovost in varnost 

pacientov 

l.2016 – Razumevanje odnosov 

Aktivnosti na tem področju: 

Prenova temperaturnega lista 

Prenova negovalnega lista 

Intranet- Aplikacija neljubi dogodek 
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3.  
Izboljšanje 

varnosti 

ravnanja z 

visoko 

tveganimi 

zdravili 

Zdravila z visokim tveganjem 

(HRM - High-risk medications) so 

zdravil, ki imajo večje tveganje za 

povzročanje škode za paciente, če 

se ne uporabljajo pravilno.  

 

Narkotiki so hranjeni v sefih, poraba 

strogo nadzorovana in evidentirana. 

Narkotikov na oddelku ne hranimo 

na zalogo razen morfinskih kapljic, 

ki so shranjene v posebnem predalu, 

ki je zaklenjen, poraba se beleţi v 

poseben zvezek za narkotike. 

Letos prenovljen dokument –

Seznam dovoljenih okrajšav v BT, 

kjer so zapisana zdravila, ki jih 

lahko krajšamo v zapisih, obrazcih.. 

4.  
Preprečevanje 

posega/operacije 

na napačnem 

pacientu, 

napačnem 

mestu ali 

napačnega 

posega/operacije 

Napačen kirurški poseg na 

napačnem mestu in na napačnem 

pacientu lahko predstavlja hude 

posledice. Dejavniki, ki prispevajo 

k takim napakam, so napačna 

komunikacija med člani kirurškega 

tima, pomanjkanje ustreznih 

postopkov za preverjanje 

identifikacije neustrezna ocena 

pacienta in neustrezen pregled 

pacientove zdravstvene anamneze. 

Glede na to, da ne izvajamo 

kirurških posegov, za nas to 

področje ni aktualno. 

5.  
Zmanjšanje 

tveganje za 

okuţbe 

povezane z 

zdravljenjem 

Higiena rok je najpomembnejši 

dejavnik za preprečevanje in 

obvladovanje okuţb v bolnišnici. 

Njegov cilj je preprečiti širjenje 

bakterij od pacienta do pacienta, pa 

tudi od pacienta do osebja in 

bolnišnične okolice.  

Nadzorujemo in merimo bolnišnične 

okuţbe. 

Spremljamo nacionalni kazalnik 

kakovosti MRSA-e podatki se 

pošiljajo na MZ. 

Spremljamo higieno rok, leta 2017 

vzpostavili kazalnik kakovosti. 

Skrbimo za umivalna mesta za 

dosledno umivanje in razkuţevanje 

rok (opremljena s higienskimi 

pripomočki in slikovnimi navodili 

za umivanje in razkuţevanje rok). 

6.  
Zmanjšanje 

škode za 

pacienta zaradi 

padcev 

pacientov 

Pacienti se pogosto srečujejo s 

tveganjem za padec zaradi 

bolečine, nestabilnosti, uporabe 

zdravil, okvare vida, podaljšanega 

počitka v postelji itd. V 

bolnišnicah so padci pacientov 

najpogostejša kategorija 

nezaţelenih dogodkov / nesreč, ki 

lahko povzročijo poškodbo, zaplete 

ali podaljšano hospitalizacijo 

Nadziramo in beleţimo kazalnik 

kakovosti iz tega področja ter 

vrednosti kvartalno pošiljamo na 

MZ. 

 

V preteklosti je bilo več padcev, a 

smo z usposabljanjem osebja in 

nabavo določenega števila novih 

postelj, kjer se lahko regulira višina 

in imajo stranske ograjice. 

 

Za sprotno spremljanje in vpogled 
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na gibanje padcev smo nadgradili 

bolnišnični informacijski sistem in 

sicer, da se o padcih pacientov 

poroča vodji enote kjer pacient 

pade, glavni sestri in PVK. Ob 

sprotni obveščenosti, se varnostni 

razgovori in ukrepi hitreje in 

učinkoviteje realizirajo in o padcih, 

ki imajo za posledico poškodbo smo 

vsi odgovorni obveščeni in se 

odreagira v najkrajšem moţnem 

času in poroča na MZ in obvešča 

vse potrebne deleţnike. 

 

Poleg zgoraj omenjenih pomembnih področjih, na katerih se trudimo ves čas izboljševati, so za nas 

pomembna področja sporočanja neţelenih (neljubih) dogodkov. Prav tako dajemo velik poudarek varnostnim 

pogovorom.  

Sporočanje neţelenih dogodkov poteka pri nas preko intranetne aplikacije »Neljubi dogodek«. Glede na 

resnost neţelenega (neljubega)  dogodka se izvajajo temu primerni ukrepi. Povprečno je letno preko te 

aplikacije prijavljenih  od 3 do 5 neţelenih dogodkov na temo varnosti pacienta. Padce pacientov zaposleni 

poročajo preko BIRPIS-a. Odgovorne osebe prejmejo v primeru padca podatke o padcu  na sluţbene maile 

naslednje jutro. Na podlagi prijavljenih padcev se v okviru oddelčnih sestankov vodijo varnostni razgovori in 

napravi zapis, osebje zdravstvene nege razpravlja o varnostnih problemih in iščejo rešitve. 

Na področju izboljšanja komunikacije se zavedamo, da je potrebno ves čas izvajati dodatne aktivnosti. V letu 

2014 smo izvedli seminar s tematiko Izboljšanje odnosov, saj so ti zelo pomembni za dobro in usklajeno 

timsko delo. V letu 2016 smo v naši bolnišnici za zaposlene organizirali seminar na temo Kakovost in varnost 

pacientov.  Za prihodnje razmišljamo o seminarju Obvladovanje agresivnega pacienta, saj neustrezno 

obvladovanje teh pacientov lahko vodi v stresno situacijo zdravstvenega delavca, ki zaradi te lahko stori 

napako pri drugem pacientu ali pri agresivnem pacientu ne zazna resnega oz. ogroţajočega zdravstvenega 

stanja. 

Bolnišnica Topolšica uvaja, posodablja in vzdrţuje pravila in postopke za zagotavljanje varnega in pravilnega 

zdravljenja z zdravili in s tem povezanih storitev za vse paciente. Navodilo navaja okrajšave in kratice, ki jih 

je dovoljeno oz. prepovedano uporabljati v Bolnišnici Topolšica. Ob okrajšavi in kratici je, če je smotrno, 

naveden tudi pomen oz. opis ali enakovredni izraz, ki ga lahko najdemo v drugih strokovnih besedilih. 

4. ZAKLJUČEK 

Popolnoma jasno je, da se varnost pacientov pri zdravstveni obravnavi prične z varnostno kulturo zdravstvene 

organizacije. Poleg razvite tehnologije je za varno in kakovostno obravnavo pacienta pomembno tudi okolje, 

ki omogoča optimalno izvajanje zdravstvene obravnave. V zdravstvu je treba ustvariti kulturo varnosti, ki bo 

ključnega pomena za visoko zanesljive organizacije v zdravstvu. Da bi lahko izboljšali kulturo varnosti v 

bolnišnicah, je pri tem prvi korak merjenje obstoječe kulture varnosti in tako ugotavljanje področij za 

izboljšave. 

Z našega vidika je za izboljšanje kakovostne in varne obravnave pacientov ključno izboljševanje na vseh 

področjih mednarodnih ciljev varnosti pacientov (razen tistega, ki ni primeren za našo internistično dejavnost) 

ter tako, da bomo ob vsakem (skorajšnjemu) neţelenemu dogodku dosledno prepoznali (morebitno) nastalo 

škodo, spoznali vzroke za nastale neskladnosti, izvedli ustrezne ukrepe, izmerili njihov učinek ter dokazano 

boljše postopke prenesli v dnevno prakso. 

V Bolnišnici Topolšica bomo v naslednjem letu ponovili anketo o varnosti pacientov med zaposlenimi, saj je 

od prvih rezultatov ankete preteklo ţe celih 6 let in v tem obdobju se je kultura varnosti in ozaveščenost 

zaposlenih dvignila, vendar je le to potrebno izmeriti in dobiti meritve področja kulturne varnosti.  
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INDUSTRIJA 

AVTOMATSKA KONTROLA IZDELKOV 0PPM IN SPC S PROCESNIM NADZORNIM 

SISTEMOM – IN PROCESS CONTROL 

Gorazd Rakovec  

KIBERNOVA Gorazd Rakovec, s.p.  

Cegelnica 25a , 4202 Naklo 

gorazd.rakovec@kibernova.com  

Povzetek 

Avtomatska kontrola izdelkov z nadzorom procesa njihove izdelave je eden od ciljev 4. industrijske 

revolucije. Ustrezni procesni sistemi so bili ţe razviti med 3. revolucijo, vendar so ostali na področju 

neopisanih skrivnosti, ki nosijo tehnološko prednost. V prispevku bo podana zgradba, delovanje, uporaba in 

velike prednosti procesnih nadzornih sistemov v preoblikovalni proizvodnji. Opis zajema področja  od 

vizualizacije tehnološkega procesa, do nadzora procesa, orodja in kakovosti izdelka do 0PPM, vse med 

izdelovalnim tehnološkim procesom v orodju. Procesni nadzorni sistem je ključen element za vzpostavitev 

opisane posebne Ghost shift proizvodnje kot najbolj produktivnega sistema za izdelavo serij kosovnih 

izdelkov, ki bodo tudi v 4. revoluciji ostale v izdelavi delov in sklopov. 

Ključne besede: procesni, nadzorni, 0PPM, vizualizacija, kontrola, ghost, shift  

Udeleţenci bodo dobili odgovore na vprašanja:  

 Kako poteka avtomatska kontrola med procesom? 

 Kakšna je zgradba in delovanje nadzornega procesnega sistema? 

 Kako deluje in kako kontrolira kakovost izdelka procesni nadzorni sistem? 

 Kaj je Ghost shift proizvodnja? 

 Zakaj je Ghost shift proizvodnja najproduktivnejša? 

1.  UVOD  

Danes vemo, da so kvalitetni in pravi elektronski podatki o tehnoloških procesih proizvodnje, ki se izvajajo na 

dragih strojih (npr. stroj za brizganje plastike, preoblikovalna stiskalnica…) z dragimi orodji (za brizganje 

plastike, preoblikovanje pločevine…) vredni najmanj toliko, kot stroj z orodji skupaj (ti gredo danes hitro v 

sto tisoče in celo milijone evrov, ipd.).  Procesi na strojih in v orodjih kosovne proizvodnje so analogni in 

ciklični. Čas cikla traja od nekaj stotink sekund pri hitrih štancah do nekaj minut pri obdelovalnih 

odrezovalnih centrih, varilnih robotih, ipd. Področje skritega bogastva pa je dejstvo, da so vsi glavni 

tehnološki procesi za človeško oko in seveda tudi za video kamere večinoma nevidni. V mehanski tehnologiji 

cikličnih procesov diskretne-kosovne proizvodnje so glavni procesni parametri: sila (preoblikovanje, 

ločevanje, spajanje, strega, montaţa, logistika), tlak (oblikovanje), akustika (preoblikovanje), vibracije 

(ločevanje, strega, montaţa, logistika),  temperatura (energijske obdelave, oplemenitenje), električni tok 

(spajanje, energijske obdelave), pot, čas, hitrost, pospešek, itd. Precej je še pomoţnih parametrov: nivo, 

pretok tekočin, vlaga, hrup, plini, prah, svetloba, masa, hrapavost površin, okroglost, ravnost,… Samo 

merjenje teh parametrov še ne pomeni ničesar. Treba je znati na podlagi elektronsko izmerjenih in 

vizualiziranih parametrov optimirati mehanske fizične procese, kar vključuje tudi fizične sisteme.  Uporabnik 

mora poznati in razumeti fizične stroje, orodja, izdelke, materiale, tehnološke procese, senzorje, merilnike, 

procesne računalnike, informacijske, komunikacijske sisteme, programe za analizo, optimiranje procesov, 

avtomatsko in ročno diagnosticiranje, procesno krmiljenje, itd.  
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2.  REVOLUCIJA PROIZVODNJE Z DIGITALIZACIJO  

Glavni parameter mehanskih tehnoloških procesov je sila, ki je nevidna za oči in kamere. Sila poteka 

analogno med mehanskim procesom. Na orodje ali stroj je treba vgraditi ustrezne analogne senzorje sile  in 

jih povezati z nadzornim procesnim sistemom. Princip delovanja procesnega sistema za mehanske ciklične 

tehnološke procese zgleda dokaj enostavno (Slika 1) – princip je podoben tudi za druge veličine cikličnih 

tehnoloških procesov. Sistem pomeri silo v orodju in nariše krivuljo sile v odvisnosti od časa ali poti orodja 

na ekran, ki jo prikazuje črna krivulja. Obravnavamo primer sistema Brankamp Marposs (Slika5). Procesni 

sistem po specialnih algoritmih na podlagi več stoletij inţenirskih let razvoja in več sto tisočih letih 

delovanja-testiranja na strojih po vsem svetu, izračuna in postavi ovojno krivuljo, ki jo prikazuje zelena 

ovojnica, ki predstavlja meje dobrega procesa. Meje se avtomatsko spreminjajo tudi med procesom skladno z 

dopustnimi spremembami procesa. Meje so izračunane za vsako točko izmerjene krivulje posebej, zato 

razdalja mej ni vzporedna z izmerjeno krivuljo, temveč je v vsaki točki krivulje zgoraj in spodaj drugačna.  

Operater lahko meje premika tudi ročno, vzporedno skupaj in narazen. Če se proces med delovanjem 

spremeni, izmerjena črna krivulja pade izven mejne ovojnice in procesni sistem ustavi stroj, sproţi rdeči 

alarm (luč), sortira kose v zaboj slabih,  prikaţe grafično sliko napake na ekranu, postavi avtomatsko 

diagnozo z datumom in časom nastanka in jo shrani v datoteko zastojev.  

 

 

Slika 1: Princip delovanja procesnega nadzora cikličnih tehnoloških procesov 

Digitalizirano krivuljo preoblikovalnega procesa z orodjem, ki izdeluje dobre kose, lahko shranimo v spomin 

procesne enote. Ob menjavi  orodja prikličemo iz spomina shranjeno krivuljo, ki je modre barve (Slika 2), na 

istem ekranu pa sistem nariše še novo izmerjeno krivuljo. Krivulje so posnete iz realnega procesa delujočega 

stroja.  Iz razlike krivulj lahko  izkušen menjalec veliko hitreje nastavi orodje in stroj ter doseţe ponovljivost 

nove serije. Sistem je zato primeren tudi za majhne serije in veliko menjav orodja. 
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Slika 2: Vidna primerjava nastavitve istega orodja predhodne serije (modra krivulja) s trenutno nastavitvijo 

(črna krivulja) omogoča hitrejšo menjavo in točno ponovljivost 

Dejansko je procesiranje signalov mnogo bolj kompleksno. Poleg ovojne krivulje, ki je lahko dvojna 

(opozorilna in ustavljalna),  postavi sistem tudi meje trenda, maksimalno mejo, itd.   

 

 

Slika 3: Nadzor preoblikovalnega procesa (sile) z dvojno ovojnico (opozorilno in ustavljalno) okrog 

izmerjene črne krivulje, mejami trenda (zeleno vodoravno polje) in maksimalno silo (rdeča črta) 

 

 

Slika 4: Dvojna meja trenda maksimalnih sil preoblikovalnega procesa (opozorilna in ustavljalna) 
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Analiza trenda maksimalnih sil prikazuje proces v daljšem obdobju in detektira največkrat obrabo orodja 

(Slika 4). V krivulji trenda je zloţenih v vrsto več sto maksimalnih točk krivulj delovnih ciklov. Če so rezalni 

segmenti orodja obrabljeni, se sila trenda počasi povečuje. 

V opisanih analizah sistem nadzira eno krivuljo - digitalizirani signal senzorja sile-  z 9 mejami, kar običajno 

zadostuje za nadzor kakovosti izdelka 0PPM (zero Parts Per Million). Kokpit sistema z zdruţenimi slikami in 

mejami procesa šestih analognih senzorjev je prikazan na Sliki 5. Procesni nadzorni sistem BRANKAMP 

MARPOSS X7(Slika 5) v realnem času izvaja  nadzor nevidnih mehanskih cikličnih procesnih parametrov 

sile, akustike, ultraemisije, z umetno inteligenco, s signali za ustavitev stroja v nekaj milisekundah po 

prekoračitvi meje procesa, deluje pri delovnih ciklih preko 1000/minuto, za 100% kontrolo med procesom, s 

24 analognimi vhodi-senzorji, 20 binarnimi vhodi/izhodi hkrati, z avtomatskim učnim postopkom nastavljanja 

mej procesov, avtomatskim diagnosticiranjem,…  Kokpit si lahko nastavi vsak operater po svojih potrebah in 

nastavitev ostane shranjena za njegovo ID kartico. 

 

 

Slika 5: Kokpit sistema Brankamp Marposs X7 (Brankamp, 2018) 

Če pogledamo nek preoblikovalni stroj z vgrajenim procesnim nadzornim sistemom, vidimo običajno zraven 

krmilnika še en ekran s krivuljami. To je procesna nadzorna enota na Sliki 6 spodaj. 

 

 

Slika 6: Procesni nadzorni sistem Brankamp Marposs dograjen na preoblikovalni stroj – spodnji ekran 

(Brankamp, 2018) 

Nadzorni sistem na preoblikovalnem stroju je popolnoma ločen od krmilnika in s tem preko procesa nadzira 

tudi njegovo delovanje. Procesne nadzorne sisteme je moţno dograditi na večino cikličnih strojev in jih tudi 

povezati v omreţje. Pomemben je prenos najdragocenejših procesnih podatkov s slikami procesov, z mejami 

in drugimi nastavitvami, avtomatskimi diagnozami, krivuljami napak in izmerjenimi parametri, ki jih večina 

krmilnikov strojev nima. Posebna vrednost je tu prenos digitalizirane analogne krivulje, shranjevanje in njeno 
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ponovno risanje na računalnikih v omreţju z ustreznimi programi za analizo analognih krivulj, ki se jim 

pravilno pravi slike nevidnih procesov – čista nova dodana vrednost.  

3. GHOST SHIFT PROIZVODNJA  

Leta 1989 je profesor Brankamp iz Nemčije (Brankamp, 2018) postavil prvo proizvodnjo v nemščini 

imenovano Geisterschift, angleško imenovano tudi Ghost shift, v slovenščini bi rekli proizvodnja strahov. 

Prihranki dodatne izmene se večinoma povečajo za deleţ fiksnih stroškov.  Stroj mora imeti avtomatizirano 

strego dodajanja materialov in odvzemanja izdelkov ter enoto za polni procesni nadzor. Primer stroja za 

izdelavo vijakov z opremo za ghost shift proizvodnjo je prikazan na sliki 7.  V posebnih primerih, ko 

proizvodnja dela na primer dve izmeni, dobi pa nekaj naročil preko dveh izmen, se višek naročil naredi tako, 

da se vzpostavi Ghost shift delovanje. Ko druga izmena zaključi delo, nastavi eden ali dva stroja s polnim 

avtomatskim zalogovnikom materiala in praznimi posodami v avtomatskem menjalcu posod. Operater na 

koncu druge izmene zaţene stroj, na procesni enoti nastavi potrebno število izdelanih kosov (Slika 8) in 

vklopi funkcijo ghost shift. Potem celotno osebje v proizvodnji odide domov, ugasne luči, izklopi kurjavo in 

pusti stroje v ghost shift delovanju. Če pride do napake, procesni sistem ustavi stroj, če ni napake v procesu, 

stroj izdela določene kose do konca, napolni nastavljeno število posod dozomata (Slika 9), pošilja signale za 

menjavo polnih posod za prazne in ko so kosi narejeni, nadzorni sistem izklopi stroj. Ko pride zjutraj prva 

izmena, dobi poln dozomat dobrih kosov. Vsaka posoda vsebuje količino kosov za SPC kontrolo. Kontrolor 

vzame vzorce in izdela SPC merilni protokol. Če je prišlo do napake, je nadzorni sistem prekinil delo stroja in 

jutranja ekipa najprej odstrani napako  ter stroj nadaljuje z delom. Ghost shift delovanje se v modificirani 

obliki razširi na vse izmene. Prvo ghost shift proizvodnjo v Sloveniji so postavili v druţbi Novi plamen 

Kropa, d.o.o. 

 

 

 

    Slika 7: Stroj za izdelavo vijakov z opremo za ghost shift proizvodnjo v druţni Novi plamen Kropa, d.o.o. 

Nad krmilnikom je vidna procesna enota Brankamp Marposs PK4U, spredaj pod tekočim trakom sistem 

avtomatsko izmenljivih posod - dozomat. 
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Slika 8: Nastavitev količine izdelkov po posodah na procesni enoti Brankamp Marposs PK4U 

 

 

Slika 9: Sistem avtomatske menjave posod krmiljen direktno s procesnim nadzornim sistemom 

4. PREDNOSTI DIGITALIZACIJE KOSOVNIH TEHNOLOŠKIH PROCESOV  

Nadzor kakovosti orodja in izdelkov je izjemno natančen in konstanten 24 ur na dan, 365 dni v letu.  Zato se 

lahko poveča hitrost na stroju, stroj pusti v delovanju med malico, menjavo izmen in tudi po zaključeni zadnji 

izmeni ponoči. Najbolj produktivno obliko proizvodnje s pomočjo procesnih enot na strojih  Geisterschicht je 

začel izvajati proizvajalec vijakov Novi plamen d.o.o. iz Krope na več 10 strojih v proizvodnji od leta 2014 (v 

Nemčiji se je začel leta 1989). 

Poškodbe preoblikovalnih orodij se bistveno zmanjšajo. Preoblikovalna orodja so danes večfazna zaradi večje 

produktivnosti, tudi deset in več fazna. Ob napaki se poškoduje največ ena faza orodja. Tako se poškodba ne 

prenese na naslednje faze orodja. Izmet se zmanjša večkratno, saj sistem takoj ustavi stroj (se ne dela do 

konca izmene). Tehnologi  in ostali vidijo nevidne procese sile in akustike, zato razumejo tehnološki proces 

veliko bolje, nastavijo proces optimalno in razvijajo inovacije, ki jih brez sistema ne bi mogli. Celotna 
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proizvodnja postane dobesedno pametnejša in deluje na za razred višjem nivoju, kar je glavni cilj Industrije 

4.0.  

Pogoj za doseganje predvidene povečane učinkovitosti pa je, da je z nadzornimi sistemi pokrita večina strojev 

v proizvodnji.  Če se poveča produktivnost npr. za 10% na enem stroju, se to v proizvodnji z npr. 10 stroji na 

letnem nivoju niti ne opazi, če pa se poveča produktivnost s procesnimi sistemi na vseh strojih, potem ima 

cela proizvodnja za 10% večjo produktivnost, kar je veliko in vidno tudi v bilanci. 

Pravi procesni parametri: sila, akustika, temperatura, tlak, električni tok, so za oči in video kamere nevidni. 

Vidni postanejo samo z meritvami s pomočjo analognih senzorjev med samim procesom. To je prava 

vizualizacija procesov 4. industrijske revolucije.  S kamerami se večinoma izvajajo meritve izdelkov po 

procesu. 

S procesnim nadzornim sistemom se kompleksnost stroja lahko za 100% poveča. Večja, ko je kompleksnost, 

večja je dodana vrednost.   Večja kompleksnost pa zahteva več znanja za razumevanje in uporabo.  

Bistvenega pomena je izvajanje treningov in izobraţevanj. S procesnimi nadzornimi sistemi se odpre nov svet 

do takrat nevidnih pravih  tehnoloških procesov, vseh nevidnih dogodkov na izdelkih in orodjih,  odprejo se 

nove izjemne moţnosti razvoja tehnologije in kakovosti, ki pomenijo jedro 4. Industrijske revolucije, saj se 

novi izdelani procesni podatki potem prenašajo v druge informacijske sisteme in nadgradijo tudi druge 

procese.  
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VIDIKI RAZVOJA IN NADALJNJEGA DELOVANJA NA PODROČJU POSLOVNE 

ODLIČNOSTI 

Dr. Gordana Ţurga 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Urad Republike Slovenije za meroslovje 

Tkalska ulica 15, 3000 Celje 
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Povzetek 

V januarju 2018 sprejeta Strategija poslovne odličnosti 2018 – 2030 opredeljuje štiri temeljne cilje 

nadaljnjega delovanja na področju poslovne odličnosti, in sicer: institucionalizacija področja poslovne 

odličnosti (1),  vzpostavitev in nadgraditev različnih vhodnih ravni (shem) prepoznavanja in priznavanja 

poslovne odličnosti (2), sistematično razvijati zavedanje in razumevanje poslovne odličnosti v druţbi (3) in 

javni sektor kot zgled poslovne odličnosti (4). Vizija, ki ji pri tem sledi, je »Z rastjo odličnih organizacij 

prispevati k izboljšanju globalne konkurenčnosti slovenskega gospodarstva in dvigu ravni blagostanja v 

slovenski druţbi«. V letu 2018 obeleţujemo dvajset let priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost 

(PRSPO), najvišje drţavne nagrade za poslovno odličnost, katere izvedba je ves ta čas potekala pod okriljem 

Vlade Republike Slovenije ter s strokovno podporo Urada RS za meroslovje. Z novelo Zakona o priznanju 

Republike Slovenije za poslovno odličnost (Uradni list RS, štev. 31/18) se pristojnosti za strokovna in 

administrativna dela za vladni Odbor PRSPO prenašajo iz Urada RS za meroslovje na agencijo pristojno za 

podjetništvo. 

V prispevku bo podan oris dosedanjega delovanja in prikazani različni vidiki nadaljnjega delovanja na 

področju poslovne odličnosti v Sloveniji, v povezavi z uresničevanjem opredeljenih temeljnih strateških 

ciljev. Posebna pozornost bo namenjena razširjanju in uveljavljanju poslovne odličnosti kot koncepta in 

pristopa za doseganje boljših rezultatov in višje konkurenčnosti. Ker priznanje Republike Slovenije za 

poslovno odličnost temelji na mednarodno uveljavljenem modelu odličnosti EFQM, bo v prispevku podan 

prikaz razvoja modela EFQM ter moţnosti, ki jih njegova uporaba prinaša organizacijam tudi v mednarodnem 

merilu. 

Ključne besede: poslovna odličnost, priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost, PRSPO, EFQM, 

strategija poslovne odličnosti  

1. UVOD 

Slovenija je svojo usmerjenost v kakovost in poslovno odličnost izrazila v dokumentu Nacionalni program 

kakovosti Republike Slovenije v letu 1993. Vizija nacionalnega programa je bila, da Slovenija postane v 

zavesti evropske in svetovne javnosti prepoznavna kot drţava kakovosti in drţava blaginje. Izvajanje 

programa je bilo časovno umeščeno do leta 2020 in razdeljeno v tri medsebojno tesno povezane faze: 1993 – 

2000: evropska in mednarodna primerljivost, 2001 – 2010: konkurenčna in komparativna kakovost ter 2011 – 

2020: Odlična kakovost. Eno izmed dvanajstih ključnih področij za izvajanje programa je bilo vzpostavitev 

sistema nacionalnega priznanja za kakovost. Od takrat različni sektorji in segmenti druţbe vzpostavljajo 

oziroma so vzpostavili svoje sektorske pristope k izboljševanju, prepoznavanju in nagrajevanju kakovosti. 

Najvišja drţavna nagrada za kakovost pa je ena, to je Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost 

(PRSPO), in ima svoje korenine prav v nacionalnem programu kakovosti. Podeljevanje priznanja je v 

pristojnosti Vlade RS, ter poteka pod strokovnim in organizacijskim okriljem Urada RS za meroslovje.  

Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost je bilo kot najvišja drţavna nagrada prvič podeljeno leta 

1998. V dvajsetletnem obdobju je bilo 15 organizacij, ki so prejele to priznanje – zmagovalcev PRSPO; 29 

organizacij je bilo nominiranih finalistov, podeljenih je bilo 16 diplom za posebne doseţke (Rozoničnik & 
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Valenci, 2018; Jerina, 2018)
2
. Poleg rednih letnih postopkov PRSPO je bilo izvedenih tudi več pilotnih 

projektov PRSPO (zdravstvo, turizem, javna uprava). Rezultat pilotnega projekta za javno upravo v letu 2004 

je razširitev izvajanja PRSPO tudi za organizacije v javnem sektorju. Ker je bilo v zadnjih nekaj letih zaznati 

stagnacijo interesa organizacij za sodelovanje v PRSPO, je bila v letu 2016 sproţena priprava nacionalne 

strategije nadaljnjega delovanja na področju poslovne odličnosti. V januarju 2018 je Vlada RS sprejela 

dokument Strategija poslovne odličnosti 2018 – 2030, ki ga bomo predstavili v nadaljevanju.   

2    DVAJSET LET NACIONALNE NAGRADE PRSPO – PRIZNANJA REPUBLIKE 

SLOVENIJE ZA POSLOVNO ODLIČNOST 

Od samega začetka je nagrada PRSPO postavljena na model odličnosti EFQM. V obdobju dvajsetih let se je 

PRSPO razvijal na dveh temeljnih dimenzijah. Prva se nanaša na razvoj samega modela EFQM, kar je vodilo 

v to, da je bila metodologija za ocenjevanje organizacij, ki so se vključevale v postopek PRSPO, vedno 

sodobna, saj je sledila mednarodno priznanemu modelu, načelom in merilom za ocenjevanje.  

Drug vidik pa se nanaša na vključenost organizacij v postopek. Sprva je bil PRSPO zasnovan za organizacije 

iz gospodarstva oziroma iz pridobitnega sektorja. Po tem, ko je bil v letu 2004 uspešno izveden pilotni projekt 

PRSPO za javno upravo, pa se je področje nagrade razširilo še na javni sektor. Od takrat se PRSPO razpisuje 

za kategoriji zasebnega in javnega sektorja, in znotraj vsake za organizacije z več kot 250 zaposlenimi ter za 

organizacije z 250 ali manj zaposlenimi.  

Dodana vrednost za organizacije, ki sodelujejo v postopku PRSPO, se nanaša na številne njene segmente 

oziroma ravni organizacije. Takojšnja dodana vrednost sodelovanja za organizacijo je poročilo tima zunanjih 

ocenjevalcev z nakazanimi področji in idejami za prihodnje izboljševanje in razvoj, ter ovrednotenje doseţene 

stopnje zrelosti glede poslovne odličnosti organizacije v nacionalnem merilu, temelječe na mednarodno 

uveljavljenem modelu odličnosti. V dolgoročnem smislu organizacije lahko pridobijo dodatno mednarodno 

prepoznavnost in vidnost, izboljšane moţnosti benchmarkinga, okrepitev imidţa ter – tiste z vsaj 500 

doseţenimi točkami – še moţnost za vključitev v mednarodno tekmovanje EFQM Global Excellence Award
3
. 

Vodstvo organizacije dobi pogled 'od zunaj' na strategijo organizacije, njene prednosti in področja za 

izboljšanje ter s tem dodatne vhodne parametre za morebitno prilagajanje strategije organizacije. Pomembna 

dodana vrednost za vodstvo je lahko tudi prepoznavanje in učenje glede povezanosti dejavnosti in ukrepov ter 

doseţenimi rezultati. Dodana vrednost sodelovanja organizacije v postopku za njene zaposlene se kaţe zlasti 

v okrepitvi zavedanja pomembnosti, da vsak zaposleni prispeva k rezultatom organizacije ter v prispevanju k 

izgradnji timskega duha organizacije. Za ocenjevalce in notranje ocenjevalne time se dodana vrednost 

izkazuje v izboljševanju objektivnosti v prihodnjih dejavnostih samoocenjevanja. Usposobljeni ocenjevalci 

dobijo moţnost, da se tudi sami vključijo kot zunanji ocenjevalci v prihodnjih postopkih PRSPO ali v 

različnih (mednarodnih) shemah prepoznavanja po EFQM. S tem lahko izboljšajo svojo strokovnost, 

pridobijo domače in mednarodne izkušnje ter prispevajo tako organizaciji kot razvoju lastne kariere. 

Organizacijski timi za izboljševanje pridobijo prek spreminjanja vzpostavljenih vzorcev razmišljanja, 

izboljševanja sposobnosti videti stvari z drugačnega zornega kota, dodatnih zmoţnosti kreativnosti in 

podajanja idej, organizacija pa si lahko razširi nabor notranjih strokovnjakov za reševanje problemov. In ne 

nazadnje, pomembna je tudi dodana vrednost kulturi organizacije, prek motiviranja za ustvarjalnost in 

inoviranje, nadgrajevanja kulture sprememb ter izgrajevanja učeče se organizacije (Ţurga, 2017). 

                                                      

 

2
 Pregled dobitnikov priznanj PRSPO, finalistov ter prejemnikov diplom za posebne doseţke je na voljo na spletni strani 

Urada RS za meroslovje, www.mirs.gov.si  

3
 Več o tem: EFQM Global Excellence Award, http://www.efqm.org/what-we-do/recognition/efqm-global-excellence-

award-2018  
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Slika 1: Model odličnosti EFQM 2013 (EFQM) 

Ker nagrada PRSPO temelji na mednarodno uveljavljenem modelu EFQM, imajo organizacije, ki se 

vključujejo v PRSPO, še dodatno dodano vrednost. Sočasno so namreč vključene tudi v shemo 'Prepoznani v 

odličnosti' (Recognized for Excellence – R4E), saj so pogoji za zunanje ocenjevanje organizacij v PRSPO 

opredeljeni na način, da ustrezajo pogojem za ocenjevanje po shemi R4E organizacije EFQM. Organizacija, 

ki je v postopku PRSPO ocenjena z vsaj 300 točkami, prejme tudi mednarodno priznan certifikat EFQM R4E, 

3, 4 ali 5 zvezdic. S tem pridobi pravico do uporabe pripadajočega logotipa za obdobje treh let od datuma 

pridobitve certifikata. Pridobitev certifikata EFQM R4E za organizacijo pomeni tudi vključitev organizacije v 

baze ter komunikacijske poti EFQM. Podatki o prejemnikih R4E so dostopni na spletni strani EFQM, ter 

objavljeni v posebni publikaciji, t. i. 'Recognition Book'.  

Organizacija EFQM je julija 2017 uvedla Globalni indeks odličnosti, angl. Global Excellence Index. Gre za 

spletno platformo, kjer so organizacije, ki so v zunanjem ocenjevanju prejele 300 točk in več, uvrščene s 

skupine platinastih (nad 700 točk), zlatih (nad 600 točk), srebrnih (nad 500 točk) in bronastih (nad 300 točk) 

organizacij. Globalni indeks odličnosti omogoča benchmarking, pa tudi večjo vidnost, prepoznavnost in 

promocijo vključenih organizacij. Znotraj navedenih štirih kategorij so organizacije prikazane po panogah, z 

naslednjimi podatki: nekaj ključnih poudarkov po izboru organizacije, ki dajo prvi vpogled v razloge, zakaj je 

organizacija tako odlična; izjava glavnega direktorja; vizija, poslanstvo in vrednote; kratek opis temeljne 

dejavnosti, proizvodov in storitev ter zaposlenih; podatki o organizaciji: panoga, velikost, delovanje na 

globalni ali na lokalni ravni ter lokacija organizacije; povezava na spletno stran organizacije.  

 

Slika 2: Ravni prepoznavanja in nagrajevanja doseţene stopnje odličnosti v povezavi z modelom EFQM 

Model odličnosti EFQM se od začetka v zgodnjih 90-ih letih pa do danes redno posodablja in nadgrajuje, s 

čimer se zagotavlja njegova aktualnost in relevantnost. Veljavna različica modela je model odličnosti EFQM 

2013, v teku pa je projekt razvoja nove različice modela, za predvideno uporabo v letu 2020. 



27. letna konferenca Slovenskega zdruţenja za kakovost in odličnost, november 2018, Portoroţ 

 

 - 88 - 

 

3 STRATEGIJA POSLOVNE ODLIČNOSTI 2018 – 2030  

Zavedamo se, da se v postopek PRSPO ne prijavljajo vse organizacije, ki si sicer prizadevajo za stalno 

izboljševanje odličnosti svojega poslovanja oziroma na svoji poti odličnosti uporabljajo model EFQM. To je 

do neke mere razumljivo, saj vključitev v postopek zahteva vire, pa tudi doseţeno določeno stopnjo razvoja 

na poti odličnosti. Kljub nekaterim prizadevanjem v preteklosti, da se vzpostavijo sheme prepoznavanja po 

EFQM, ustrezna platforma, ki bi omogočila kontinuiran prehod od enostavnih do zahtevnejših stopenj 

odličnosti in nato v postopek PRSPO, ni bila vzpostavljena. Po drugi strani ugotavljamo, da je v Sloveniji 

veliko odličnih organizacij, ki pa niso motivirane, da bi se vključevale v PRSPO. V letu 2016 je bila, na 

podlagi odločitve vladnega Odbora PRSPO, tako ustanovljena posebna delovna skupina za pripravo 

dolgoročne strategije poslovne odličnosti, ki bi dala potreben zagon nadaljnjemu delovanju in razvoju na 

področju poslovne odličnosti v Sloveniji. Oblikovana je bila široka delovna skupina, ki je vključevala 

deleţnike iz različnih sektorjev, institucij, zdruţenj, organizacij in akademske sfere, vodenje delovne skupine 

in strokovna podpora pa sta bili zagotovljeni na Uradu RS za meroslovje. V juliju 2017 je bil strateški 

dokument dan v javno obravnavo, ki je potekala do začetka septembra, po potrditvi besedila strategije na 

Odboru PRSPO v istem mesecu pa so nato potekale še dejavnosti usklajevanja in vladnega postopka za 

sprejem dokumenta. 

Strategija poslovne odličnosti (SPO) za obdobje 2018 do 2030 sledi viziji: »Z rastjo odličnih organizacij 

prispevati k izboljšanju globalne konkurenčnosti slovenskega gospodarstva in dvigu ravni blagostanja v 

slovenski druţbi.«  

Opredeljeni so štirje temeljni strateški cilji, in sicer: 

(1) Institucionalizacija področja poslovne odličnosti; 

(2) Vzpostavitev in nadgraditev različnih vhodnih ravni (shem) prepoznavanja in priznavanja poslovne 
odličnosti; 

(3) Sistematično razvijati zavedanje in razumevanje poslovne odličnosti v druţbi; 
(4) Javni sektor kot zgled poslovne odličnosti. 

Pomembno je izpostaviti, da se Strategija poslovne odličnosti 2018-2030 navezuje tudi na Strategijo razvoja 

Slovenije 2030, ter v tem zlasti na prispevanje k realizacije dveh njenih ciljev: Konkurenčen in družbeno 

odgovoren podjetniški in raziskovalni sektor (cilj 6) ter Učinkovito upravljanje in kakovostne javne storitve 

(cilj 12). 

Znotraj SPO je namen cilja (1) Institucionalizacija področja poslovne odličnosti vzpostavitev organizacije 

področja poslovne odličnosti na način, da bodo dejavnosti na tem področju lahko prispevale h konkurenčnosti 

slovenskega gospodarstva in boljšemu ţivljenju njenih prebivalcev. S strategijo je predvideno, da se v 

kabinetu predsednika vlade (KPV) vzpostavi »točka za koordinacijo področja poslovne odličnosti, katere 

namen je povezovanje med ministrstvom, pristojnim za javno upravo za javni sektor in agencijo, pristojno za 

podjetništvo za gospodarski sektor. Ključna naloga točke za koordinacijo je povezovanje javnega in 

gospodarskega sektorja na področju poslovne odličnosti, sklicevanje sej in spremljanje izvajanja te strategije. 

Pri izvajanju nalog, se ministrstvo in agencija, povezujeta z vsemi deleţniki, jim nudita podporo in svetujeta, 

ozaveščata, upoštevata enakomeren regijski razvoj, ter sodelujeta med seboj in z drugimi deleţniki, kjer je to 

potrebno in smotrno.« (SPO, str. 9) 

Ključni namen cilja (2) Vzpostavitev in nadgraditev različnih vhodnih ravni (shem) prepoznavanja in 

priznavanja poslovne odličnosti je implementacija posameznih programov ali akcijskih načrtov, ki jih 

pripravijo deleţniki. »Programi, ki se na posameznih specifičnih področjih ţe izvajajo, se nadaljujejo, ter po 

potrebi nadgrajujejo oziroma razvijajo. Vzpostavitev in sistemsko povezovanje shem, ki odraţajo različne ţe 

doseţene ravni poslovne odličnosti, omogočajo komunikacijo o prizadevanjih, realiziranih na ravni 

organizacij in sistema, ter za organizacije predstavljajo motivacijo in izziv za nadaljnje izboljševanje. Glavni 

namen shem je, da bodo pripomogle k večjemu številu odličnih organizacij v Sloveniji. Vstopne sheme so za 

posamezna področja različne, drţavna nagrada za poslovno odličnost pa ostaja ena za vsa področja, tako za 

gospodarstvo kot za javni sektor.« (SPO, str. 11) 

Ključni namen cilja (3) Sistematično razvijati zavedanje in razumevanje poslovne odličnosti v družbi je 

nadgradnja, nadaljnji razvoj in širjenje kulture odličnosti. Nanaša se na sistemsko in sistematično krepitev 

vrednote odličnosti v vseh segmentih druţbe ter na vključitev poslovne odličnosti v delovanje čim širšega 

nabora organizacij v Sloveniji, za izgradnjo 'Odlične Slovenije' (SPO, str. 12). Vsi deleţniki v gospodarskem 
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in v javnem sektorju imajo kot stalne naloge do leta 2030 opredeljene naslednje dejavnosti: spodbujanje 

organizacij k vpeljevanju poslovne odličnosti; promocijske predstavitve z namenom ozaveščanja in 

spoznavanja področja; organizacija dogodkov za različne ciljne javnosti; sistematična izmenjava dobrih 

oziroma odličnih praks, vključno z mednarodno izmenjavo; aktivnosti / predstavitve ambasadorjev poslovne 

odličnosti (posameznikov in organizacij); spodbujanje mednarodne primerljivosti organizacij; vključitev 

poslovne odličnosti pri dodeljevanju javnih sredstev / spodbud, kjer je to seveda namensko upravičeno. 

Opredelitev natančnejših sektorskih programov in zagotovitev uravnoteţenosti med sektorji in regijami je 

naloga vseh deleţnikov do revizije strategije leta 2020, do leta 2025 pa morajo narediti pregled organizacij na 

poti k odličnosti (SPO, str. 13-14). 

Cilj (4) Javni sektor kot zgled poslovne odličnosti se nanaša na uvedbo poslovne odličnosti v vsako institucijo 

javnega sektorja in v celoten javni sektor. Vodilo pri tem je, da naj bo drţava prvi zgled in primarni subjekt, 

ki skrbi za kakovosten in trajnosten razvoj okolja – naravnega in poslovnega (SPO, str. 14). 

4 UVELJAVLJANJE IN RAZŠIRJANJE POSLOVNE ODLIČNOSTI  

Za drţavo je pomembno, da ima kar se da odlične organizacije, za zagotavljanje višje konkurenčnosti 

nacionalnega gospodarstva ter prek tega boljšega ţivljenja vseh. Pomembno je načrtno delovanje, da bi se čim 

več organizacij odločilo za pot poslovne odličnosti, ter prek aplikacije koncepta oziroma modela odličnosti 

izboljševalo vse segmente svojega poslovanja, dosegalo boljše rezultate ter prek tega prispevalo k trajnostni 

prihodnosti Slovenije (Ţurga, 2018). Pri tem je pomembno organizacije spodbujati in motivirati, da se na 

svoji poti odličnosti ocenijo oziroma preverijo doseţeno stopnjo poslovne odličnosti. Preveritev doseţene 

stopnje je za organizacijo pomembno za načrtovanje njenega nadaljnjega delovanja, projektov in dejavnosti 

izboljševanja in razvoja. Ob tem pa organizacija izboljšuje in razvija tudi svoj sistem menedţmenta 

organizacije.  

 

Slika 3: Povezovanje deleţnikov (Strategija poslovne odličnosti 2018 – 2030, str. 5) 

Udejanjanje strategije poslovne odličnosti temelji na vključenosti vseh deleţnikov ter njihovih pristopov k 

odličnosti. Ne obstaja samo ena pot v odličnost, nekateri pristopi in modeli so sektorsko značilni in 

uveljavljeni, vendar pa je pomembno, da različni deleţniki delijo skupno vizijo. Prvi cilj strategije poslovne 

odličnosti, institucionalizacija področja poslovne odličnosti, se tako nanaša na vzpostavitev organizacije 

področja poslovne odličnosti in ureditev medsebojnih poslovnih povezav.     

Nujno za implementacijo strategije je sodelovanje vseh relevantnih deleţnikov. Strategija opredeljuje, da ima 

Vlada RS, skupaj s kabinetom predsednika vlade, vlogo sistemskega povezovalca, vsak deleţnik pa je 

zadolţen za pripravo svojega programa za področje poslovne odličnosti ob zavedanju, da so poti in pristopi za 

doseganje odličnosti na posameznih področjih različne, dejavnosti vseh pa morajo voditi k realizaciji skupnih 

ciljev.   
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Glede pristopa k implementaciji strategija vključuje dve prilogi: Osnutek akcijskega načrta za poslovno 

odličnost – gospodarstvo, kjer je izvajalec agencija, pristojna za podjetništvo ter Poslovna odličnost – javna 

uprava, kjer je izvajalec ministrstvo, pristojno za javno upravo. Pri slednjem je glede prvih treh ciljev 

strategije poslovne odličnosti temeljna navezava na strategijo razvoja javne uprave, poglavje 6.5. Pri cilju (4) 

sta kot stalni nalogi opredeljeni Uvajanje poslovne odličnosti v ministrstvu, pristojnem za javno upravo – 

izboljševanje kakovosti poslovanja in storitev v javni upravi ter Uvajanje poslovne odličnosti v javni upravi, 

za leto 2019 pa je načrtovana priprava strategije razvoja javne uprave po letu 2020.  

Osnutek akcijskega načrta za področje gospodarstva vključuje predvidene načine izvedbe pri ciljih (1), (2) in 

(4). Glede cilja (1) je naprej predvidena priprava natančnejšega programa dela za področje gospodarstva, 

druge dejavnosti pa se nanašajo na: vzpostavitev vključevanja deleţnikov za področje gospodarstva, izdelavo 

komunikacijskega in promocijskega programa, prenos potrebnih licenc EFQM in postopka PRSPO na 

agencijo, pristojno za podjetništvo ter izvedba postopka PRSPO 2019. Glede cilja (2) se predvidene 

dejavnosti nanašajo na: pregled vključenosti gospodarstva v vstopne sheme in pregled vstopnih shem; 

vzpostavitev vstopnih shem na drţavni ravni za prepoznavanje in priznavanje poslovne odličnosti, ki bodo 

organizacije spodbujale in jim pomagale pri razvoju odličnosti; vzpostavitev potrebne infrastrukture in virov 

za izvajanje shem in pri prepoznavanju dobrih praks; spodbujanje gospodarskih organizacij k vpeljevanju 

poslovne odličnosti; promocijske predstavitve za ozaveščanje in spoznavanje področja; organizacija 

dogodkov za gospodarske subjekte; sistematična izmenjava dobrih / odličnih praks; organizacija večjega 

mednarodnega dogodka o poslovni odličnosti; spodbujanje mednarodne primerljivosti gospodarskih 

organizacij; pregled gospodarskih organizacij na poti odličnosti; vključevanje poslovne odličnosti v postopek 

dodeljevanja javnih sredstev / spodbud, kjer je to namensko upravičeno. Glede cilja (4) pa je v akcijskem 

načrtu predvideno uvajanje poslovne odličnosti v lastni sredini. 

5 ZAKLJUČEK  

Leto 2018 je v Sloveniji pomembno leto za področje poslovne odličnosti: obeleţujemo 20 let priznanja 

Republike Slovenije za poslovno odličnost (PRSPO), sprejem nacionalne strategije poslovne odličnosti za 

obdobje 2018 – 2013 ter prenos izvajanja PRSPO iz Urada za meroslovje na agencijo, pristojno za 

podjetništvo. Za slednje je bila ţe urejena zakonska podlaga, s spremembo zakona o PRSPO, spomladi 2018. 

Strategija poslovne odličnosti 2018-2030 je dokument z vizijo in ambicijo, da z rastjo odličnih organizacij 

prispeva k izboljšanju globalne konkurenčnosti slovenskega gospodarstva in dvigu ravni blagostanja v 

slovenski druţbi. Štirje strateški cilji – institucionalizacija področja poslovne odličnosti (1),  vzpostavitev in 

nadgraditev različnih vhodnih ravni (shem) prepoznavanja in priznavanja poslovne odličnosti (2), 

sistematično razvijati zavedanje in razumevanje poslovne odličnosti v druţbi (3) in javni sektor kot zgled 

poslovne odličnosti (4) – so opredeljeni z namenom in na način, da implementacija strategije sledi opredeljeni 

viziji, ob tem pa vključuje vse relevantne deleţnike. Dva temeljna stebra glede njene implementacije sta 

razvidna iz prilog strateškemu dokumentu: osnutek akcijskega načrta za gospodarstvo, kjer je nosilec 

agencija, pristojna za podjetništvo, ter poslovna odličnost v javni upravi, kjer je nosilec ministrstvo, pristojno 

za upravo, vendar nista edina deleţnika. Pomembno je, da se tako široka vključenost deleţnikov, kot je bila 

pri nastajanju strateškega dokumenta, doseţe tudi pri njegovi implementaciji. Vsak deleţnik je namreč 

zadolţen za pripravo svojega programa za področje poslovne odličnosti ob zavedanju, da so poti in pristopi za 

doseganje odličnosti na posameznih področjih različne, dejavnosti vseh pa morajo voditi k realizaciji skupnih 

ciljev.   
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Povzetek : 

Sistemi vodenja kakovosti (SVK) imajo pomembno vlogo v delovanju sodobnih podjetij. Zato je 

pomembno, da se njihov vpliv sistematično opazuje. Z vidika vodenja podjetja so zanimive predvsem 

povezave s finančno uspešnostjo. 

V začetku leta 2015 smo izvedli raziskavo korelacij med značilnostmi SVK in finančnimi rezultati 

slovenskih podjetji za obdobje med leti 2011 in 2014. Časovno obdobje, ki ga je pokrila raziskava, je 

obdobje globalne recesije. Recesija je imela v povprečju negativen vpliv na uspešnost podjetji in je 

postavila pod preizkušnjo tudi SVK. V letu 2015 je stopil v veljavo prenovljen standard ISO 9001:2015. V 

standardu so spremenjena nekatera temeljna načela vodenja kakovosti. Povečan je pomen ocene tveganj za 

posamezne procese in sprejetja ukrepov za zmanjšanja učinkov tveganj. Posodobljeno je področje konteksta 

organizacije in obvladovanja dokumentiranih informacij. Poleg uvedbe novega standarda se je izboljšalo 

tudi stanje svetovnega gospodarstva in začelo se je obdobje konjunkture, ki ima v povprečju pozitiven vpliv 

na uspešnost podjetij. 

Ugodna gospodarskega gibanja in prenovljeni standard ISO 9001:2015 sta motiv za ponovno izvedbo 

raziskave značilnosti SVK in njihove korelacije s finančnimi rezultati podjetij. V prispevku je predstavljeno 

načrtovanje nove raziskave s katero ţelimo pridobiti kredibilen odziv slovenskih podjetij. Raziskava temelji 

na ugotovitvah predhodno opravljene raziskave in vključujejo študij vpliva specifičnih elementov novega 

standarda ISO 900:2015 na finančno uspešnost podjetij. 

  

Ključne besede: značilnosti sistemov vodenja kakovosti, finančna uspešnost, druţbeno okolje, ISO 

9001:2015 
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1. UVOD 

Raziskave kaţejo, da na prispevek sistema vodenja kakovosti (SVK) k rezultatom organizacije močno 

vplivajo značilnosti okolja, v katerem deluje organizacija in njene organizacijske značilnosti. SVK mora biti 

zato primeren naravi proizvoda oz. naravi organizacije, ki proizvod oziroma uslugo  realizira. SVK-ji so 

posledično v različnih organizacijah različni, vendar morajo vsi izpolnjevati zahteve referenčnih standardov in 

zahteve okolja v katerem delujejo. Avtorji tega prispevka smo v obdobju od aprila 2014 do junija 2015 izvedli 

raziskavo značilnosti sistemom vodenja kakovosti v slovenskih organizacijah z namenom določitve povezave 

med značilnostmi SVK in finančnimi rezultati organizacij. Finančni rezultati organizacij, preiskovani v 

raziskavi, so bili: 

 stopnja rasti prihodkov 2011-2014, 

 stopnja rasti dodane vrednosti 2011-2014, 

 stopnja rasti prihodkov 2013-2014, 

 stopnja rasti dodane vrednosti 2013-2014, ter 

 višina dodane vrednosti 2014. 

Povezave med finančnimi rezultati in posameznimi značilnostmi SVK so bile določene s Pearsonovimi 

koeficienti korelacije, v nadaljevanju koeficienti korelacije. Pri interpretaciji rezultatov je potrebno upoštevati 

mejo signifikantnosti koeficienta korelacije. Za obravnavano število organizacij N=126 in stopnjo zaupanja 1-

α= 0,95 je meja signifikantnosti koeficienta korelacije 0,17488. V nadaljevanju so signifikantni koeficienti 

korelacij zapisani poudarjeno. Vsi ostali koeficienti korelacij niso statistično signifikantni.  

Z raziskavo 2014-2015 je bilo ugotovljeno, da imajo vsa načela vodenja kakovosti razen načel Procesnega 

pristopa in Odločanja na podlagi dejstev statistično signifikanten vpliv na poslovanje slovenskih organizacij. 

Vendar so samo pri načelu Vzajemno koristni odnosi z dobaviteljem signifikantno pozitivni koeficienti 

korelacije z vsemi finančnimi elementi poslovanja organizacij. Posledično je presenetljivo, da je bilo to 

načelo izvzeto iz novega standarda ISO 9001:2015. Obratno, nekatera druga načela vodenja kakovosti po 

standardu ISO 9004:2009 (npr. Procesni pristop in Odločanje na podlagi dejstev), pri katerih ni bilo 

ugotovljenih signifikantnih korelacij s finančnimi rezultati organizacij (glej tabelo 1), pa so vključena v nov 

standard ISO 9001. 

Splošna ugotovitev raziskave 2014-2015 je, da so korelacijski koeficienti med posameznimi značilnostmi 

SVK in finančnimi rezultati organizacij relativno šibki. Pri tem je potrebno poudariti, da so tudi korelacije 

med posameznimi finančnimi rezultati organizacij relativno šibke (glej tabelo 2). 

Tabela 1: Korelacije med temeljnimi načeli SVK in finančnimi rezultati organizacije (Raziskava 2014-2015). 

Elementi temeljnih načel SVK 
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Osredotočenost na odjemalce 4,286 0,768 0,199 0,125 0,280 0,081 0,273 

Voditeljstvo 3,873 0,848 0,180 0,033 0,273 0,000 0,200 

Vključenost zaposlenih 3,532 0,807 0,098 0,084 0,175 -0,014 0,126 

Procesni pristop 3,643 0,764 0,015 -0,052 0,119 -0,015 0,096 

Sistemski pristop k vodenju 3,587 0,762 0,149 0,111 0,134 0,134 0,201 

Nenehno izboljševanje 3,675 0,911 0,112 0,056 0,199 0,025 0,249 

Odločanje na podlagi dejstev 3,889 0,718 0,087 -0,016 0,142 0,024 0,142 

Vzajemno koristni odnosi z 

dobavitelji 3,778 0,747 0,182 0,197 0,280 0,257 0,288 

Zapisek: Število raziskovanih organizacij N=126, stopnja zaupanja α=0,05, meja signifikantnosti korelacijskega 

koeficienta 0,17488 
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Tabela 2: Koeficienti korelacij med finančnimi rezultati organizacij (Raziskava 2014-2015). 

Elementi finančnega poslovanja organizacij 
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Stopnja rasti prihodkov 2013-2014 1     

Stopnja rasti dodane vrednosti 2013-2014 0,4160 1    

Stopnja rasti prihodkov 2011-2014 0,6800 0,3040 1   

Stopnja rasti dodane vrednosti 2011-2014 0,2240 0,6360 0,4080 1  

Stopnja višine dodane vrednosti 2014 0,3440 0,3280 0,4120 0,4520 1 

Zapisek: Število raziskovanih organizacij N=126, stopnja zaupanja α=0,05, meja signifikantnosti korelacijskega 

koeficienta 0,17488 

Raziskava korelacij [1] med značilnostmi SVK in finančnimi rezultati organizacij 2014-2015 je potekala v 

obdobju pred uveljavitvijo standarda ISO 9001: 2015. Poleg tega pa je bilo v raziskovanem druţbenem okolju 

to obdobje recesije. Z novo raziskavo ţelimo ugotoviti kakšne so značilnosti sistemov vodenja kakovosti v 

obdobju konjunkture in kako je sprememba standarda ISO 9001:2015 vplivala na spremembo značilnosti 

sistemov vodenja kakovosti v povezavi s finančnimi rezultati. Ugotoviti ţelimo ali se v splošnem boljši 

finančni rezultati gospodarstva odraţajo v višji korelaciji med značilnostmi SVK in finančnimi rezultati 

organizacij. Raziskava bo dodatno vključevala tematiki Ocenjevanje tveganja in Digitalizacija sistema 

vodenja kakovosti. Izvedena bo v sodelovanju z raziskovalci iz drugih drţav (predvidoma Avstrija, Hrvaška, 

Srbija, Črna gora, Makedonija, Portugalska, Kanada). 

2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

Nova raziskava o povezavi značilnosti sistemov vodenja kakovosti s finančnimi rezultati temelji na rezultatih 

naše pretekle raziskave in tudi ugotovitvah drugih raziskovalcev, ki kaţejo, da povezave niso jasno izraţene. 

2.1   Literatura 

Zheng et al. [2] v svoji študiji preučujejo vpliv upravljanja znanja v razmerju z organizacijsko kulturo, 

organizacijsko strukturo in organizacijsko strategijo na rezultate organizacij. Avtorji so izvedli raziskavo v 

301 organizacijah. Rezultati kaţejo na neposredno povezavo znanja in organizacijske kulture na rezultate 

organizacij in delno povezavo med organizacijsko strukturo in organizacijsko strategijo na rezultate 

organizacij.  

Conti [3] obravnava včasih nelogične pojave pri razvoju teorije vodenja kakovosti in s sistemskega stališča 

povzema rezultate eksperimentov o usmerjenosti kakovostnega in sistemskega mišljenja pri procesih, ki 

ustvarjajo vrednost. Avtor na prvo mesto postavlja potrebo po vključitvi modernega sistemskega pogleda na 

menedţment kakovosti.  

Yesil in Kaya [4] na osnovi anketiranja menedţerjev podjetij v okroţju Gaziantepa-Turčija ugotavljata, da je 

pri preučevanju povezave med kulturo in uspešnostjo organizacije treba upoštevati organizacijske rezultate. 

Čeprav avtorjema ni uspelo dokazati signifikantnih povezav med elementi organizacijske kulture in 

finančnimi rezultati organizacij ugotavljata, da organizacijska kultura vpliva na rezultate uspešnosti prek 

drugih – posrednih dejavnikov. 

Rezultati naših preteklih raziskav [1], [5], [6], [7] in [8] značilnosti sistemov vodenja kakovosti v slovenskih 

organizacijah potrjujejo povezavo med značilnostmi SVK in finančnimi rezultati organizacij, vendar z 

nizkimi korelacijskimi koeficienti. 
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2.3   Raziskovalne hipoteze 

Za novo raziskavo sta bili postavljeni dve hipotezi. Hipoteza A temelji na dosedanjih ugotovitvah o nizkih 

korelacijskih faktorjih med značilnostmi SVK in finančnimi rezultati organizacij. Zato obstoj signifikantne 

korelacije za posamezne značilnosti SVK ni mogoče predpostaviti vnaprej. Uspešnost raziskave je močno 

odvisna tudi od velikosti vzorca, ki neposredno vpliva na signifikantnost korelacij. Hipoteza B povezuje 

preteklo in novo raziskavo s predpostavko, da so dobri finančni rezultati tudi posledica dobrega delovanja 

SVK. 

Hipoteza A: »Vsaj pri nekaterih značilnostih SVK obstaja signifikantna korelacija s finančnimi rezultati 

organizacij.« 

Hipoteza B: »Korelacija značilnosti SVK s finančnimi rezultati organizacij je v obdobju konjunkture višja kot 

v obdobju recesije.« 

Finančni rezultati organizacij, ki bodo upoštevani v novi raziskavi so: 

 stopnja rasti prihodkov 2015 – 2017, 

 stopnja rasti dodane vrednosti 2015 – 2017, 

 stopnja rasti prihodkov 2016-2017, 

 stopnja rasti dodane vrednosti 2016-2017, ter 

 stopnja višine dodane vrednosti 2017. 

 

3 METODE RAZISKAVE 

 

3.1   Model raziskave 

Stopnja izpolnjevanja zahtev referenčnih standardov je tudi merilo za oceno ustreznosti SVK, ki jih izvajajo 

certifikacijski organi ob certifikacijskih in kontrolnih presojah sistemov. Vendar ni dovolj, da je SVK 

ustrezen glede zahtev referenčnih standardov, biti mora tudi učinkovit in ekonomičen v realnih pogojih 

delovanja. Značilnosti SVK bodo v okviru nove raziskave razdeljene na enake skupine kot so bile v raziskavi 

2014-2015. Torej bo tudi model raziskave (slika 1) ostal enak. So se pa z novim standardom ISO 9001:2015 

spremenila temeljna načela vodenja kakovosti (tabela 3). 

Tabela 3: Temeljna načela vodenja kakovosti v starem in novem standardu ISO 9001. 

Stara načela (ISO 9001:2008) Nova načela ( ISO 9001:2015) 

Osredotočenost na odjemalce Osredotočenost na odjemalce 

Voditeljstvo Voditeljstvo 

Vključenost zaposlenih Angaţiranost ljudi 

Procesni pristop Procesni pristop 

Sistemski pristop k vodenju Izboljševanje 

Nenehno izboljševanje Odločanje na podlagi dejstev 

Odločanje na podlagi dejstev Upravljanje odnosov 

Vzajemno koristni odnosi z 

dobaviteljem 
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Značilnosti

vodenja

Značilnosti 

org. kulture

Značilnosti 

proizvodov

Funkcionalne

značilnosti SVK

Konsistentnost

SVK

Org. značilnosti 

SVK

Notranje

okolje

SVK

Zunanje

okolje

Neposredni vpliv

Značilnosti  funkcije

menedžerja

kakovosti

Posredni vpliv

ZNAČILNOSTI DRUŽBENEGA OKOLJA

ZAKONODAJA - STANDARDI
 

 

Slika 1: Model značilnosti SVK in vplivov na SVK. 

Značilnosti sistemov vodenja kakovosti bodo pri raziskavi razdeljene na posamezne skupine in sicer: 

a) Značilnosti zahtev proizvodov do sistema vodenja kakovosti (SVK): način potrditve sposobnosti 

izpolnitve zahtev odjemalcev, način nadzora nad kakovostjo vhodnih materialov, način načrtovanja 

sposobnosti procesov, način nadzora nad sposobnostjo procesov, način potrditve skladnosti proizvodov, 

način zagotavljanja usposobljenosti izvajalcev 

b) Značilnosti funkcije vodje sistema kakovosti: vloga vodje sistema kakovosti: reševalec reklamacij 

kupcev, presojevalec kakovosti pri dobaviteljih, svetovalec kakovosti pri dobaviteljih, preizkuševalec 

kakovosti proizvodov in storitev, reševalec napak v procesih, presojevalec kakovosti v organizaciji, 

učitelj – uvajalec novih metod, svetovalec pri izboljšavah v procesih, svetovalec pri razvoju novih 

proizvodov/storitev in tehnologij, vzdrţevalec sistema kakovosti, izboljševalec sistema kakovosti, 

svetovalec vodstva, vplivni član vodstva. status vodje sistema kakovosti: vplivnost posameznih vodij 

procesov v organizaciji. 

c) Funkcionalne značilnosti sistema vodenja kakovosti (SVK): stopnja doseganja ciljev SVK, stopnja 

zadovoljstva odjemalcev s proizvodi organizacije, fleksibilnost – prilagodljivost SVK, stopnja 

racionalnosti – idealnosti SVK, stopnja uporabe sodobnih metod izboljševanja kakovosti in stopnja 

zrelosti uporabe temeljnih načel odličnosti v vsakdanji praksi, stopnja digitalizacije organizacije, stopnja 

sistematičnosti obvladovanja tveganj v procesih 

d) Značilnosti konsistentnosti sistema vodenja kakovosti (SVK): stopnja vključenosti temeljnih načel 

vodenja kakovosti v načela vodenja organizacije, stopnja odgovornosti prodaje za reševanje pritoţb 

odjemalcev, stopnja uporabe SVK kot sistema za vodenje organizacije, stopnja uskladitve org. sprememb 

s cilji SVK, stopnja odgovornosti lastnikov procesov za poročanje vodstvu in stopnja vključenosti SVK v 

korektivno ukrepanje v procesih 
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e) Organizacijske značilnosti sistema vodenja kakovosti (SVK): vloga izvajalcev pri obvladovanju 

kakovosti in potrditvi skladnosti proizvodov, pomen znanja pri obvladovanju kakovosti, vloga lastnikov 

procesov pri nadzoru doseganja ciljev in izboljšavah procesov in stopnja formalizacije – obseg 

dokumentacije SVK 

f) Prevladujoče značilnosti vodenja: osebni cilji menedţerja - direktorja, lastninsko razmerje menedţerja 

do organizacije, prevladujoči stil vodenja organizacije v zadnjih letih, odnos menedţerja do podrejenih, 

strokovna usposobljenost menedţerja, poznavanje sodobnih trendov na področju kakovosti, vloga vodij 

pri izboljševanju org. kulture, stopnja vključenosti temeljnih načel TQM pri odločitvah vodstva, stopnja 

upoštevanja načel druţbene in ekološke odgovornosti 

g) Značilnosti organizacijske kulture: vloga hierarhije pri realizaciji proizvoda, način ukrepanja v primeru 

napak, stopnja sodelovanja med oddelki, stopnja zavezanosti skupnim ciljem organizacije, odnos med 

sodelavci pri realizaciji nalog in odnos do prenosa znanja med sodelavci 

Raziskava bo analizirala tudi pogled vodilnih menedţerjev – direktorjev na značilnosti SVK. Vprašalniki za 

direktorje bodo pokrivali naslednja področja: 

a) Vloga sistema vodenja kakovosti (SVK) v organizaciji: razlogi za uvedbo SVK, razlogi za izvajanje 

pregleda vodstva, razlogi za izvajanje ukrepov in priporočil iz presoj, uporabnost SVK kot sistema za 

vodenje organizacije in enostavnosti in učinkovitosti SVK, stopnja digitalizacije SVK, sistematičnost 

ocenjevanja tveganj 

b) Vloga in status vodje sistema kakovosti v organizaciji: Vprašanja so enaka kot so pri značilnosti 
funkcije vodje sistema kakovosti v organizaciji. 

c)    Status-vplivnost lastnikov procesov (razen direktorja) pri sprejemanju odločitev v organizaciji: 

Vprašanja obravnavajo vplivnost posameznih lastnikov procesov v organizacijah, kot jih vidi prvi 

menedţer oziroma direktor organizacije. 

3.2   Način izvedbe anket 

Anketiranje organizacij je predvideno v obdobju med novembrom 2018 in februarjem 2019. Anketa bo 

izvedena v spletni obliki. Predhodno bodo vodje sistema kakovosti in vodilni menedţerji v organizacijah 

prejeli vprašalnik prek spletne pošte. Tako se bodo lahko na izpolnjevanje ankete pripravili in posledično 

prispevali bolj točne informacije. 

Odgovori ankete bodo povezani z informacijami o poslovanju organizacij, ki bodo pridobljeni iz AJPESA [9]. 

Zaradi moţnosti povezovanja podatkov iz različnih virov anketa v fazi izpolnjevanja in analize ni anonimna, a 

bodo podatki skrbno varovani. Objavljeni rezultati analize bodo popolnoma anonimni in ne bodo nikakor 

razkrivali identitete podjetji. Namen analize je namreč ugotoviti povprečno povezavo med posameznimi 

značilnostmi SVK in finančnimi rezultati poslovanja podjetji v slovenskem okolju. 

V nadaljevanju bo enaka raziskava izvedena tudi v drugih druţbenih okoljih oz. drţavah. Na ta način ţelimo 

ugotoviti v kolikšni meri je SVK povezan z gospodarsko uspešnostjo nekega okolja in omogočiti primerjavo 

med njimi. V raziskavi bodo sodelovali tudi strokovnjaki v sorodnih druţbenih okoljih, ki bodo v svojih 

drţavah po enaki metodologij izvedli raziskavo značilnosti SVK in povezav teh značilnosti s finančnimi 

rezultati organizacij.  

4 RAZPRAVA 

Rezultat pretekle raziskave 2014-2015 so določene ugotovitve o SVK, ki jih ţelimo z novo raziskavo 

preveriti. 

4.1 Korelacije med elementi funkcionalnih značilnosti SVK in finančnimi elementi 

Izračun koeficientov korelacije med elementi funkcionalnih značilnosti SVK finančnimi elementi poslovanja 

organizacij je pokazal relativno šibke, vendar statistično značilne vrednosti koeficientov.  V tabeli 4 so 
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prikazane vrednosti signifikantnih koeficientov korelacij med elementi funkcionalnih značilnosti SVK in 

finančnimi elementi poslovanja organizacij, ki so bili ugotovljeni med omenjeno raziskavo.  

Tabela 4: Statistika / korelacije med elementi funkcionalnih značilnosti SVK in finančnimi rezultati 

organizacij (Raziskava 2014-2015). 

Elementi funkcionalnih značilnosti 

SVK 

Osnovna statistika Korelacijski koeficienti 
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Stopnja vključenosti sluţbe -sistema 

kakovosti v korektivno ukrepanje v 

procesih 

3,762 0,843 0,248 0,060 0,184 0,121 0,221 

Stopnja doseganja ciljev sistema 

vodenja kakovosti 
3,691 0,638 0,151 0,080 0,161 0,044 0,257 

Stopnja zadovoljstva odjemalcev s 

proizvodi /storitvami organizacije 
3,952 0,643 0,106 0,035 0,158 0,088 0,141 

Fleksibilnost -prilagodljivost sistema 

vodenja kakovosti 
3,659 0,750 0,219 -0,008 0,273 -0,023 0,158 

Stopnja racionalnosti - idealnosti 

sistema vodenja kakovosti 
3,318 0,653 0,191 0,035 0,191 -0,026 0,234 

Dejanska stopnja uporabe sodobnih 

metod pri izboljševanju kakovosti 
2,246 1,136 -0,020 0,154 0,024 0,149 0,000 

Stopnja zrelosti uporabe temeljnih 

načel odličnosti v vsakdanji praksi 
3,095 0,764 -0,045 0,045 0,047 0,015 0,126 

Zapisek: Število raziskovanih organizacij N=126, stopnja zaupanja α=0,05, meja signifikantnosti korelacijskega 

koeficienta 0,17488 

Signifikantno pozitivne vrednosti koeficientov korelacije z vsaj enim finančnim rezultatom so opaţene pri 

naslednjih elementih funkcionalnih značilnosti SVK (glej tabelo 5): 

 Stopnja vključenosti sluţbe -sistema kakovosti v korektivno ukrepanje v procesih, 

 Stopnja doseganja ciljev sistema vodenja kakovosti, 

 Fleksibilnost-prilagodljivost sistema vodenja kakovosti, ter 

 Stopnja racionalnosti - idealnost sistema vodenja kakovosti. 

V novi raziskavi bo med funkcionalne značilnosti sistema vodenja kakovosti uvrščena tudi stopnja 

digitalizacije poslovnih procesov in sistematičnost ocene tveganja v poslovnih procesih. 

V pretekli raziskavi je bilo ugotovljena korelacija med prevladujočo organizacijsko kulturo in finančnimi 

rezultati organizacij (glej tabelo 5). Signifikantno pozitivne vrednosti koeficientov korelacij z vsaj enim 

finančnim rezultatom se pojavijo pri naslednjih značilnostih organizacijske kulture: 

 Napake sodelavcev se redko sankcionirajo - poudarjena je pomoč sodelavcem, 

 Oddelki in procesi med sabo samostojno komunicirajo in sodelujejo v cilju doseganja čim boljših skupnih 

rezultatov, 

 Zaposleni se zavedajo velikega pomena uspešnega doseganja skupnih ciljev, ter 

 Zaposleni so v vsakem trenutku pripravljeni prenašati svoje znanje na sodelavce. 

Signifikantno negativne vrednosti koeficientov korelacij z vsaj enim finančnim rezultatom pa se pojavijo pri 

naslednjih značilnostih organizacijske kulture: 

 Hierarhija ima velik pomen - vedno se spoštuje postavljena hierarhija ter 

 Vsak mora opraviti svoje delo -pomoč sodelavcev samo po naročilu predpostavljenega. 
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Za dobre finančne rezultate organizacij je pomembno medsebojno sodelovanje in poudarjanje pomena 

skupnega doseganja ciljev organizacije. Prevelika hierarhična organiziranost pa na finančne rezultate 

organizacij vpliva negativno. 

Tabela 5. Statistika / korelacije med elementi organizacijske kulture in finančnimi rezultati organizacije 

(Raziskava 2014-2015). 

Značilnosti organizacijske 

kulture 

Osnovna statistika Koeficienti korelacij 
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Hierarhija ima velik pomen - 

vedno se spoštuje postavljena 

hierarhija 

3,587 0,879 -0,142 0,013 -0,241 0,019 -0,090 

Hierarhija ima manjši pomen- 

ključna je realizacija nalog 
3,333 0,980 0,208 0,081 0,227 0,069 0,167 

Napake sodelavcev se redko 

sankcionirajo - poudarjena je 

pomoč sodelavcem 

3,492 0,927 0,110 -0,061 0,169 0,067 0,281 

Oddelki in procesi med sabo 

samostojno komunicirajo in 

sodelujejo v cilju doseganja čim 

boljših skupnih rezultatov 

3,889 0,751 0,158 0,113 0,149 0,106 0,294 

Zaposleni se zavedajo velikega 

pomena uspešnega doseganja 

skupnih ciljev 

3,722 0,891 0,089 0,190 0,148 0,152 0,286 

Vsak mora opraviti svoje delo -

pomoč sodelavcev samo po 

naročilu predpostavljenega 

2,571 0,907 -0,025 -0,037 -0,121 0,044 -0,200 

Zaposleni so v vsakem trenutku 

pripravljeni prenašati svoje 

znanje na sodelavce 

3,714 0,857 0,172 0,040 0,254 0,033 0,324 

Zapisek: Število raziskovanih organizacij N=126, stopnja zaupanja α=0,05, meja signifikantnosti korelacijskega 

koeficienta 0,17488 

V tabeli 6 so podani le tiste elementi oz. značilnosti vodenja organizacije, pri katerih so bile opaţene 

signifikantne vrednosti koeficientov korelacij z vsaj enim finančnim rezultatom. Signifikantno pozitivne 

vrednosti koeficientov korelacij z vsaj enim finančnim rezultatom so bile opaţene pri naslednjih značilnostih 

vodenja organizacije: 

 Menedţer je večinski lastnik organizacije, 

 Paternalistični stil vodenja - despot s socialnim čutom za svoje podrejene, 

 Partnerski stil vodenja (samostojno določanje ciljev pri izvajanju nalog in partnerska povezanost pri 

določanju ciljev organizacije ), ter 

 Odnos je do vseh enak. 

 Poznavanje sodobnih trendov na področju kakovosti in standardov druţine ISO 9000 s strani vodilnega 

menedţerja. 

 Aktivnosti vodij na izboljševanju organizacijske kulture. 

 Stopnja upoštevanja načel druţbene in ekološke odgovornosti. 

Pri značilnosti Cilji sledijo interesom odločujočega lobija je opaţena signifikantno negativna vrednost 

koeficienta korelacije s Stopnjo rasti prihodkov 2011-2014 in signifikantno pozitivna vrednost koeficienta 
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korelacije s Stopnja rasti dodane vrednosti 2013-2014.Signifikantno negativne vrednosti koeficientov 

korelacij z vsaj enim finančnim rezultatom so bile opaţene  pri naslednjih značilnostih oz. elementih vodenja:  

 Cilj organizacije je kratkoročni dobiček. 

 Menedţer je postavljen s strani lastnikov in ni solastnik. 

 Menedţer namerava postati pomemben lastnik organizacije. 

Lastništvo direktorja, poudarjanje pomena skupnih ciljev organizacije in prost pretok znanja med zaposlenimi 

ima pomemben prispevek k dvigu finančnih uspehov organizacije. 

 

Tabela 6. Statistika / korelacije med značilnostmi vodenja in finančnimi rezultati organizacije (Raziskava 

2014-2015). 

Značilnosti vodenja organizacije 

Osnovna statistika Koeficienti korelacij 
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Cilj je kratkoročni dobiček 1,675 0,875 -0,116 -0,026 -0,260 -0,039 -0,155 

Cilji sledijo interesom 

odločujočega lobija 
1,627 0,969 -0,012 0,181 -0,212 0,088 -0,070 

Menedţer je večinski lastnik 

organizacije 
2,397 1,776 0,315 0,169 0,289 0,140 0,280 

Menedţer je postavljen s strani 

lastnikov in ni solastnik 
2,913 1,824 -0,295 -0,152 -0,316 -0,161 -0,329 

Menedţer namerava postati 

pomemben lastnik organizacije 
1,373 0,901 0,006 -0,182 -0,075 -0,207 -0,050 

Paternalistični stil vodenja - 

despot s socialnim čutom za 

svoje podrejene  

2,667 1,239 0,251 -0,023 0,074 0,005 0,078 

Partnerski stil vodenja 

(samostojno določanje ciljev pri 

izvajanju nalog in partnerska 

povezanost pri določanju ciljev 

organizacije ) 

3,341 1,021 0,116 0,166 0,167 0,155 0,188 

Odnos je do vseh enak 3,849 0,895 0,076 0,076 0,137 0,006 0,177 

Poznavanje sodobnih trendov na 

področju kakovosti in standardov 

druţine ISO 9000 s strani 

vodilnega menedţerja 

3,508 0,927 0,012 0,134 0,181 0,049 0,067 

Aktivnosti vodij na izboljševanju 

organizacijske kulture 
3,643 0,890 0,172 0,191 0,268 0,140 0,235 

Stopnja upoštevanja načel 

druţbene in ekološke 

odgovornosti 

3,968 0,809 0,028 0,056 0,091 0,063 0,196 

Zapisek: Število raziskovanih organizacij N=126, stopnja zaupanja α=0,05, meja signifikantnosti korelacijskega 

koeficienta 0,17488 
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4.2 Korelacije med stopnjo vključenosti temeljnih načel TQM in finančnimi rezultati 

Pretekla raziskava ne kaţe signifikantnih koeficientov korelacije med stopnjo vključenosti načel TQM v 

odločitve vodstva (glej tabelo 7). Zato ni mogoče trditi, da ima stopnja vključenosti načel TQM v odločitve 

vodstva pozitiven vpliv na poslovni uspeh organizacije. 

Tabela 7: Vrednosti koeficientov korelacije med vključenostjo načel TQM v odločitve vodstva organizacij in 

rezultati poslovanja. (Raziskava 2014-2015). 

 Stopnja rasti 

prihodkov 

2013-2014 

Stopnja rasti 

dodane 

vrednosti 

2013-2014 

Stopnja rasti 

prihodkov 

2011-2014 

Stopnja rasti 

dodane 

vrednosti 

2011-2014 

Stopnja 

višine 

dodane 

vrednosti 

2014 

Vključenost 

načel TQM v 

odločitve 

vodstva 

 

-0,0792 

 

0,0254 

 

-0,0422 

 

-0,0422 

 

0,1003 

Zapisek: Število raziskovanih organizacij N=126, stopnja zaupanja α=0,05, meja signifikantnosti korelacijskega 

koeficienta 0,17488 

Podroben pregled tabel pokaţe, da imamo pri organizacijah z oceno stopnje prihodkov 2011-2014 do drugega 

intervala rastoči trend, pri organizacijah z visoko oceno vključenosti načel TQM v odločitve vodstva pa 

padajoči trend rasti prihodkov 2011-2014 v odvisnosti od stopnje vključenosti načel TQM v odločitve 

vodstva. To je moţno razloţiti s tem, da morajo organizacije s slabšimi finančnimi rezultati poiskati vse 

moţnosti za dvig svojih rezultatov (tudi uvedbo načel TQM-a), medtem ko pri organizacijah z dobrimi 

finančnim rezultati to ni nujno. Vsekakor je korelacija med stopnjo vključenosti načel TQM v odločitve 

vodstva in finančnimi rezultati tako pomembna, da razmišljamo celo o izvedbi samostojne raziskave tega 

področja. 

5 ZAKLJUČEK 

V tem prispevku je prikazan pristop k novi raziskavi značilnosti sistemov vodenja kakovosti v slovenskih 

organizacijah in tudi v sorodnih druţbenih okoljih v luči vpliva teh značilnosti na poslovne rezultate 

organizacij. Korelacijske analize, izvedene na osnovi pretekle raziskave, ki je potekala v obdobju od aprila 

2014 do junija 2015 so pokazale nekatere ugotovitve, ki odstopajo od splošnega prepričanja. Zaradi tega jih 

ţelimo z novo raziskavo preveriti. Z novo raziskavo ţelimo raziskati tudi kako je nov standard ISO 

9001:2015 vplival na sisteme vodenja kakovosti v slovenskih organizacijah in kakšne so korelacije med 

značilnosti SVK in finančnimi rezultati organizacij v obdobju konjunkture. 

Zaradi sprememb v okolju in uvedbe novega standarda ISO 9001 se bodo značilnosti SVK in njihov vpliv na 

poslovanje organizacij v prihodnosti še vedno spreminjala. Vodenje kakovosti bo postalo integralni del 

vodenja organizacije in operacij. Tako bo SVK zaradi poenotenega pristopa do vodenja, ki je vključen v 

novih izdajah standardov ISO 9001, ISO 14001, itn., vplival na sam sistem vodenja organizacije in vodenje 

procesov v organizaciji in s tem neposredno na uspešnost poslovanja organizacij. V tem kontekstu bo dobro 

poznavanje značilnosti SVK zelo pomembno. K boljšemu poznavanju značilnosti SVK ţelimo prispevati tudi 

z našim delom. 
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ENERGETIKA 

PROCESI IN STALNE SPREMEMBE 

Peter Hvastja 

Energetika Ljubljana 

Verovškova ulica 62, 1000, Ljubljana  

peter.hvastja@energetika-lj.si 

Povzetek 

V Energetiki Ljubljana smo zaključili prvo fazo popisa procesov, v katero smo vključili vodstvene in 

kompetentne sodelavce na vseh ravneh druţbe. Postavili smo dobro osnovo v arhitekturi procesov, ki se 

dopolnjuje glede na spremembe, ki nas čakajo v prihodnosti. 

Prihodnost je ţe tukaj in procesno razmišljanje je dalo rezultate, zato se z lastniki procesov sprašujemo, 

kako in kaj izboljšati. V prispevku so nakazane moţnosti in primeri, kako v procese povezati kazalnike in 

cilje z namenom merjenja rezultatov ter prikazati tveganja pri izpolnjevanju ciljev.  Kako podati predloge za 

izboljševanje in posledično preoblikovanje procesa v smislu dodane vrednosti. 

V drugi fazi so vse aktivnosti usmerjene v pregled procesov z različnih vidikov. Z vidika spremljanja 

kazalnikov, ocene tveganja, podanih predlogov, organizacijske enote ali delovnega mesta in s tem 

ozaveščanja zaposlenih o opravilih v procesih, ki presegajo funkcijsko organiziranost. Ne nazadnje pa je 

najbolj pomembna učinkovitost in uspešnost procesov, zato se pripravljamo k oceni napredka v 

dokumentiranosti procesov skozi naslednjo notranjo presojo. 

 

Ključne besede: procesi, merjenje, spremembe, vodenje, izboljševanje, zavedanje 

Na katera vprašanja bodo udeleţenci dobili odgovor: Kako in kaj izboljšati za učinkovit pregled nad procesi 

1 POPIS PROCESOV 

Na delavnicah za popis procesov smo vključili več kot 50 kompetentnih sodelavcev in skupaj uspeli definirati 

16 procesov, 120 pod procesov, v katerih se izvaja več kot 800 opravil. Učili smo se sodelovati in procesno 

razmišljati: 

 opredelili smo celotno arhitekturo procesov pomembnih za delovanje Energetike Ljubljana z jasno 

povezavo na podporne procese in okolje, 

 opredelili smo potek posameznega procesa ali pod procesa z dokumentiranjem opravil v procesu in 

medsebojnih povezav ali interakcij, 

 v procese vključujemo tveganja in kazalnike uspešnosti, 

 spodbujamo sodelavce za podajanje koristnih predlogov in jih usmerjamo v procesno razmišljanje, 

 procese preverjamo v praksi in skupaj iščemo priloţnosti za izboljšave. 

Krepi se zavedanje, da procesi presegajo okvir funkcijske organiziranosti po organizacijskih enotah in zato je 

potrebno dobro dokumentiranje procesov in sodelovanje s poudarkom na povezavah. Tekom definiranja 

opravil in povezav smo v več iteracijah popravljali in preoblikovali pod procese, dokler nismo prišli do jasne 

slike kako res delamo. 
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Slika 1: Arhitektura procesov v Energetiki Ljubljana 

1.1   Merjenje procesov 

Da bi se zaposleni zavedali pomembnosti rezultatov izvajanja procesov, smo v prvi fazi vpeljali pregled nad 

kazalniki in cilji v procesih v obliki poročanja o planiranih in realiziranih ciljih z definiranjem odgovornih in 

povezavami na dokumente spremljanja kazalnikov. 

 

Slika 2: Kazalniki in cilji v procesu oskrba s toploto 
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1.2   Obvladovanje tveganj 

Da bi zaposleni razmišljali o tveganjih in tudi priloţnostih pri izvajanju nalog, smo definirali proces 

obvladovanja tveganj, sprejeli metodologijo, pripravili register tveganj in dogovorili moţnost povezave 

tveganj v procese. Tveganja smo letos tudi ponovno ocenjevali, nekatera umaknili, nekatera dodali. 

 

Slika 3: Primer iz procesa obvladovanje tveganj 

1.3 Koristni predlogi 

Na predlog, da bi okrepili zavedanje o okoljski zakonodaji, ki jo moramo upoštevati, smo popisali relevantno 

zakonodajo kot posamezne dokumente z lastnikom in skrbnikom in aktivno povezavo na PIS. Hkrati smo 

uvedli tudi obveščanje vseh vodij o novostih zakonodaje preko UL info tok. Vsak dokument je povezan tudi z 

organizacijsko enoto, ki mora biti seznanjena. 

 

Slika 4: Primer iz mape dokumentov zakonodaja za področje okolja 

Najbolje je, da predlogi pridejo od zaposlenih iz opravil v procesu. Navajam primer iz pod procesa izvajanja 

letalskih operacij z brezpilotnim zrakoplovom, kjer je vodja predlagal, da se v proces vključi zapis o 

vsakokratni izdelavi ocene tveganja in tveganje padca BP zrakoplova uvrsti v register tveganj. 
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Slika 5: Primer dokumentiranja predloga in izvedbe v pod procesu 

2 PREGLED PROCESOV 

Ko so procesi in opravila skrbno dokumentirani, jih je moţno pregledovati z različnih vidikov. 

 

Slika 6: Vidik organizacijska enota, delovna mesta in katero zakonodajo se upošteva 
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Slika 7: Vidik kazalniki in tveganja v opravilih 

 

 

 

 

 

 
Slika 8: Vidik zaposleni, delovno mesto, vloge v procesu, njegova opravila 

 

Če se dokumenti, vrednosti kazalnikov, DM, OE, ocene tveganja, ki so povezani v procese, spremenijo, se 

spremembe avtomatično upoštevajo v procesih. 
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3 OCENJEVANJE PROCESOV 

Logičen korak v nadaljevanju je, da je potrebno obstoječo dokumentiranost procesov vzdrţevati in nadgraditi. 

Pri tem nam bo v pomoč ocenjevanje procesov, kjer bomo uporabljali 5-stopenjsko lestvico, ki bo vsebovala 

tudi elemente matrike EFQM za dejavnike in rezultate. 

Za sedaj le osnovni elementi (logično razporejeni po stopnjah), ki jih bomo upoštevali pri ocenjevanju 

procesov: 

Utemeljitev in integriranost procesa:  

 ali ima proces jasno opredeljene stranke in ali so proizvodi procesa primerni zanje 

 ali je ustrezen diagram poteka in opredeljena (popisana) posamezna opravila procesa (kaj, kdo, zapis 

in povezani dokumenti); opredeljen lastnik in skrbnik procesa 

 ali je proces logično povezan z drugimi procesi in pristopi v organizaciji 

 ali so jasno opredeljeni vsi stiki s strankami 

Udejanjenost procesa:  

 ali ga zaposleni oziroma vsi, ki delujejo v procesu, poznajo 

 ali je proces odraz realnega stanja (AS IS)  

 ali so v procesu opredeljena in ocenjevana tveganja  

 ali je proces tako strukturiran, da ga je moţno hitro spreminjati 

Merjenje uspešnosti in učinkovitosti procesa: 

 ali so za proces opredeljeni KPI (ali podpirajo strateške cilje), postavljeni cilji kazalnikov in ali se 

spremljajo 

 ali spremljani KPI dosegajo postavljene cilje in kakšne so primerjave s konkurenco, najboljšimi v 

regiji, najboljšimi na svetu (KPI tako glede uspešnosti kot učinkovitosti procesa) 

Izboljševanje procesov: 

 ali zaposleni dajejo predloge za izboljšave v procesih 

 ali so KPI obravnavani na ustreznem nivoju vodenja in vodijo v izboljševanje 

Ocenjevanje procesov nameravamo izpeljati skozi naslednjo notranjo presojo. Notranje presojevalce je 

potrebno dodatno usposobiti skozi interna izobraţevanja in sprejeti lestvico ocenjevanja. Ţelim si, da bo 

opisan pristop primer dobrega sodelovanja med zaposlenimi in dobro izkoriščene priloţnosti notranje presoje.  

 

Literatura in viri 

Aplikacija DNA Energetika Ljubljana 

Model odličnosti EFQM, EFQM Publication, EFQM model 2013 
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Gorenjske elektrarne, d.o.o. 

Stara cesta 3, Kranj 

drago.papler@gek.si 

Povzetek 

Strateško vodenje podjetja temelji na razvoju novih energetskih storitev. Pomembni so sodobni pristopi in 

standardizacija postopka sprejemanja odločitev pri upravljanju s sredstvi. Podjetje Gorenjske elektrarne je kot 

prvo podjetje v elektroenergetskem sistemu uspešno implementiralo standard ISO 50001:2011 in ga 

integriralo v sistem vodenja kakovosti in povezalo s standardom ISO 9001:2015. S standardom smo sledili 

zahtevam sistema upravljanja z energijo pri razvoju in izvajanju politike in ciljev pomembnih energetskih 

vidikov. Sistematično upravljanje energije je privedlo do prihrankov z zmanjšanjem porabe energije in 

stroškov za energijo ter do zmanjšanja emisij toplogrednih plinov. Za merjenje in analizo energetske 

učinkovitosti so bile razvita in uporabljena sodobna orodja, ki omogočajo sproten in učinkovit pregled stanja 

porabe in proizvodnje energije. Empirični rezultati so primerljivi z drugimi energetskimi rešitvami,  reference 

pa omogočajo iskanje novih trţnih priloţnosti. Na podlagi zahtev standardov ISO 9001 in 50001 smo zdruţili 

in povezali vsebine z izboljšano procesno shemo podjetja. Pri izvajanju energetskih storitev za trg smo s 

postavljenim sistemom postali zanimivejši partner, z referencami zaupanja vreden partner in s konkurenčnimi 

ponudbami, znanjem in kakovostjo odgovoren partner za uporabnika. 

 

Ključne besede: sistemi, vodenje, kakovost, upravljanje z energijo, proizvodnja, poraba, energetska 

učinkovitost, orodja, prihranki, emisije CO2, ekonomika, analize 

1 UVOD 

Druţba Gorenjske elektrarne je eden izmed vodilnih slovenskih proizvajalcev in izvajalcev storitev za 

izgradnjo in proizvodnjo električne energije na okolju prijazen način. V druţbi Gorenjske elektrarne ţelimo 

pomembno prispevati k varovanju okolja preko izvajanja številnih projektov učinkovite rabe energije ter 

projektov pridobivanja energije iz obnovljivih virov. Dodatno razvijamo nove storitve na področju učinkovite 

rabe energije in upravljanja z energijo za  lastne in trţne projekte. Zato so pomembne reference, ki jih 

predstavljajo standardi kakovosti, katere na področju upravljanja z energijo zagotavlja standard SIST EN 

50001:2011. 

1.1  Področje uporabe standarda 

Skladno s poslovno usmeritvijo smo pristopili k implementaciji mednarodnega standarda za področje 

upravljanja z energijo SIST EN ISO 50001:2011. Standard se ne ukvarja s tehnološkimi rešitvami, ampak 

postavlja podlago za dobro organizacijo na področju upravljanja z energijo. Zahteve standarda so zelo 

podobne zahtevam drugih standardov na področju vodenja. Vendar je pri standardu EN SIST ISO 50001 

izrazit poudarek na upravljanju z energijo, zato je primeren za tiste organizacije, pri katerih je področje 

energetike strateškega pomena. Standard za sisteme upravljanja z energijo se lahko uporablja neodvisno ali v 

integraciji z ostalimi sistemi vodenja (Papler, 2016).  

Za uvedbo tega standarda smo se odločili, ker nam lahko pomaga udejanjati strategijo nadaljnjega razvoja. 

Razvoj temelji na razvoju in trţenju energetskih storitev. Da bomo prepričljivi do naših kupcev, moramo 

dokazati, da področje upravljanja z energijo obvladamo v skladu z najboljšimi mednarodnimi praksami, kar je 

bistvo standarda SIST EN ISO 50001:2011. 

mailto:drago.papler@gek.si
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1.2    Zveza s standardi 

Usmeritev projekta je bila integracija standarda SIST EN 50001:2001 v sistem vodenja kakovosti in s tem 

vzpostavitve zveze s standardom SIST EN 9001:2015.   

Temelj tega projekta so bile aktivnosti: 

 postavitev metodologije za izvajanje energetskih pregledov naših objektov. Na osnovi te 

metodologije smo izvedli energetske preglede lastnih objektov; 

 metodologijo energetskih pregledov smo postavili tudi za določene objekte in tehnologije pri 

naročnikih naših storitev; 

 dopolnili smo obstoječe postopke in navodila, ki smo jih postavili na področju kakovosti (ISO 

9001:2015), tako da so vključujejo v načrtno delo na področju upravljanja z energijo; 

 izboljšali smo vodenje projektov (lastnih in projektov za trg), tako da so kazalniki energetske 

učinkovitosti integrirani v projektno delo; 

 cilji na področju upravljanja z energijo so sestavni del poslovnih ciljev in ciljev kakovosti; 

 stalno smo se primerjali z najboljšimi energetskimi rešitvami na našem področju dela ter na tem 

temelju aktivno iskali nove trţne priloţnosti. 

1.3 Obseg sistema vodenja kakovosti in sistema upravljanja z energijo 

V druţbi Gorenjske elektrarne smo na novo identificirali obseg sistema vodenja, ki smo ga  certificirali glede 

na standard SIST EN ISO 9001:2015, ki je bil z implementacijo standarda SIST EN ISO 50001:2011 razširjen 

za področje razvoja in vodenja sistema za upravljanje z energijo. 

 

Sistem vodenja kakovosti in upravljanja z energijo se nanaša na vse dejavnosti organizacije. Pri tem se 

upošteva vse zahteve standardov ISO 9001:2015 in ISO 50001:2011. Vključuje proizvodnjo in prodajo 

električne energije iz obnovljivih virov ter razvoj in vodenje projektov učinkovite rabe in upravljanja z 

energijo. 
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Slika 1: Zahteve mednarodnega standarda ISO 50001:2011 za upravljanje z energijo 

Vir: Bitenc Consulting (2016)  
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1.4 Zahteve sistema upravljanja z energijo 

Zahteve SIST EN ISO 50001 ([slika 1) za nas pomenijo načrtno delo na dveh področjih: 

 upravljanje z lastnimi objekti (elektrarne, poslovna stavba in pomoţni objekti) bo temeljilo na 

načrtnem spremljanju proizvodnje in porab v realnem času, analiziranju odstopanj in izvajanju ukrepov za 

stalne izboljšave;  

 razvijanje in izvajanje energetskih storitev pri naših strankah, kjer jim z rešitvami pomagamo 

izboljšati učinkovitost in konkurenčnost. 

Standard podrobno določa zahteve za sistem upravljanja z energijo, ki organizacijam omogočajo razvoj in 

izvajanje politike in ciljev. Slednji upoštevajo zakonske zahteve in informacije o pomembnih energetskih 

vidikih. Odločitev za uvajanje sistema upravljanja z energijo je bila s ciljem vzpostaviti sisteme in postopke, 

ki so potrebni za izboljšanje energetske učinkovitosti, rabo in porabo energije. S sistematičnim upravljanjem z 

energijo se zmanjšujejo emisije toplogrednih plinov, okoljski vplivi in stroški za energijo. 

1.5 Integracija standarda ISO 50001 v sistem vodenja kakovosti po standardu ISO 9001 

S prestrukturiranjem proizvodnega podjetja v storitveno podjetje s ciljem doseči večjo dodano vrednost, je bil 

razvojni premik z uvedbo sistema vodenja kakovosti in vključevanjem mednarodnih standardov ISO v 

poslovno okolje. Podjetje Gorenjske elektrarne je kot prvo podjetje v elektroenergetskem sistemu, ki je leta 

2016 uspešno implementiralo standard ISO 50001:2011 in ga integriralo v sistem vodenja kakovosti in 

povezalo s standardom ISO 9001:2008 in leta 2017 z novelacijo standarda ISO 9001:2015. Povezane vsebine 

zahtev po standardu ISO 9001 in standardu ISO 50001 so se zdruţile v integriranem sistemu vodenja ISO 

9001 in ISO 50001 za upravljanje z energijo (slika 2). 

 

Slika 2: Model SVK-UE 2018 za integriran sistem vodenja ISO 9001 in ISO 50001 

Vir: Papler (2018a) 
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2 POSTOPKI 

2.1 Odgovornost vodstva 

Direktor vodi podjetje v skladu s sprejeto strategijo in z letnim poslovnim načrtom, ki ga sprejme lastnik. 

Določeni so poslovni cilji za podjetje kot celoto ter za posamezne glavne procese. Cilji so postavljeni 

celovito, da so skladni s politiko kakovosti in so merljivi. Način planiranja in preverjanja je del procesa 

vodenja, ki je dokumentiran v procesu vodenje podjetja.   

Predstavnik vodstva za sistem vodenja kakovosti in upravljanja z energijo skrbi za upravljanje nalog 

vzpostavitve in vzdrţevanja sistema vodenja kakovosti in upravljanja z energij v podjetju.  Odgovornosti in 

kompetence so opredeljene v sklepu o imenovanju.   

2.2 Energetska politika 

Direktor podjetja Gorenjske elektrarne je sprejel politiko druţbe, ki vključuje področje kakovosti in področje 

upravljanja z energijo. Politiko dopolnjujemo z merljivimi cilji v smeri stalnega izboljševanja. Politika izhaja 

iz razumevanja potreb, pričakovanj in zahtev zainteresiranih strank in je usmerjena v dolgoročno koristne 

odnose med njimi.   

Vizija 2020 podjetja Gorenjske elektrarne je, da ţelimo postati uspešno malo malo podjetje na slovenskem 

trgu v panogi proizvodnja in upravljanje z električno energijo. Dodano vrednost na zaposlenega bomo 

podvojili glede na leto 2015, cilj je ustvariti več kot 2,5 milijona evrov čistega dobička. 

Poslanstvo podjetja je s proizvodnjo energije na okolju prijazen način in izvedbo storitev za povečevanje 

učinkovite rabe energije poskrbeti za lepše prihodnje soţitje človeštva in narave. 

Cilji podjetja so usmerjeni k stalni in zanesljivi proizvodnji električne energije, v optimiziranje obratovanja 

glede na razpoloţljive vremenske razmere, k izvajanju rednega in planiranega vzdrţevanja v terminih, ki ne 

vplivajo na obseg proizvodnje in k iskanju novih obnovljivih virov energije. Cilj druţbe je tudi razvijati in 

trţiti sodobne storitve upravljanja z energijo, namenjene vsem poslovnim odjemalcem energije in so razvite 

na način, da spodbujajo k stalnim izboljšavam izvajanja procesov. 

Vrednote podjetja so v zavedanju, spremljanju in izpolnjevanju vseh zakonodajnih in drugih prostovoljnih 

zahtev na področju delovanja podjetja, ki pripomore k visoki stopnji varstva pri delu in varovanju premoţenja 

ter nenehnem izobraţevanju zaposlenih, kar pripomore k izboljšanju procesov poslovanja in proizvodnje. 

Glavne strateške usmeritve prestrukturiranega podjetja 

Glavne strateške usmeritve podjetja so: 

 povečanje deleţa proizvodnje na okolju prijazen način; 

 prestrukturiranje podjetja iz podjetja za proizvodnjo električne energije v podjetje za upravljanje z 

energijo, 

 posodobitev avtomatizacije in monitoringa z namenom povečanja učinkovitosti obstoječih 

proizvodnih objektov, 

 izvedba projektov na osnovi sistema samooskrbe (Net meteringa), 

 radikalno zniţanje stroškov poslovanja z novo organizacijo podjetja, 

 postati prepoznaven ponudnik storitev za povečevanje učinkovite rabe energije, 

 izkoriščanje novih poslovnih priloţnosti povezanih z energetskim varovanjem okolja, 

 postavitev in trţenje lastnega sistema za centralni nadzor podatkov nad porabo energije, 

 obnova proizvodnih objektov z namenom vključitve v sistem obratovalnih podpor; 

 vstop na trg e-mobilnosti, 

 novelacija standarda SIST EN ISO 9001:2015 z vključitvijo tveganj in integracijo SIST ISO EN 

50001:2011 v sistem vodenja kakovosti. 
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2.3 Energetsko planiranje 

Planiranje na področju upravljanja z energijo znotraj podjetja in izvajanja energetskih storitev na trgu je 

sestavni del vodenja podjetja. Opredelili smo aktivnosti za sprotno spremljanje zakonodaje in drugih 

specifičnih zahtev za energetske objekte za implementacijo v prakso. 

Energetske preglede izvajamo po metodologiji, ki je določena s Pravilnikom o metodologiji za izdelavo in 

vsebino energetskega pregleda (UL, 16). Perioda izvajanj energetskih pregledov je odvisna od uvedenih 

tehnoloških sprememb.  

Prav tako izvajamo tudi energetske preglede proizvodnih virov po določeni vnaprej določeni časovni 

periodiki oziroma smiselno glede na odstopanja od ciljnih vrednosti. 

Učinkovitost proizvodnih virov spremljamo v sistemu »GEKenergija« stalno v realnem času.  

Energijsko izhodišče določimo na podlagi analize stanja predhodnih let za upravno stavbo, vozni park in za 

proizvodne objekte. 

Kazalnike energetske učinkovitosti imamo postavljene na nivoju podjetja. Za posamezne procese pa so 

kazalniki določeni v poročilih za lastne energetske objekte in za energetske rešitve.  

Okvirni in izvedbeni energetski cilji ter akcijski plani upravljanja z energijo 

Okvirni in izvedbeni cilji ter akcijski plan upravljanja z energijo so bili sprejeti ob vzpostavitvi sistema v 

podjetju in se po potrebi aţurirajo. Po izvedbi v poročilu podamo analizo učinkovitosti, oceno učinkovitosti 

programa in komentar ter za novo obdobje upoštevamo ugotovitve za pripravo prihodnjega programa.  

2.4 Izvajanje in delovanje 

Kompetentnost, usposabljanje in ozaveščanje 

Usposobljenost in kompetentnost zaposlenih zagotavljamo z rednim nadaljnjim usposabljanjem in 

izobraţevanjem, z aktivnim sodelovanjem na konferencah ter s pridobivanjem izkušenj pri delu na projektih. 

V opisih delovnih mest so upoštevani kriteriji o strokovni izobrazbi zahtevanih dodatnih specifičnih znanjih, 

priporočena znanja, delovne izkušnje, varnost in zdravje pri delu in podobno (Papler, 2015). Glede na novo 

področje sistemov upravljanja z energijo, se morajo vključiti zahtevana znanja in dokazila o usposabljanju s 

tega področja. Na osnovi prepoznanih potreb je bil izdelan Plan kadrov in izobraţevanja za prihodnje leto. 

Pozornost namenjamo izvajanju vseh tistih usposabljanj, ki izhajajo iz zahtev zakonodaje (upravljavci 

energetskih naprav, varnost in zdravje pri delu ter varstvo pred poţarom). Prenos znanj poteka znotraj druţbe. 

Spremljamo razvoj energetike in energetskih storitev skozi sodelovanje ter udeleţbo na strokovnih srečanjih. 

Pridobljeno gradivo sistematično urejamo na skupnem disku. Povzetke lastnih prispevkov predstavljamo na 

spletni strani druţbe z vidika ozaveščanja zainteresiranih strank in trţenja storitev. Imamo vzpostavljen sistem 

notranjega prenašanja znanj. V primeru potreb organiziramo predstavitve na posebnih sestankih. Vodimo 

evidenco o izvedenih notranjih usposabljanjih. 

 

Periodično vsake tri leta (2007, 2010, 2013, 2016, 2019) organiziramo strokovno srečanje za poslovne 

partnerje Forum obnovljivi viri prihodnosti, kjer ozaveščamo, izobraţujemo in trţimo pridobljeno znanje in 

energetske storitve. Sodelujemo z lokalnimi skupnostmi in ustanovami pri skupnih projektih na področju 

upravljanja z energijo. 

Komuniciranje 

S politiko kakovosti in upravljanja z energijo so stalno seznanjeni vsi zaposleni. Prizadevamo si, da politiko 

razumemo ter izvajamo na vseh nivojih druţbe. Uporabljamo metode notranjega komuniciranja (sestanki, 

uporaba elektronskega dokumentarnega sistema EBA, skupni disk dokumentov za ISO in realizacijo, letni 

vodstveni pregled in podobno). Zunanje komuniciranje se izvaja tudi preko spletne strani www.gek.si (GEK, 

2018). Na področju upravljanja z energijo pomembne informacije o naših doseţkih posredujemo 

zainteresiranim javnostim. Metode zunanjega komuniciranja so strokovni referati o doseţkih na področju 

upravljanja z energijo na konferencah, strokovni članki v strokovnih glasilih in na spletni strani podjetja in na 

http://www.gek.si/
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spletnih straneh strokovnih zdruţenj. Objavljene informacije so tudi referenca za trţenje energetskih storitev. 

Kot energetsko podjetje smo zavezanci za številna obvezna poročanja drţavnim in lokalnim organom.  

Dokumentacija 

Dokumenti predstavljajo zahteve za izvajanje posameznih procesov in aktivnosti. Določajo na kakšen način je 

potrebno izvajati postopke. Zapisi so dokazila o izpolnjevanju zahtev oziroma o izvedenih aktivnostih. 

Navodila so namenjena dajanju podrobnejših napotkov za izvajanje posameznih operativnih aktivnosti. Prazni 

obrazci so dokumenti, ker določajo način izvajanja aktivnosti. Ko so izpolnjeni, predstavljajo dokazilo o 

izvedeni aktivnosti, in postanejo zapisi. 

Izvedbeni nadzor 

Postopki in metode nadzorovanja in merjenja procesov in opravljenih storitev so določeni v opisih procesov. 

Na nivoju podjetja je proces vodenja podjetja. Glavni (ključni) procesi so: proizvodnja in prodaja električne 

energije, izvajanje razvojnih projektov, izvajanje investicijskih operativnih projektov ter prenovljen proces 

izvajanje in prodaja energetskih storitev. Najpomembnejši podporni procesi so: razvoj človeških virov, 

finance in kontroling, nabava in skladiščenje, varnost in zdravje pri delu, vzdrţevanje stavb in vzdrţevanje 

vozil. 

 

Slika 3: Izboljšava procesne sheme GEK 2018 s prenovljenim procesom Izvajanje in prodaja energetskih 

storitev s povezovanjem strukture komercialne energetike  

Vir: Papler (2018b) 

Na sliki 3 je izboljšava procesne sheme po modelu GEK 2018 s prenovljenim procesom Izvajanje in prodaja 

energetskih storitev, ki povezuje strukture dejavnosti komercialne energetike: hidroelektrarne, sončne 

elektrarne, soproizvodnja toplote in elektrike, energetska učinkovitost (energetsko pogodbeništvo), električna 

mobilnost in energetski management (upravljanje z energijo, energetski inţeniring …).     
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Snovanje 

Oblikovan je bil nov produkt Energetski management, ki je namenjen podjetjem tako v storitvenem kot tudi v 

industrijskem sektorju, v lokalnih skupnostih in v javnih ustanovah, ki nimajo lastnih kadrovskih resursov na 

področju upravljanja z energijo. V okviru produkta Energetski management podjetjem uravnavamo rabo 

energije, jo optimiramo in identificiramo ukrepe za zniţanje porabe in stroškov za energijo. V pomoč so bila 

razvita orodja »GEKenergija« in E2 manager za energetsko knjigovodstvo stavb. 

Naročanje energetskih storitev, proizvodov, opreme in energije 

Pri izboru energetsko pomembne tehnološke opreme, sredstev in storitev upoštevamo kriterije energetske 

učinkovitosti v predvidenem ţivljenjskem obdobju.  

3 METODOLOGIJA 

3.1 Preverjanje 

Nadzorovanje, merjenje in analiza 

Nadzorne in merilne naprave, ki jih uporabljamo pri izvajanju dejavnosti gradenj, vzdrţevanja in obratovanja 

proizvodnih naprav, imamo obvladovane v skladu z zahtevami zakonodaje in internimi pravili. Instrumenti, s 

katerimi izvajamo meritve za trg ali ki morajo biti zunanje pregledani zaradi drugih zakonodajnih zahtev, so 

obvladovani preko obveznih zunanjih pregledov oz. kalibracij, ki jih izvajajo pooblaščene zunanje inštitucije. 

V procesih imamo določene kontrolne točke, preko katerih nadziramo delovanje. Za celovita merjenja, 

analize in izboljševanje uporabljamo dodatna orodja. 

Zadovoljstvo kupcev z dobavljeno električno energijo in izvedenimi storitvami je za nas pomembna prioriteta. 

Aktivno pridobivamo, spremljamo in analiziramo vse dosegljive informacije o zadovoljstvu, da lahko na 

osnovi njih učinkovito ukrepamo. Za spremljanje zadovoljstva kupcev električne energije in storitev 

uporabljamo metode (tabela 1). 

Tabela 1: Metode za spremljanje zadovoljstva kupcev proizvedene električne energije in energetskih     

storitev 

Metoda Odgovornost Zapis 

Spremljanje in analiziranje reklamacij kupcev 

(HE, SE, URE, Kabinet direktorja)   

Vodje sluţb,  

Kabinet direktorja 

Evidenca reklamacij; 

Reklamacijski zapisnik 

Spremljanje trţnih priloţnosti (HE, SE, URE, 

Kabinet direktorja)   

Vodje sluţb,  

Kabinet direktorja 

Zbir trţnih priloţnosti – 

energetskih storitev 

Spremljanje sodelovanja s ključnimi kupci in 

partnerji  z aktivnim vodenjem obiskov in 

poslovnih razgovorov 

Direktor,  

Kabinet direktorja, 

Vodje sluţb 

Zapisi poslovnih sestankov 

 

Spremljanje poslovnih rezultatov Direktor Izkaz poslovnega izida po 

sluţbah (kvartalni) 

Izvajanje raziskovalno razvojne dejavnosti 

(Kabinet direktorja), Razno anketiranje 

Kabinet direktorja, Sluţba 

za korporativno 

komuniciranje EG 

Poročila o raziskovalno 

razvojni dejavnosti; 

Analize anket 

Vir: GEK (2015–2018), lastni 

Aplikacija »GEKenergija« je energetsko nadzorni informacijski sistem za obvladovanje porabe energije, ki 

zagotavlja takojšnje prihranke, katerih brez sistematičnega informatiziranega pristopa ne bi prepoznali. Z 

aplikacijo se izvaja delitev stroškov po dejanski porabi, poročilni sistem, ugotavlja odstopanja ter identificira 

potencialne izboljšave in upravičenost smiselnih investicij. Cilj sistema je pomagati organizacijam vzpostaviti 

sisteme in postopke, ki so potrebni za izboljšanje energetske učinkovitosti. Sistem temelji na mednarodnem 

standardu ISO 50001 za sistem upravljanja z energijo, ki predstavlja osnovo za učinkovito rabo energije 

(GEK, 2015, 2016).    
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Novak (2015, 2016) ugotavlja, da z uvedbo in uporabo energetsko nadzornega informacijskega sistema 

»GEKenergija« trajno zniţamo stroške tudi do 20 % in več, investicija pa se običajno povrne prej kot v 12 

mesecih. V letu 2015 je bila uspešno izvedena integracija sistema v upravni stavbi podjetja. 

Primer uporabe v praksi izhaja iz nastavitve ciljne premice porabe energije in regresijske premice porabe 

energije za izbrano obdobje spremljanja (GEK, 2016). Osnova spremenljivka je zunanja temperatura, odvisna 

spremenljivka pa ogrevanje stavbe. Regresijska premica leţi za izbrano časovno obdobje leţi pod  ciljno 

premico, kar pove, da varčujemo z energijo (slika 4).   
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Slika 4: Vrednosti in trendne črte ciljne in dejanske porabe energije 

Vir: Papler (2016) 

Razlika med dejansko in ciljno krivuljo porabo energije glede na zunanjo temperaturo pred optimizacijo 

sistema ogrevanja, definira prihranek energije. Sumirani mesečni diagram prikaţe vsoto prihrankov po metodi 

kumulativnih vsot.  

Energetsko nadzorno informacijski sistem »GEKenergija« zagotavlja prihranke v stavbi od 10 do 20 %. 

3.2 Metode dela 

Podatke, ki nam jih zagotavlja sistem »GEKenergija« uporabimo za obdelavo s statističnim računalniškim 

programom SPSS (Kachigan, 1991, Norušis, 2002) za nadaljnje analize o porabi energentov z metodami 

opisne statistike in z regresijsko analizo. 

Opisne statistike uporabimo za statistično analiziranje spremenljivk. Z regresijsko analizo, ki se v osnovi 

uporablja za napovedovanje, razvijemo statistični model za napovedovanje vrednosti odvisne spremenljivke 

na osnovi vsaj ene neodvisne ali pojasnjevalne spremenljivke (Šuster Erjavec, Juţnik Rotar, 2013).  

Empirični podatki regresijske analize kaţejo, da povečanje neodvisne spremenljivke zunanja temperatura za 

en odstotek, zmanjšuje odvisno spremenljivko ciljna vrednost stroška za ogrevanje za 1,13 %. Neodvisna 

spremenljivka zunanja temperatura je negativno povezana s ciljno vrednostjo stroška za ogrevanje in je 

statistično značilna (Papler, 2016b).  

3.3 Kontrolni mehanizmi 

Notranja presoja sistema upravljanja z energijo 

Izvajamo notranje presoje sistema vodenja kakovosti. Namen teh presoj je dvojni, in sicer: 

 stalno preverjamo ali se predpisani postopki izvajajo na način kot je določeno v dokumentih. S tem 
dobivamo povratne informacije o morebitnih odstopanjih v čim zgodnejši fazi, da lahko čim hitreje 

ukrepamo, 
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 stalno iščemo rešitve za še bolj učinkovito izvajanje postavljenih postopkov. S presojami dobivamo 
koristne informacije za nadaljnje izboljšave. 

Za izvajanje presoj je odgovoren predstavnik vodstva za upravljanje z energijo. Njegova naloga je, da ureja 

ugotovitve presoj ter skrbi za učinkovito izvajanje korektivnih ukrepov. Notranje presoje izvajajo 

usposobljeni presojevalci. Naloga presojevalca je, da dokumentira celoten postopek izvajanja presoj. Rezultati 

presoj vključno z ugotovitvami in priporočili so dokumentirani v ustreznih zapisnikih. 

Ugotovitve in priporočila izhajajo iz periodičnih poročil 

Na podlagi periodičnih poročil iz sistema »GEKenergija«, ki sodijo v poprodajne aktivnosti, se izdelujejo 

ugotovitve s komentarji in priporočila uporabniku. Na slikah 5, 6 in 7 je opisan in s slikami opremljen primer 

o stanju ogrevanja v delavnicah.  

 

Slika 5: Količinska ciljna vrednost toplote v delavnicah 

Vir: GEK (2017) 

 

 

Slika 6: Zunanja temperatura glede na stopinjski dan za Kranj  

Vir: GEK (2017) 
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Slika 7: Ciljna vrednost kumulativnih +/- učinkov (metoda CUSUM) pri ogrevanju v delavnicah 

Vir: ARSO (2017), GEK (2017) 

Komentar: diagram prikazuje skupno porabo toplote za ogrevanje delavnic na naslovu Stara cesta 3 in 5. 

Ciljna krivulja (rumene barve) je definirana kot povprečna dnevna poraba toplote glede na zunanjo 

temperaturo definirana v obdobju od 1.10.2015 do 31.10.2015, se pravi pred optimizacijo ogrevalnega 

sistema, ki je bila izvedena 1.11.2015. Pri vseh vrednostih temperaturnih dni prihaja do preseţka porabe 

toplote, kar pomeni moţno rezervo pri prihrankih. 

Skupno je bila v četrtem kvartalu leta 2016 poraba za pribliţno 5.000 kWh toplote večja od ciljne vrednosti. 

Priporočilo: pri vseh zunanjih temperaturah, največ pa pri relativno visokih zunanjih temperaturah prihaja do 

prekomerne porabe toplote. Moţna sta dva vzroka; predolgo odprta vrata delavnice ali napačna nastavitev 

regulatorja. Več podrobnejših analiz je v aplikaciji »GEKenergija«. 

Neskladnosti, korekcija, korektivni in preventivni ukrepi 

Predlog izboljšav obravnavamo skozi proces evidentiranja, obravnavanja in izvajanja izboljšav, ki  poteka v 

skladu s Pravilnikom o inovacijah in koristnih izboljšavah podjetja.  

Obvladovanje zapisov 

Izdelan je bil Seznam pomembnih zapisov po sklopih v katerem je določeno mesto, čas hranjenja in 

odgovorna oseba za hranjenje zapisov.  

3.4 Vodstveni pregled 

Izvajanje vodstvenega pregleda poteka na posebnem sestanku. Delni pregledi o poslovanju oziroma o 

delovanju sistema vodenja potekajo redno na sejah kolegija.  

Vhodni podatki za vodstveni pregled  

Osnovo za vodstveni pregled predstavljajo informacije: 

 rezultati presoj sistema vodenja kakovosti in upravljanja z energijo (notranja, zunanja), 

 informacije o rezultatih izvajanja procesov in doseganja postavljenih letnih ciljev s poudarkom na 

energetski učinkovitosti, 

 zadovoljstvo kupcev in stanje reklamacij celovito in po posameznih dejavnostih, 

 skladnost poslovanja z zakonodajnimi zahtevami, 

 uspešnost izvajanja korektivnih in preventivnih ukrepov, 

 stanje ukrepov iz sej kolegija, 

 ocena morebitnih sprememb, ki bi lahko vplivale na sistem vodenja in upravljanja z energijo, 

 uspešnost izvajanja ukrepov iz prejšnjih vodstvenih pregledov in poslovna tveganja. 

Rezultati vodstvenega pregleda 

Rezultati vodstvenega pregleda so dokumentirani. O njih se seznani kolegij druţbe in po obravnavi   zavzame 

stališča in sprejme sklepe. 
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4 REZULTATI 

4.1 Doseţeni prihranki sistema »GEKenergija« 

S statistično analizo testiramo preverimo prihranke v stavbi. S sistemom »GEKenergija« so bili v obdobju 

oktober 2015 – marec 2016 doseţeni prihranki 30.059 kWh in v znesku 1.232,5 EUR oziroma 30,1 % (tabela 

2).   

 

Tabela 2:  Dejanski prihranki po uvedbi sistema »GEKenergija« na stavbi Stara cesta 3 – 5, Kranj v   obdobju 

oktober 2015 – marec 2016 

Mesec Povpr. 

zunanja 

temper. 

Ciljna 

vrednost 

porabe 

Porabljena 

toplotna 

energija  

Količinski 

prihranek 

topl. ener. 

Ciljna 

vrednost 

znesek 

Znesek za 

porabljeno 

topl. ener.  

Vrednost. 

prihranek 

 (°C) (kWh) (kWh) (kWh) (EUR) (EUR) (EUR) 

okt.15 6,5 13.831,2 13.627,0 204,2 567,1 558,7 8,4 

nov.15 1,8 17.084,6 7.471,0 9.613,6 700,5 306,3 394,2 

dec.15 -0,3 19.357,1 13.823,0 5.534,1 793,6 566,7 226,9 

jan.16 -1,3 20.180,2 13.863,0 6.317,2 827,4 568,4 259,0 

feb.16 2,8 15.792,3 11.131,0 4.661,3 647,5 456,4 191,1 

mar.16 5,2 13.661,6 9.933,0 3.728,6 560,1 407,3 152,9 

Skupaj 2,5 99.907,0 69.848,0 30.059,0 4.096,2 2.863,8 1.232,5 

Vir: GEK (2016) 

 

S slikami 8 in 9 grafično ponazarjamo rezultate ciljne vrednosti in dejansko porabo toplote v obdobju 

november 2016 – maj 2017 in september 2017 – maj 2018. Stolpčni diagram prikazuje s ciljno krivuljo 

odvisno spremenljivko (Y). V primeru ogrevanja prostorov je to proizvedena toplota oz. energent.    

 

Slika 8: Ciljna vrednost in dejanska porabe energije v  obdobju november 2016 – maj 2017 

Vir: GEKenergija (2018) 
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Slika 9: Ciljna vrednost in dejanska porabe energije v  obdobju oktober 2017 – maj 2018 

Vir: GEKenergija (2018) 

 

Na slikah 10 in 11 so grafično prikazani rezultati metode kumulativnih vsot (CUSUM). To je vsota ali razlika 

vseh odstopanj odvisne spremenljivke (Y) od ciljne krivulje. Dejansko prikaţe prihranke (v obdobju marec 

2017 – maj 2017 in januar – februar 2017) ali dodatne stroške, ko ni deloval regulator in je bila zaradi dviga 

ugodja zaposlenim v mrzlem obdobju zvišana temperatura v prostorih. 

 

Slika 10: Metoda CUSUM ogrevanja v obdobju november 2016 – maj 2017 

Vir: GEKenergija (2018) 

 

 

Slika 11: Metoda CUSUM ogrevanja v  obdobju oktober 2017 – maj 2018 

Vir: GEKenergija, 2018 
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Sprejet je bil ukrep prenove sistema regulacije ogrevanja v upravni stavbi podjetja Gorenjske elektrarne z 

zamenjavo regulatorjev in vgraditvijo tipal po posameznih prostorih in povezavo s sistemom »GEKenergija«, 

kar bo omogočalo individualne nastavitve temperatur ogrevanja.   

4.2 Analiza ključnih energijskih kazalnikov 

Skozi parametre količinske porabe in stroškov za energijo, cene energentov, uporabne površine stavbe in 

število zaposlenih, ki jih uporabljajo, smo oblikovali ključne energijske kazalnike.  

V tabeli 3 so prikazane količine porabe in strošek energentov na enoto uporabne površine oziroma na osebo, v 

tabeli 4 pa indeks realizacije ključnih energijskih kazalnikov glede na načrtovan letni cilj. 

Tabela 3: Ključni energijski kazalniki v obdobju 2015-2017 

 Energijski kazalnik / Leto 2015 2016 2017 
Povprečje 

2015-2017 

Indeks 

2016/2015 

Indeks 

2017/2015 

Gibanje 

2015-17 (%) 

Raba vse energije na enoto 

uporabne površine (kWh/m
2
) 

145,8 121,6 123,4 130,3 83,4 84,6 -15,4 

Raba el. energije na enoto 

uporabne površine (kWh/m
2
) 

74,2 65,0 52,5 63,9 87,6 70,8 -29,2 

Raba toplote na enoto uporabne 

površine (kWh/m
2
) 

99,5 83,6 86,3 89,8 84,0 86,7 -13,3 

Emisije CO2 na enoto uporabne 

površine (kg/m
2
) 

41,4 35,5 33,6 36,8 85,7 81,2 -18,8 

Raba pitne vode na osebo 

(m
3
/osebo) 

8,60 7,30 8,50 8,13 84,9 98,8 -1,2 

Cena el. energije (EUR/MWh) 81,62 37,63 51,49 56,9 46,1 63,1 -36,9 

Cena toplote iz zemeljskega plina 

(EUR/MWh) 
  37,67 37,7    

Cena toplote iz zemeljskega plina 

(EUR/Sm
3
) 

49,96 58,12  54,04 116,3   

Cena pitne vode (EUR/m
3
) 2,19 2,52 2,39 2,37 115,1 109,1 9,1 

Vir: GEK (2018), lastni izračuni 

Tabela 4: Indeks realizacije ključnih energijskih kazalnikov glede na načrtovan cilj 

Energijski kazalnik / Leto 
Letni 

cilj 
2015 2016 2017 

Izboljšava 

2015/Plan 

Izboljšava 

2016/Plan 

Izboljšava 

2017/Plan 

Raba vse energije na enoto 

uporabne površine (kWh/m
2
) 

150 97,2 81,1 82,3 2,8 18,9 17,7 

Raba el. energije na enoto 

uporabne površine (kWh/m
2
) 

70 106,0 92,9 75,0 -6,0 7,1 25,0 

Raba toplote na enoto uporabne 

površine (kWh/m
2
) 

100 99,5 83,6 86,3 0,5 16,4 13,7 

Emisije CO2 na enoto uporabne 

površine (kg/m
2
) 

42 98,6 84,5 80,0 1,4 15,5 20,0 

Raba pitne vode na osebo 

(m
3
/osebo) 

9 95,6 81,1 94,4 4,4 18,9 5,6 

Cena el. energije (EUR/MWh) 80 102,0 47,0 64,4 -2,0 53,0 35,6 

Cena toplote iz zemeljskega 

plina (EUR/MWh) 
40   94,2    

Cena toplote iz zemeljskega 

plina (EUR/Sm
3
) 

60 83,3 96,9  16,7 3,1  

Cena pitne vode (EUR/m
3
) 3 73,0 84,0 79,7 27,0 16,0 20,3 

Vir: GEK (2018), lastni izračuni 
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V obdobju 2015–2017 so se izboljšali ključni energijski kazalniki merjeni na enoto površine. Zmanjšale so se 

specifične vrednosti porabe toplotne energije za 13,3 %, porabe vse energije za 15,4 %, porabe električne 

energije za 29,2 % in emisij CO2 za 18,8 % (tabela 7). 

5 ZAKLJUČEK 

Standard ISO 50001 je orodje, ki pomaga pri zniţevanju stroškov energije in pri vpeljevanju uporabe 

alternativnih virov ter rešitve za stabilno energijsko oskrbovalno shemo. S konceptom energetske 

učinkovitosti tako sistematično v podjetju spremljamo porabo energije in jo zniţujemo ter s tem optimiramo 

stroške s finančnega vidika in emisije CO2 z ekološkega vidika (Papler, 2016b).    

Druţbeno odgovorna uporaba naprednih tehnologij in nova znanja pri upravljanju z energijo so koristna pri 

zagotavljanju manjše rabe energije, manjših stroškov in zmanjšanju vplivov na okolje (Papler, 2018). 

Z integracijo standarda ISO 50001 v sistem vodenja ISO 9001 je bil ustvarjen skupni sistem vodenja 

kakovosti v podjetju, ki povezuje usmeritev od vizije in smotra, ciljev in strategije na kakšen način jih doseči, 

pri čemer izhajamo iz poslanstva, s programi za kar se potrebujemo strukture, resursi in sredstva. 

Z energetskimi storitvami optimiranja in nadzora naprav za proizvodnjo električne energije je bila doseţena 

boljšo učinkovitost in donosnost elektrarn, pri čemer so pomembne informacije o delovanju proizvodnih 

naprav s pomočjo tekočih podatkov monitoringa obratovanja, predpisanih meritev za proizvodne in ostale 

objekte ter analitika z obdelavo podatkov.  

Sistem »GEKenergija«, ki je plod lastnega razvoja podjetja Gorenjske elektrarne, je bil integriran na več 

lokacijah v stavbah in v industriji. Vgradnja sistema je bila izvedena v upravni stavbi podjetja Gorenjske 

elektrarne, v upravnih stavbah Elektro Gorenjske, v Biotehniškem centru Naklo, v Podjetniškem centru Kranj, 

v stavbah Alpetour Poslovne enote Kranj in podobno, projekti pa so v izgradnji na več kot desetih lokacijah. 

Na dokončanih lokacijah se kaţejo prvi pozitivni rezultati, za primer navajamo stavbo Elektro Gorenjska, kjer 

se je poraba toplote za ogrevanje zniţala za 20 %. 

Izvajalci in uporabniki energetskih storitev smo partnerji v procesih in skupaj rastemo s kakovostjo. 
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NOTRANJA KONTROLA V PODJETJU ELEKTRO LJUBLJANA d.d. 

Gregor Kita 

Elektro Ljubljana d.d. 

Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana 

gregor.kita@elektro-ljubljana.si 

Povzetek 

Notranje kontrole so pomembno orodje kakovosti, ki presega nadzorni aspekt. Način uporabe in vsebina 

lahko predstavlja pomemben vir izboljšav in obvladovanja tveganj v podjetju. Dojemanje notranjih kontrol 

kot pozitivne aktivnosti kakovosti, je nujen pogoj za odprto komunikacijo in kakovostne izhode, ki pridejo iz 

notranje kontrole kot predlogi in ukrepi.   

Ključne besede: notranje kontrole, izboljšave,  orodje kakovosti 

Ljubljana 15.10.2018 

1. UVOD 

 

Podjetja, ki imajo integrirane ISO sisteme vodenja kakovosti v svoje poslovne procese, sledijo  logiki 

standardov, ki ji sestavlja PDCA krog. Stalno vrtenje tega kroga prinaša podjetju dinamiko stalnih izboljšav 

in ukvarjanja z lastnimi procesi, ki morajo odgovarjati na zahteve trga, zakonodaje in ekonomije. Podjetja na 

različne načine obvladujejo svoje poslovne procese in tako strateško kot taktično vpeljujejo spremembe v 

svoje poslovno okolje. Tako interno kot eksterno poslovno okolje.  Ne dolgo tega je bil kontroling v 

poslovnem smislu, navadno termin namenjen financam ali računovodstvu. Dodobro poznajo besedo 

kontroling v proizvodnji in tudi v storitvah. Vse bolj pa postaja kontroling domač tudi v poslovno procesnem 

področju. Današnji prispevek bo izpostavil samo notranje kontrole, na primeru  podjetja za distribucijo 

električne energije- Elektro Ljubljana d.d.  

 

 

 

Slika 1:PDCA v devetih korakih, VIR: http://demetra-leanway.com/metode-2/pdca/ 

mailto:gregor.kita@elektro-ljubljana.si
http://demetra-leanway.com/metode-2/pdca/
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1.1. Teoretski okvir notranjih kontrol: 

Notranje kontrole so bile vedno del vodstvenega procesa, ki je bil fokusiran na implementacijo strategij in 

zastavljenih ciljev. V zadnjem času pa postajajo notranje kontrole del sistema upravljanja tveganj in 

skladnosti  poslovanja. Vloga notranjih kontrol je zmanjševanje  tveganj znotraj poslovnih procesov (tveganja 

goljufij, podatkovnih napak…) ali pa se jih uporablja za podporo skladnosti poslovanja z veljavno zakonodajo 

in upravljanj ciljev. Povezave med poslovnimi procesi, obvladovanjem tveganj in notranjimi kontrolami je 

potrebno zgraditi in ne obstajajo uspešno izvedene v naprej.    

Notranje kontrole so glede na vsebino lahko: kontrole odnosov ali vedenja, informacijske kontrole, operativne 

kontrole, preventivne kontrole, detekcijske kontrole, generalne kontrole. So pa notranje kontrole odvisne od  

okolja kjer se izvajajo. Okolje kjer se izvajajo notranje kontrole mora imeti integriteto, etične vrednote in 

kompetentnost zaposlenih,  izdelano filozofijo vodstva, definiran način delegiranja in odgovornosti, dobro 

organizacijo ter podpora vodstvenih struktur.   

 

Vir: Business Process Risk Management, Compliance and Internal Control: A Research Agenda* 

2. PRIMER ELEKTRO LJUBLJANA 

2.1. Organizacija kakovosti 

 

Elektro Ljubljana d.d. je certificirana po standardih ISO in ima potrjene sledeče certifikate: ISO 9001:2015- 

Sistem vodenja kakovosti, ISO 14001:2015- Sistem ravnanja z okoljem, OHSAS 18001:2007- Sistem za 

vodenje varnosti in zdravje pri delu ter ISO 27001:2013- Sistem za upravljanje informacij. Poleg ISO 

certifikatov ima Elektro Ljubljana d.d. tudi polni certifikat Druţini prijazno podjetje. Vsi certifikati skupaj 

predstavljajo sistem vodenja in integracijo dobrih praks, kar predstavlja proces, ki se stalno revidira, 

dopolnjuje in izpopolnjuje. Sledimo trţnim, zakonskim in internim procesnim zahtevam. Delovanje 

posameznih sistemov je zdruţeno v Svetu za sisteme vodenja kakovosti, ki zdruţuje posamezne segmente in 

področja. Aktivnosti na Sistemu vodenja kakovosti Krovni standard ISO 9001 postaja predpogoj za 

uspešno poslovanje sleherne druţbe v današnjih ostrih konkurenčnih razmerah. Definirani in urejeni procesi z 

neprestanim izboljševanjem le-teh so tako ključ za obstoj in nadaljnji razvoj vsakega poslovnega sistema. V ta 

namen je bila izvedena celovita prenova in popis vseh procesov v druţbi Elektro Ljubljana d.d. Danes imamo 

potrjenih 27 procesov, trije so v potrjevanju. 

2.2  Opredelitev notranjih kontrol v procesih: 

 

Elektro Ljubljana d.d. ima opredeljene notranje kontrole skozi NA 303 OP102 3. Gre za navodilo 

obvladovanja kakovosti in sistemov vodenja kjer se v poglavju definirajo notranje kontrole.  

Aktivnosti procesa 

Izvajanje notranje kontrole nad procesi druţbe / nenapovedane notranje presoje 

Notranja kontrola se izvaja skladno s sprejetim Planom notranjih kontrol, ki je  obravnavan in potrjen na 

Odboru za kakovost druţbe. Notranja kontrola se vrši nenapovedano. Izvaja, pa se tudi izredna kontrola na 

segmentih, kjer bi lahko obstajal indic neskladja izvajanja procedur dokumentiranih procesov. V pregled 

notranje kontrole se tekom leta morajo zajeti vse organizacijske ravni, kar pomeni, da: 

  

 ·         Uprava izvede notranjo kontrolo najmanj 1x letno,  

 ·         Izvršni direktor OE ali direktor DE izvede notranjo kontrolo najmanj 2x letno,  

 ·         Vodja sluţbe izvede notranjo kontrolo najmanj 4x letno,  

 ·         Vodja nadzorništva izvaja notranjo kontrolo najmanj 1x mesec. 

· Vodja oddelka notranjih kontrol najmanj 1X kvartalno po planu kontrol in nenapovedane kontrole. 
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 Notranja kontrola zajema pregled:  

 a) na področju kakovosti: dokumente Sistem vodenja kakovosti, zakonskih obveznosti, obravnavo tveganj, 

kazalnikov učinkovitosti, zapisnikov in zapisov.   

b) na področju VZD: dokumentov za varno delo, spoštovanje 5 zlatih pravil, vsebina prve pomoči, urejenost 

transportnih sredstev, osebne varovalne opreme in njena dosledna uporaba, urejenost zunanjih kooperantov, 

zavarovanje delovišča.   

c) na področju RO: skladnost dokumentacije (zakonodaja in notranja pravila), izvajanje Načrta gospodarjenja 

z odpadki.   

d) na področju SUVI: upoštevanje kontrolnih mehanizmov (obravnavanih iz Izjave o primernosti) za 

zmanjšanje informacijskih tveganj, skladnost izvajanja klasifikacije in ravnanja z informacijami.   

e) na področju izvajanja gradbenih in tehnično investicijskih del v skladu z notranjimi navodili, pravilniki in 

akti ter v skladu z ustrezno zakonodajo (npr: ZGD, ZJNCEPT,…) za obvladovanje izvedbe v skladu z pravili. 

Nadzor izvaja predstavnik oddelka za notranje kontrole. Ob pregledu se vodi zapisnik o notranji kontroli, ki 

se ga Predsedniku uprave ter po potrebi direktorjem DE/OE za nadaljne ukrepe. Notranje kontrole se izvajajo 

v skladu s planom notranjih kontrol ter na podlagi osebne ocene predstavnika oddelka notranjih kontrol  ali po 

navodilu poslovodstva ad hoc nenapovedano. Poročila notranjih kontrol se pošiljajo predsedniku uprave in po 

potrebi direktorjem OE/DE 

   

O pregledu se vodi Zapisnik o notranji kontroli, ki se ga odda nadrejenemu, kjer se je izvedla notranja 

kontrola, v vednost pa ga mora obvezno dobiti še PVK.  

Zapisnik z ugotovitvami notranje kontrole se obravnava na kolegiju OE/DE, ki sprejme ustrezne ukrepe ter 

določi odgovorne za realizacijo ukrepov. V primeru ukrepov, ki zahtevajo sodelovanje drugih OE/DE, se 

ukrepi obravnavajo na Odboru za kakovost druţbe/kolegij uprave. 

Podlago za izvajanje notranjih kontrol predstavlja plan notranjih kontrol, ki ga sprejema odbor za kakovost 

druţbe. 
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2.2. Primer plana: 

 

Sama notranja kontrola pa ima opredeljene tudi obrazce po katerih se le ta izvaja. 
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3. NOTRANJA KONTROLA – VIZIJA 

Dobro znani so primeri notranjih kontrol, ki prihajajo iz avtomobilske in letalske branţe. Pri tem ne 

izpostavljam samo kontrol produktov in storitev ampak predvsem notranje kontrole poslovnih procesov. 

Koncept t.i. check list je postal del vsakdanjega procesa, ki se izvaja praktično na vseh nivojih. 

Informatizacija kontrolinga postaja nujnost, saj se začela izgubljati preglednost nad izvedenimi kontrolami in 

ukrepi. Vendar bi danes ţelel izpostaviti nekaj na kar se pogosto spregleduje, ko se govori o notranjih 

kontrolah. 

Vhodi za notranje kontrole so mnogo bolj različni kot se danes dojema. Na primeru Elektro Ljubljane d.d.  so 

razvidni vhodi plan kontrole, procesi ki se kontrolirajo in odgovorne osebe s frekvenco izvajanja notranjih 

kontrol. Gre za izdelan in delujoč koncept notranjih kontrol, ki temelji delno na kombiniranem 

organizacijskem in procesnem pristopu. 

Načrt nadgradnje notranjih kontrol pa predvideva za vhode tudi: 
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- Neţelene dogodke in incidente 

- Reklamacije 

- Morebitne ugotovitve kršitve zakonodaje (inšpekcijski pregledi) 

- Ponavljajoče napake v poslovnih procesih 

- Nedoseganja načrtovanih kazalnikov kakovosti 

- Ciljev iz strategiji vodstva- Dvigovanje poslovne kulture 

- Neskladja presoj in revizij 

 

Ti vhodi pa v veliki meri spremenijo obstoječi koncept notranjih kontrol. Zakaj? 

1. Plan notranjih presoj ni več samo opredeljen organizacijsko in procesno temveč se prestavi izključno 

na procesno stran. To pomeni, da se organizacijski pogled povsem podredi procesnemu. Še posebej 

pri obravnavanju ukrepov ki presegajo eno organizacijsko enoto. 

• To pomeni tudi dokončno opustitev koncepta »silosnega« pristopa. 

2. Ciljno vsebinsko vodene notranje kontrole   postanejo pomembnejši ukrep obvladovanj tveganj, ki 

izhajajo iz posameznega procesa.  

3. Zahteva še v večji metri veščine change managementa. 

4. Zahteva od zaposlenih ki izvajajo kontrolo dodatne znanja in veščine iz tega področja. 

5. Informatizacijo notranjih kontrol za učinkovitejše spremljanje izvajanje ukrepov, kršiteljev, sankcij in 

hitrejše obvladovanj aktualni strategij in usmeritev vodstva 

6. Notranje presoje postajajo tudi kanal za primere dobrih praks in v končni konsekvenci predlogov za 

izboljšave.  

7. Costumizacijo notranjih kontrol vezano na procesno vlogo. 

   

3.1. Izvedba koncepta  »check lista« na procesno vlogo odgovornega 

Koncept check list je moţen ob odlične poznavanju procesov, strateških vhodov uprave in planov notranje 

presoje. Zagotavlja poenostavljeno kompleksnost, natančnost in vsebinsko usmerjenost notranje presoje. 

Terja informatizacijo notranje kontrole, še posebej, ko gre za večje število različnih vlog v procesih kjer se 

vrši notranja kontrola. Ko je sistem enkrat vzpostavljen je izvajanje notranjih kontrol relativno enostavno, 

časovno optimalno in z vidika sledenja stanju kakovosti konsistentno in natančno. Sama izgradnja »check 

liste« pa je proces, ki terja sodelovanja vseh nivojev odločanja v podjetju. 

Ključna komponenta notranjih kontrol pa je navezava na oceno tveganja.  

3.2. Kompetentnost izvajalcev notranje kontrole 

 

Izvajanje notranje kontrole na procesih je prvenstveno v domeni managementa na različnih nivojih. To pa še 

ne pomeni, da so ta znanja in veščine lastne vsakemu v managemenetu. Izkušnje kaţejo, da so ta pričakovanja 

daleč od resnice. Izobraţevanje vodilnih kadrov za področje notranjih kontrol je ključno pri razumevanju 

kompleksnosti in občutljivosti tega področja. Predpostavka, da notranjo kontrola lahko dela vsakdo brez 

predhodno pridobljenega znanja je zgrešena in nevarna. Ob dojemanju in sprejemanju vseh moţnih 

/predstavljenih vhodih v notranjo kontrolo se pokaţe zahteva po širini in kompetenci odgovornih, ki izvajajo 

notranjo kontrolo.   

      

4. ZAKLJUČEK 

 

Izvajanje notranjih kontrol, ki bodo učinkovite, produktivne in transparentne ima ključen pogoj. To so 

odlično popisanimi/dokumentiranimi poslovni procesi, z prepoznanimi odgovornostmi, tveganji, kazalniki.  

Ostali pogoji so: 

1. Za notranje kontrole potrebujemo vizijo vodstva in ostale vhode, ki so dandanes pogosto spregledani. 

2. Kompetenten izobraţen in etičen kader, ki izvaja notranje kontrole 

3. Informatizacijo notranje kontrole z nadzorom nad izhodi notranje kontrole 

a) Ukrepi 

b) Sankcije 



27. letna konferenca Slovenskega zdruţenja za kakovost in odličnost, november 2018, Portoroţ 

 

 - 130 - 

 

c) Predlogi za izboljšave 

d) Dobre prakse 

e) Check liste 

 

Notranje kontrole se morajo obravnavati na kolegijih in spremlja se realizacija ukrepov. V sodelovanju z 

odgovornim za tveganja se s tem spremlja tudi register tveganj z ocenami. Notranje kontrole postanejo kanal 

za pridobivanje povratnih informacij o delovanju sistema, njegovi kondiciji , primerov dobrih praks in 

predlogov za izboljšave. 
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ZDRAVSTVO 2 

POGOVORI O VARNOSTI V KLINIKI GOLNIK 

Doc. dr. Saša Kadivec  

Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik 

4204 Golnik 

sasa.kadivec@klinika-golnik.si 

Povzetek 

Cilj pogovorov o varnosti je zagotavljanje varnosti in izboljševanje sistema kakovosti za bolnika in za 

zdravstveno osebje. Pogovori naj potekajo na ravni bolniških oddelkov ali na ravni cele bolnišnice, vključeni 

naj bodo zaposleni, ki so vključeni v obravnavani proces. Pogovori o varnosti so priloţnost za učenje, saj 

udeleţenci razpravljajo o varnosti in iščejo rešitve zanje. Ključno je spodbujanje kulture varnosti za bolnike in 

visoko zavedanje o problemih varnosti na vseh ravneh. Namen prispevka je predstaviti pogovore o varnosti v 

okolju Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik. S poročanjem opozorilnih dogodkov so 

pričeli reševati probleme iz področja zagotavljanja varnosti pacientov. Pri tem sledijo krogu PDCA in 

uvedene spremembe tudi vrednotijo. Pogovore o varnosti smatrajo kot metodo učenja in iskanja rešitev s 

preprečevanjem nastanka podobnih dogodkov v prihodnje.  

Ključne besede: varnost, sistem izboljševanja kakovosti, pogovor o varnosti  

 

1. Uvod 

Zagotavljanje varnosti in sistem izboljševanja kakovosti nista ločeni aktivnosti, pač pa del vsakodnevne 

prakse. Osnova za izboljševanje kakovosti in zagotavljanje varnosti je merjenje in dokumentiranje kakovosti. 

Spremembe, ki so potrebne v sistemu zagotavljanja varnosti in izboljševanja kakovosti so povezane s kulturo, 

ki vlada v določenem okolju bolnišnice (Robida, 2006; Robida, 2013 ). Kultura varnosti je tista, v kateri se 

vsakdo nenehno in dejavno zaveda svojega prispevka k delovanju ustanove in moţnosti, da gredo stvari lahko 

narobe. Je kultura odprtosti in pravičnosti, v kateri ljudje zvedo, kaj je šlo narobe, stvari popravijo in nenehno 

izboljšujejo procese ter iščejo sistem, da postanejo bolj odporni na napake. Velikega pomena je, da vsi 

zaposleni razumejo, kako se bo njihova ustanova odzvala na sporočanje incidentov in kako jih bo analizirala. 

Ustanova mora pripraviti strategijo in program varnosti pacientov, kjer je pomemben element sporočanje 

napak z zdravstveno škodo za paciente, skorajšnjih napak in moţna tveganja (Robida, 2013).  

 

1.1. Definicije 

 

V zvezi z obvladovanjem neţelenih dogodkov slišimo različne izraze: odkloni, neţeleni dogodki, nesrečen 

dogodek, napaka in še kaj. V Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo Golnik (Klinika Golnik) 

uporabljamo definicije: 

Odklon – je vsako odstopanje od pričakovanega, normalnega, gre za zaplete, ki lahko nastanejo pri pacientu, 

zaposlenem ali drugemu (študenti, dijaki). Vzrok odklonom iščemo v  procesu, človeški pomanjkljivosti, v 

napaki v delovanju opreme, slabi dokumentaciji, komuniciranju med člani tima, predaji sluţbe, nasilju,… 

Neţelen dogodek je nenameren in nepričakovan dogodek, ki je ali bi lahko škodoval pacientu ob prejemanju 

zdravstvene oskrbe in ne nastane zaradi narave pacientove bolezni. Nastane zaradi izvedbe ali neizvedbe 

nekega postopka s strani izvajalca in / ali zdravstvenega sistema. Najbolj pogosti neţeleni dogodki  so: napake 

pri ravnanju z zdravili, zaplet pri invazivnih posegih, bolnišnične okuţbe, pojavnost padcev, razjede zaradi 

pritiska.  

Skorajšnji dogodek predstavlja prepoznano tveganje ali okoliščino, ki bi lahko privedla do neţelenega 

dogodka, a se ta ni zgodil zaradi pravočasnega ustreznega ukrepanja. V takem primeru ne pride do škode za 

mailto:ime.primek@organizacija.si
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pacienta in ni strahu pri vpletenih glede pojava  obtoţb. Je pa dogodek odlična priloţnost za učenje ter 

povečanje varnosti pacientov. (Robida, 2013) 

Opozorilni nevarni dogodki: Ministrstvo za zdravje (MZ) spremlja najhujše opozorilne dogodke,o katerih 

smo s pomočjo na spletu objavljenega obrazca dolţni poročati v časovnih okvirih (www.mz.gov.si): 

o Nepričakovana smrt pacienta, 

o Večja stalna izguba telesne funkcije pacienta, 

o Samomor pacienta v zdravstveni ustanovi, 

o Zamenjavo novorojenčka, 

o Hemolitično transfuzijsko reakcijo po transfuziji krvi ali krvnih produktov zaradi 

neskladja glavnih krvnih skupin, 

o Kirurški poseg na napačnem pacientu ali napačnem delu telesa, 

o Sum kaznivega dejanja 

 

 

1.2.  Poročanje neţelenih dogodkov 

Avtorji (Toyabe, 2016) vidijo poročanje o varnostnih zapletov kot eno ključno dejanj  v zagotavljanju 

varnosti v bolnišnicah. Neporočanje zapletov postane resen problem posebno v primeru teţjih poškodb ali 

smrtnega izida in vodi v neučinkovito reševanje strategije varnosti. V raziskavi (Toyabe, 2016) so ugotovili 

25% neevidentiranih poročil padcev bolnikov. Razloge  za neporočanje so našli v padcih, ki so se zgodili 

moškim bolnikom, padcih, kjer ni bilo priče ob času padca, padcih, ki so nastali v času praznikov in pojavu 

prvih padcev pri bolniku.  Pomembne prepreke za poročanje so v zdravstvenih delavcih. Raziskava 

(AbuAlRub, Al-Akour, Alatari, 2016) je pokazala, da so medicinske sestre bolj zavedne pri poročanju 

varnostnih zapletov kot zdravniki in tudi bolj uporabljajo sistem poročanja. Glavne tri ovire za (ne)poročanje 

so bile: v ustanovi ni bilo ustreznih poudarkov na poročanju, pomanjkanje povratnih informacij in prisotnost 

strahu pred ukrepi. Sistem poročanja deluje (Polisena, Gagliardi,  Clifford, 2015) če je vzpostavljen sistem  

izobraţevanja in  usposabljanja zdravstvenih delavcev ter vzpostavljenih registrov za poročanje varnostnih 

zapletov.  

V Kliniki Golnik spremljamo odklone, ki se zgodijo in jih razdelimo na odklone pri zdravljenju z zdravili, 

odkloni v zvezi z zdravstveno obravnavo pacienta, odkloni povezani z organizacijo dela in nasilje (nad 

pacientom ali zdravstvenim delavcem). Odklone razdelimo na nastale odklone in skorajšnje dogodke. 

V letih 2005, ko smo pričeli s spremljanjem zamenjave zdravil pri dajanju zdravil  do leta 2018 se je na 

področju zagotavljanja varnosti precej zgodilo. Na novo smo definirali poročanje odklonov z oblikovanjem 

nove oblike obrazca za poročanje. Obrazec iz leta 2014 zajema vse procese pri zdravljenju z zdravili, v 

poročanje so vključeni izvajalci zdravstvene nege, klinični farmacevti, zdravniki in tudi drugi.  Pričeli smo 

spremljati skorajšnje dogodke. Dogovor na Kliniki Golnik je, da se identificira dogodka (ni nujno, da tisti, ki 

je bil vpleten v dogodek), ki je lahko vodja oddelka, oz. nekdo, ki o dogodku ve povedati zakaj in kako je do 

njega prišlo. Razlog za odločitev je v zmanjševanju strahu pred poročanjem. Skorajšnje dogodke lahko 

poročamo v anonimni obliki.   Vsebine obrazca za poročanje:  

- Proces, pri katerem je prišlo do odklona; 

- Izbira dogodka: neţelen ali skorajšnji dogodek; 

- Identifikacijska številka bolnika v primeru neţelenega dogodka 

- Oddelek, datum in ime poročevalce; 

- Opis dogodka; 

- Poročilo o zamenjavi zdravil: predpisano in dano zdravilo; 

- Čas odkritja odklona; 

- Opredelitev klinične pomembnosti odklona (majhna, srednja, velika); opredeli zdravnik; 

- Morebitni ukrepi; 

- Korektivni ukrepi. 

 

Skrbnik sistema je postal tim v sestavi predstavnikov zdravstvene nege, zdravnikov, kliničnih 

farmacevtov in skrbnika sistema kakovosti Tim ki skrbi za sistem izvaja tudi notranje nadzore na 

področju predpisovanja in razdeljevanja zdravil.  
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 V 13 letih (2005-2017) je bilo v Kliniki Golnik skupno zbranih 575 poročil o neţelenih in skorajšnjih 

dogodkih pri zdravljenju z zdravili. V 2005 je bilo zbranih 5 odklonov pri zdravljenju z zdravili (pri 5436 

hospitalizacijah), v 2014 52 poročil od tega je bilo 15  skorajšnjih  dogodkov (6843 hospitalizacij) v 2015 pa 

112 poročil, od tega 20 skorajšnjih dogodkov (7271 hospitalizacij). Preteţno so poročale medicinske sestre, v 

2015 so nekaj dogodkov sporočili zdravniki Najbolj pogosti vzroki za odklone pri zdravljenju z zdravili so 

bili: moteče okolje, nečitljiva pisava/nejasen predpis, preobremenjenost, slaba predaja sluţbe, podoben videz / 

podobno ime zdravila (Stariha, 2016).V 2016 smo imeli 152 nesrečnih dogodkov (9203 hospitalizacij) in v 

2017 smo poročali in zbrali 128 neţelenih dogodkov (8844 hospitalizacij). Večina gre za odklone v zvezi z 

ravnanji z zdravili. Odklonov je vsako leto več, kar pripisujemo vedno večji zavzetosti pri poročanju.  

Na podlagi analiz smo v Kliniki Golnik izvedli nekaj korektivnih ukrepov:  

- Na vrata bolniških sob, kjer poteka razdeljevanje zdravil nameščamo tablice: »Prosimo ne vstopajte, 

poteka razdeljevanje zdravil«. 

- Na škatlice zdravil lepimo nalepko »Nevarnost zamenjave – preveri odmerek«. 

- Na stene hodnikov smo izobesili plakate »Vaše ime za vašo varnost«, ki informirajo o pomembnosti 

stalnega preverjanja identitete pacienta.  

- Objava zdravil, kjer je večja moţnost zamenjave na internetu in v bolnišničnem glasilu Pljučnik. 

- Označevanje pomembnih informacij na terapevtskem listu z barvnimi markerji.  

- Izobraţevanja za medicinske sestre (učne delavnice: zdravila z visokim tveganjem, iskanje zdravil v 

času deţurstva,ipd) 

- Poročanje o odklonih in rezultatih analiz na Komisiji za kakovost, strokovnem svetu, Kolegiju Sluţbe 

zdravstvene nege in oskrbe. 

- Mesečni sestanki za vse negovalno osebje: »Pogovori o varnosti«. 

 

2. Pogovori o varnosti v Kliniki Golnik 

 

Pogovori o varnosti so priloţnost za učenje, saj udeleţenci pogovora razpravljajo o varnostnih problemih in 

zanje iščejo rešitev. So priporočilo za zdravstveno osebje, da se vsakodnevno pogovarja o potencialnih 

problemih, ki vplivajo na zagotavljanje varnosti bolnikov. Eden od namenov pogovorov o varnosti so tudi 

kreiranje okolja, v katerem se osebje pogovarja o varnostnih problemih, brez strahu za posledice. Zdravstveni 

zavod uporablja pogovor o varnosti, da poveča zavedanje med zdravstvenim osebjem, o moţnih tveganjih za 

bolnike, da ustvari okolje, v katerem se osebje pogovarja o varnostnih problemih brez strahu za posledice 

(Robida, 2006).  

Na Kliniki Golnik izvajamo pogovore o varnosti od leta 2013. Za vsak pogovor o varnosti pripravimo dnevni 

red, kamor uvrstimo primere varnostnih zapletov, ki so se zgodili v procesu dela predvsem pri delu 

medicinskih sester v povezavi z drugimi zdravstvenimi izvajalci, (npr. predpis in dajanje terapije ). V prvih 

pogovorih o varnostnih zapletih so sodelovali preteţno predstavniki zdravstvene nege, kasneje smo med 

sodelujoče vključili tudi druge: zdravnike, pravno sluţbo, zaposlene iz tehnične sluţbe, klinične farmacevte in 

druge, ki se lahko aktivno vključujejo v reševanje problema. Z nami sodelujejo tudi koordinatorica sistema 

kakovosti in vodja komisije za kakovost.  

V pogovorih o varnosti v Kliniki Golnik smo usmerjeni v sistemsko iskanje rešitev, ki jih tudi realiziramo in 

merimo uspešnost. S sistemskimi rešitvami ţelimo predvsem preprečiti ponavljanje enakih ali podobnih 

varnostnih zapletov. Pri predstavitvi varnostnih zapletov se v razpravo vključujejo vsi prisotni na pogovorih o 

varnosti in s tem laţje razjasnimo vzroke dogodkov in v povezavi s tem pridruţene varnostne zaplete ali 

skorajšnje varnostne zaplete.  

Praksa je, da posamezen varnostni zaplet predstavi kdorkoli iz bolniškega oddelka ali enote, ki je seznanjen z 

dogodkom, ki se je pripetil. V večjem krogu zaposlenih poiščemo rešitve in jih preko Kolegija Sluţbe 

zdravstvene nege, strokovnega sveta in Komisije za kakovost tudi implementiramo v prakso.  

Pregled zaključkov in uvedenih korektivnih ukrepov  (predstavljeno na konferenci) nam pokaţe, da smo v 

pogovorih o varnosti v Kliniki Golnik usmerjeni v iskanje rešitev, ki jih tudi realiziramo in merimo uspešnost. 

 

3. Zaključek 
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Cilj poročanja in obvladovanja odklonov na Kliniki Golnik je analiza vzrokov in ustrezni korektivni ukrepi, ki 

vodijo v preprečevanje nastanka podobnih dogodkov v prihodnje. Praksa na tem področju pokaţe, da je 

potrebno izboljšati poročanje odklonov, sledenje uspešnosti realizacije korektivnih ukrepov in dajanje 

povratnih informacij poročevalcem, oddelkov/enotam, kjer se je odklon zgodil.   

V 2018 poskusno vodimo elektronski register poročanja odklonov, s poudarkom na spremljanju analize 

vzroka in korektivnih ukrepov. Novost je status dogodka: sprejeti ukrepi, realizacija ukrepov in vrednotenje 

ukrepov. Vsak zadolţeni dobiva naloge v elektronski obliki na svojo e – pošto. Predvideno je tudi poročanje o 

obvladovanju odklonov dvakrat letno na različnih nivojih: strokovni svet, Kolegij sluţbe zdravstvene nege in 

oskrbe, komisija za kakovost.  

S pogovori o varnosti, ki sledijo potrebam prakse, zagotavljamo našo usmeritev v varno in kakovostno 

zdravstveno oskrbo bolnika. Z aktualnimi vsebinami, ki tekoče sledijo odklonom v praksi je moţen stalen 

razvoj zaposlenih, učenje na konkretnih primerih in iskanje rešitev. Pri tem sledimo krogu PDCA in 

vrednotimo uspešnost uvedenih sprememb. Zaposleni tako dobijo tudi moţnost biti aktivni pri uvajanju 

potrebnih sprememb. Naš cilj je, da se zaposleni zavedajo, da storiti napako ne pomeni biti kaznovan, ampak 

ob pravilnem postopanju preprečiti škodo za bolnika ali zdravstveno osebje in preprečiti ponovitev dogodka 

ter poiskati ustrezno rešitev problema.  
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Povzetek 

Tim v druţinski medicini se pogosto srečuje z vitalno ogroţenim pacientom. Simulacije  v zdravstvu so 

odličen način za zdravstvene time, da trenirajo spretnosti in veščine v varnem okolju. Simulacije so tako 

učinkovita, etična in varna metoda za treniranje teoretičnih vsebin. Udeleţenci na tak način pridobijo izkušnje 

o oskrbi vitalno ogroţenega pacienta. S simulacijami se ţelimo čim bolj realno pribliţati relanemu kliničnemu 

okolju.  

Vendar učenje s simulacijami v zdravstvu ţal mnogim profesionalcem v zdravstvu ni dostopno. Dejavniki, ki 

ovirajo izvajanje simulacijskega usposabljanja so pomanjkanje znanja in opreme za izvajanje simulacij v 

zdravstvu, visoki stroški izobraţevanja in časovna omejitev zdravstvenih timov. Razvili smo mobilno 

simulacijsko enoto (»SIM mobil«), ki vsem zdravstvenim timom na primarnem nivoju v Sloveniji in širše 

omogoča dostop do sodobne simulacijske opreme. 

Ključne besede: simulacija, SIM center, izobraţevanje, primarna zdravstvena oskrba, mobilna simulacijska 

enota 

1. UVOD 

Delo v zdravstveni dejavnosti poleg dobrega teoretičnega znanja zahteva tudi ustrezno praktično 

usposobljenost. Slednje je še posebej bistveno, kadar govorimo o obravnavi vitalno ogroţenega pacienta, ki  

je za zdravstveni tim zelo stresna izkušnja, saj se z njim ne srečujejo vsakodnevno. Ker je deleţ vitalno 

ogroţenih pacientov v osnovnem zdravstvu zelo nizek, je pomembno, da se zdravstveni timi nenehno 

izobraţujejo, saj s tem pridobijo zaupanje v svoje znanje in sposobnosti, ter tako zmanjšajo stres, ki nastane 

ob nudenju nujne medicinske pomoči pacientu, ki jo potrebuje. S tem zmanjšujejo tudi nastanek napak v 

klinični praksi. V Zdravstvenem domu Ljubljana (ZDL) (2,5 milijonov obiskovalcev letno) beleţimo od leta 

2015 do leta 2017 206 nujnih stanj, torej povprečno 68 nujnih stanj na leto, kar pomeni, da timi v ZDL nujno 

potrebujejo usposabljanje v SIM centru. 

Izobraţevanje zaposlenih je pomemben del uveljavljanja sistema, ki preprečuje srčni zastoj. Pri kritično 

bolnem oziroma poškodovanem pacientu pa zgodnja prepoznava in zdravljenje ţivljenjsko ogroţajočih stanj 

izboljša preţivetje (Stockwell in Slonim, 2006). V kliničnem okolju so problematične predvsem intervencije, 

ki jih izvajalci ne izvajajo vsakodnevno, kot na primer nenadni srčni zastoj, ki je eden izmed vodilnih vzrokov 

smrti v Evropi in prizadene pribliţno 55-113 ljudi na 100,000 prebivalcev oziroma 350,000 – 700,000 

posameznikov letno (Kren idr., 2017). Število napak v teh primerih lahko zmanjšamo s pravilno pripravo 

zdravstvenega osebja na delo s pacientom z izkoriščanjem simulacij v zdravstvu. Zdravstveni tim, ki v 

določenem časovnem obdobju ni ―doţivel‖ intervencije ―oskrbe vitalno ogroţenega pacienta‖ slednje obnovi 

v simulacijskem centru (SIM centru), ki zelo spominja na realno klinično okolje. 

mailto:uros.zafosnik@zd-lj.si
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Shannon (1975) izraz "simulacija" opredeljuje kot "proces oblikovanja modela realnega sistema in izvajanja 

poskusov s tem modelom z namenom razumevanja obnašanja sistema ali evalvacije različnih strategij za 

delovanje sistema. 

O prednostih učenja s simulacijami govore mnogi avtorji, med drugim tudi Kalisch (2014), ki opisuje 

izboljšanje kvalitete dela v zdravstveni negi prav zaradi uporabe simulacij v izobraţevanju. Raziskave kaţejo, 

da lahko s simulacijami izboljšamo rezultate izobraţevanja ter s tem  praktično usposobljenost študentov 

zdravstvene nege (Roh in Lim, 2014). Ballangrud in sodelavci (2013) zagovarjajo, da z učenjem v 

simulacijskem centru izboljšamo varnost pacientov. Georg in Zary (2014) opisujeta simulacije v obliki 

virtualnega pacienta, kateri omogoča povezovanje teorije s prakso. Simulacije nam omogočajo, da poveţemo 

teoretično in praktično znanje, hkrati pa pri učečem spodbujajo kritičen način razmišljanja. Vse to pa nam 

omogočajo še preden pridemo v stik s pacientom v kliničnem okolju in nam tako dajo podlago za 

kvalitetnejšo in varnejšo delo s pacientom (Perkins, 2007). Saaranen in sodelavci (2015) opisujejo simulacije 

v zdravstvu kot dragoceno orodje za učenje komunikacije tima med oskrbo vitalno ogroţenega pacienta. 

Qayumi in sodelavci (2014) navajajo, da simulacije v zdravstvu pridobivajo vse večjo veljavnost kot 

izobraţevalna metoda s katero povečujemo varnost obravnave pacientov. Dowson in sodelavci (2013) 

opisujejo boljše rezultate pri delu s skupino, ki je bila deleţna izobraţevanja s simulacijami v zdravstvu v 

primerjavi s kontrolno skupino. Mileder in sodelavci (2014) navajajo rezultate raziskave, ki potrjujejo uspeh 

učenja s simulacijami tudi v pediatriji. Pri izvajalcu se izboljšujejo kognitivne, tehnične in vedenjske 

spretnosti, prav tako pa pridobi tudi na samozavesti. Spretnosti pridobljene v simuliranem okolju, se lahko 

vključijo v klinično prakso, kar vodi tudi k izboljšanju varnosti pacientov  in njihovega zdravja. Simulacije se 

vse pogosteje uporabljajo v zdravstvu z namenom ustvarjanja učnega okolja, v katerem lahko študentje 

razvijajo samozavest in vadijo praktične in nepraktične veščine (Kneebone, 2005, Cook idr, 2011;. Eppich, 

Howard, Vozenilek v Curran, 2011; Motola idr., 2013) Vadnais idr. (2012) v svoji raziskavi ugotavljajo, da so 

udeleţenci (zdravniki) po simulacijah iz nujnih stanj pokazali boljše znanje in komfortnost, ki pa je začelo 

upadati pred iztekom enega leta po opravljenih simulacijah. Po enem letu so usposabljanje ponovili in 

ugotovili, da ponovitev simulacij prinaša dodatne koristi. 

 

Čeprav mnogi avtorji poudarjajo pomen in prednosti usposabljanj s simulacijami v zdravstvu, slednje mnogim 

ţal še vedno niso dostopne. V raziskavi, ki je bila izvedena v Avstraliji, je bilo opravljenih 14 simuliranih 

kirurških posegov (25 % nadzornih zdravnikov,  17 % višjih pripravnikov (3 leta ali več iz kirurškega 

treninga) in 9 % mladih pripravnikov (leto 1 ali 2 kirurškega treninga). V raziskavi so ugotavljali  dostop do 

učenja s simulacijami v zdravstvu. 63 % anketirancev je poročalo, da nimajo simulacijske opreme na svojem 

delovnem mestu. Podobni rezultati so bili ugotovljeni v raziskavi v Zdruţenem kraljestvu in objavljeni leta 

2012, v kateri  je imelo dostop do učenja s simulacijami le 41 % anketirancev  in  le 30 % na delovnem mestu 

(Pena idr., 2014).  

Ena izmed rešitev je izgradnja regionalnih simulacijskih centrov, kar je še vedno za mnoge nedostopno zaradi 

prevelike oddaljenosti in predolge odsotnosti iz delovnega procesa. V ZDL, ki ima letno 2,5 milijona 

obiskovalcev smo zgradili simulacijski center januarja 2015. 

V SIM centru ZDL opaţamo, da geografska lega učečega tima vpliva na uporabo in pogostost obiska SIM 

centra. Geografsko bliţje kot je zdravstveni tim SIM centru ZDL, pogosteje sodelujejo pri izobraţevanju v 

njem, in nasprotno bolj kot je oddaljen od SIM centra, redkeje ali nikoli se ne udeleţijo izobraţevanja v SIM 

centru. Da bi omogočili dostop do takšnega načina usposablja in učenja čim večjemu število timov na 

primarnem nivoju, smo v ZDL pričeli z izvajanjem programa »SIM mobil«. Izobraţevalni program »SIM 

mobil« je bil pripravljen in izveden v praksi. Njegov namen je zagotoviti kakovost dela in ugotoviti morebitne 

napake in varnostna tveganja pri zdravljenju pacienta. Na tak način bi se lahko vnaprej  izognili slednjemu. 

2. METODE 

S »SIM mobil« smo izvajali simulacije na 10 različnih lokacijah v Sloveniji (zdravstveni domovi, 

prehospitalne enote), katere so vse oddaljene od SIM centra ZDL več kot 50 km. Udeleţenci so pri  

simulacijah uporabljali opremo, ki je opisana v tabeli 1. Udeleţence smo k sodelovanju povabili preko vodij 

sluţb, katere smo obvestili s pomočjo elektronske pošte. Udeleţenci šudije so bili zdravniki druţinske  

medicine, medicinske sestre druţinske medicine, reševalci. Študija je potekala od junija 2018 do avgusta 

2018.  Časovno obdobje, dodeljeno vsakemu zdravstvenemu domu se bil 1 dan. SIM center je tako bil 

izkoriščen 20 dni, in je bil odprt za udeleţence od 12 do 15 ur dnevno.  



27. letna konferenca Slovenskega zdruţenja za kakovost in odličnost, november 2018, Portoroţ 

 

 - 137 - 

 

V usposabljanje je bil vključen vsaj en udeleţenec. Na koncu usposabljanja so udeleţenci izpolnili vprašalnik, 

s katerim smo ugotavljali njihovo predhodno izkušnjo z usposabljanjem s simulacijami v zdravstvu, njihovo 

potrebo po takšnem usposabljanju, ter dostopnost do teh načinov usposabljanja. Večina vprašanj je bila 

zaprtega tipa, vendar pa je obstajala tudi moţnost podajanja povratnih informacij in predlogov. Na začetku in 

na koncu izobraţevanja smo izmerili vstopno in izstopno teoretično znanje vsakega udeleţenca. 

3. MOBILNA SIMULACIJSKA ENOTA – »SIM MOBIL« 

»SIM mobil« je mobilna simulacijska enota, ki vsebuje najsodobnejšo opremo za izvajanje simulacij v 

zdravstvu. Omogoča praktično usposabljanje z uporabo najnaprednejših simulatorjev zdravstvenim 

profesinalcem. »SIM mobil« je 16-metrski priklopnik z dvema prostoroma za simulacijo: soba za nujne 

primere in soba za debrifing. »SIM mobil« ponuja priloţnosti za izjemne izobraţevalne izkušnje, ki 

pripomorejo k boljši oskrbi in varnosti pacientov. Tak način izobraţevanja prinaša mnogo prednosti, med 

katerimi izpostavljamo predvsem: 

 

3.1. Oprema v »SIM mobil« 
Vrhunska oprema za simulacije: simulator profesionalnega defibrilatorja, simulator poroda, lutka hudo 

poškodovanega, uporaba realnih zdravil, lutka, ki odgovarja kot ţiv človek, zvočni efekti teţkega dihanja, 

oprema za snemanje scenarijev, lutka novorojenčka, dojenčka in malega otroka. 

Udeleţenci uporabljajo medicinsko opremo, kot jo sicer uporabljajo v realnem kliničnem okolju. 

Pri vsaki simulaciji se uporablja debriefing sistem, ki omogoča snemanje scenarijev, tako da po vsakem 

zaključku lahko podamo povratne informacije o uspešnosti ekipe. 

 

Simulatorji za napredne simulacije: 

Dojenček 

3 letni otrok 

Starejši moški 

Nosečnica 

Debriefing sistem: Reality 

Reanimacijski voziček 

Tabela 1:  Oprema v »SIM mobil« 

3.2. Prednosti programa »SIM mobil« 

Učinkovito usposabljanje iz vsebin oskrbe vitalno ogroţenega pacienta: akutni miokardni infarkt, moţganska 

kap, laringitis pri otroku, reanimacija dojenčka, porod na terenu, ... 

Zmanjšuje stroške usposabljanja - program se izvaja v kraju učečega in slednji tako prihrani čas in stroške za 

prevoz. 

Čas izvedbe programa prilagodimo vašemu timu: izvajanje pred ali po obveznostih na delovnem mestu. 

3.3. Razlog učenja v »SIM mobil« 

Večina zdravstvenih timov v Sloveniji le nekajkrat na leto naleti na kritično bolnega ali poškodovanega 

pacienta. 

Usposabljanje v »SIM mobil« daje zdravstvenemu osebju priloţnost, da se soočijo z vitalno ogroţenim 

pacientom ter redkimi situacijami v kliničnem okolju (porod na terenu, vitalno ogroţen otrok, ...). 

Vzdrţevanje strokovnega znanja in povečanje svoje samozavesti. 

Izobraţevalni sistem prinaša najsodobnejšo obliko praktičnega usposabljanja z uporabo najsodobnejših 

simulatorjev, namenjenih hospitalnim in prehospitalnim timom. 

4. REZULTATI 

V študijo je bilo vključenih 100 udeleţencev, in sicer iz 10 zdravstvenih domov iz različnih delov Slovenije, 

pri čemer so vsi oddaljeni od ZDL več kot 50 km. »SIM mobil« je bil na voljo 120 ur v 10 dneh. Skupni čas 
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usposabljanja je bil 120 ur, pri tem je bil »SIM mobil« izkoriščen v 100 % celotnega razpoloţljivega časa s 

strani prijavljenih udeleţencev. Simulacija, ki smo jo izvajali je bila oskrba vitalno ogroţenega pacienta - 

anafilaksija. Udeleţence smo prej pripravili na simulacijo s predavanjem, učenjem ročnih spretnosti ter s 

pomočjo virtualne resničnosti. Vsi udeleţenci so se strinjali, da je bilo fizično okolje (»SIM mobil«) udobno 

ter primerno za učenje in treniranje. 10 % udeleţencev je poročalo, da imajo na svojem delovnem mestu 

dostop do učenja s simulacijami v zdravstvu, vendar da je oprema pogosto zastarela in premalo realistična. 

Vsi udeleţenci so se strinjali, da je »SIM mobil« odličen program in okolje za obnavljanje znanj za 

izkušenega zdravnika in medicinsko sestro. Prav tako izjemno koristi zdravniku in medicinski sestri 

začetnikom, ki na tak način opravijo svojo pripravo za delo s pacientom. Vsi udeleţenci so tudi komentirali, 

da se verjetno ne bi udeleţili takšnega izobraţevanja, če se ne odvijal na pragu njihovega delovnega mesta. 

Tako niso porabili dodatnega časa in dodatnih stroškov za prevoz. 

5. RAZPRAVA 

Ta študija je pokazala, da je uporaba »SIM mobil« za zagotavljanje usposabljanja zdravstvenih timov na 

primarnem nivoju izvedljiva in praktična. »SIM mobil« je bil uspešno uporabljen v poskusu po vsej Sloveniji, 

da bi zagotovil usposabljanje za time v osnovnem zdravstvu v dvajsetih zdravstvenih domovih.  

»SIM mobil« je bil preizkušen v različnih vremenskih pogojih, od zunanje temperature 5 °C do nad 30 °C. V 

vseh okoliščinah so udeleţenci ocenjevali okolje »SIM mobil« kot udobno. Poleg tega so nekateri udeleţenci 

opisali, da imajo občasno na razpolago opremo za učenje s simulacijami v zdravstvu, vendar se slednja ne 

uporablja, ker je poškodovana ali primanjkuje namenskega osebja za organizacijo in posodobitev 

simulatorjev. Glavna prednost »SIM mobila« je, da omogoča dostop do takšnega načina usposablja in učenja 

čim večjemu število timov v primarnem nivoju, ne glede na njihov geografski poloţaj.  

Utrujenost zaposlenih v primarnem nivoju, dolgotrajen delovni čas, omejen prosti čas so dejavniki, ki lahko 

negativno vplivajo na motivacijo učencev za udeleţbo na izobraţevanju. Če je izobraţevanje organizirano na 

pragu delovnega okolju, so te obremenitve manjše ter s tem motiviranost zaposlenega večja. Program »SIM 

mobil« ima tudi moţnost zmanjšanja stroškov, povezanih s simulacijo. Izgradnja in vzdrţevanje simulacijskih 

centrov je namreč izjemno drago. Izgradnja velikih simulacijskih centrov je tako smiselna v velikih 

zdravstvenih domovih in bolnišnicah, zagotovo pa ni stroškovno učinkovit pri manjših bolnišnicah, zlasti na 

podeţelskih območjih, kjer število potencialnih uporabnikov ne dovoljuje redne uporabe simulacijske 

opreme. 

Ta študija je bila uspešna pri zbiranju mnenj ciljne skupine in preverjanju sprejemljivosti koncepta »SIM 

mobil«. Prav tako je bila priloţnost, da udeleţenci pridobijo pozitivne izkušnje z učenjem s simulacijami v 

zdravstvu, ter prinaša uspešne učne rezultate. 

6. ZAKLJUČEK 

Uporaba ―SIM mobil‖ za izvajanje simulacij v zdravstvu na primarnem nivoju se je izkazal kot uspešen 

program, za katerega smo uspeli dokazati, da so ga udeleţenci dobro sprejeli. S »SIM mobilom« postanejo 

simulacije dostopne večjemu številu zdravstvenim timom. 
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Povzetek 

Uvod: Na področju ravnanja z zdravili so neţeleni dogodki med pogostejšimi. Veliko teh je potencialnih in so 

odkriti preden doseţejo pacienta. Kultura varnosti omogoča sporočanje neţelnih dogodkov. Namen raziskave 

je bil ugotoviti število sporočenih neţelenih dogodkov na področju ravnanja z zdravili in vzroke za 

nesporočanje. Metode: Za prispevek je bila uporabljena slovenska validirana različica vprašalnika 

»Medication Administration Error survey«, in sicer 2. in 3. sklop vprašalnika, kjer so se ugotavljali vzroki in 

ovire za nesporočanje neţelenih dogodkov in deleţ napak, ki se po njihovem mnenju ne sporočajo. Raziskava 

je bila izvedena med zaposlenimi v zdravstveni in babiški negi večjega zavoda, odziv je bil 76 %. Pregledani 

so bili tudi sporočeni neţeleni dogodki s področja ravnanja z zdravili v letu 2017. Rezultati: Kot 

najpogostejši razlog za nesporočanje neţelenih dogodkov je prevelika osredotočenost na posameznika in ne 

na sistemske vzroke (x  4,6), strah pred pacienti in svojci in njihovimi reakcijami (x  3,9) in skrb zaradi osebne 

krivde (x  3,8). Večina medicinskih sester meni, da se sporoči le polovica nastalih neţelenih dogodkov. V letu 

2017 je bilo v Center za kakovost in organizacijo sporočenih 11 neţelenih dogodkov. Razprava: Iz pregleda 

sporočenih neţelenih dogodkov na področju ravnanja z zdravili in glede na mnenje anketirancev o deleţu 

sporočenih napak, se lahko smatra, da se jih zgodi več kot je sporočenih.  V zavodu je potrebno obnavljati 

znanja in pomen organizacijske kulture in kulture varnosti.  

Ključne besede: ravnanje z zdravili, neţelen dogodek, kultura varnosti, zdravstvena nega  

Na katera vprašanja bodo udeleţenci dobili odgovor:  

- Koliko neţelenih dogodkov s področja ravnanja z zdravili je bilo sporočenih?  

- Kako so neţeleni dogodki bili obravnavani? 

- Kje so vzroki za nesporočanje neţelenih dogodkov na področju ravnanja z zdravili? 

- Kako lahko izboljšamo kulturo sporočanja in kulturo varnosti? 

1 UVOD 

Koncept »varnostne kulture ali kulture varnosti «  je v zadnjih desetletjih v zdravstvu veliko obravnavan, saj 

naj bi ta vidik organizacijske kulture predstavljal osnovo za varno in visoko kakovostno zdravstveno oskrbo. 

Za razumevanje in ocenjevanje varnostne kulture v odnosu do skrbi za pacienta je na razpolago veliko orodij 

(Hogden, Ellis, Churruca & Bierbaum., 2017). Orodja za ocenjevanje kulture varnosti pospešijo razumevanje 

potrebnih sprememb v razmišljanju izboljševanja varnosti pacientov. Da bi lahko izboljšali kulturo varnosti v 

bolnišnicah, je pri tem prvi korak merjenje obstoječe kulture varnosti in tako ugotavljanje področij za 

izboljšave. Zrela kultura varnosti je tista skupna vrednota, ki omogoča,  da se vsakdo nenehno in dejavno 
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zaveda svojega prispevka k delovanju ustanove in moţnosti, da gredo stvari lahko narobe. Je kultura odprtosti 

in pravičnosti, pri kateri ljudje lahko zvedo, kaj gre narobe, in potem stvari popravijo in nenehno izboljšujejo 

procese in sisteme, da postanejo bolj odporni na napake. Orodja za ocenjevanje kulture varnosti pospešijo 

razumevanje potrebnih sprememb v razmišljanju izboljševanja varnosti pacientov. Da bi lahko izboljšali 

kulturo varnosti v bolnišnicah,  je pri tem prvi korak merjenje obstoječe kulture varnosti in tako ugotavljanje 

področij za izboljšave (Robida, 2011). Varna kultura je tista, v kateri odgovorni niso le pripravljeni slišati 

slabe novice, ampak tudi pozdravljajo te novice kot priloţnost za preprečevanje ali ublaţitev morebitnih škod. 

Razvoj takšne kulture je bistvenega pomena za izboljšanje varnosti in kakovosti oskrbe  (Hemphill, 2015). 

Voditelji morajo jasno izraziti svoje pričakovanje, da je varnost pacientov najvišja prednostna naloga in da 

kaţejo podporo direktivam in politikam, ki povečujejo varnost. Pomembno je tudi, da vodstvo podpira 

pregledno poročanje o neţelenih dogodkih. S podporo in nekaznovalno politiko osebju, , ki napake ali skrbijo 

za varno oskrbo pacientov, bodo voditelji lahko prepričali, da je varno poročati o svojih napakah in 

zaskrbljenosti. Vrbnjak in sodelavci (2016) ugotavljajo, da organizacijske ovire, kot so kultura, sistem 

poročanja in vodstveno vedenje poleg osebnih in poklicnih ovir, kot so strah, odgovornost in značilnosti 

medicinskih sester, ovirajo poročanje o napakah pri zdravilih. Medicinske sestre so odgovorne za varnost 

bolnikov, zato jih je treba izobraţevati in usposobiti za obvladovanje napak (Armutlu, Foley, Surette, Belzile 

& McCusker, 2008; Vrbnjak, Denieffe, O'Gorman & Pajnikihar, 2016).Velikega pomena je, da vsi zaposleni 

razumejo, kako se bo njihova ustanova odzvala na sporočanje varnostnih zapletov  in kako jih bo analizirala. 

Ustanova mora pripraviti strategijo in program varnosti pacientov, kjer je pomemben element  sporočanje 

napak z zdravstveno škodo za paciente, skorajšnjih napak in moţna tveganja (Robida, 2013). 

V UKC MB ne poročamo dovolj o neţelenih dogodkih pri ravnanju z zdravili, kljub temu, da na presojah 

zdravstvene nege ugotavljamo neskladja na več področjih. Pomanjkanje natančnih informacij o vzrokih in 

posledicah neţelenih dogodkov ovirajo razvoj strategij za izboljševanje praks na tem področju. Z raziskavo 

smo ţeleli ugotoviti, ali so prisotni dejavniki tveganja za nastanek neţelenih dogodkov na področju ravnanja 

zdravil ter kateri dejavniki so največkrat prisotni. Ugotoviti smo tudi ţeleli, zakaj neţelenih dogodkov v 

primeru, da se zgodijo, ne sporočamo . Cilj raziskave je bil na podlagi dobljenih rezultatov pripraviti ali 

posodobiti ključne dokumente za zagotavljanje varnega delovnega okolja in jih prenesti v prakso ter 

zagotoviti ustrezno in varno delovno okolje.  

2 METODE 

Uporabljena je bila kvantitativna metoda dela z uporabo strukturiranega vprašalnika.  

2.1 Opis instrumenta 

Za raziskavo smo uporabili slovensko validirano različico vprašalnika »Medication Administration Error 

survey«, (Wakefield, Uden-Hoolman & Wakefield, 2005) »Napake pri dajanju zdravil« (Vrbnjak, Pahor, 

Štiglic & Pajnkihar, 2016), za katerega smo pridobili avtoričino dovoljenje. Vprašalnik je sestavljen iz treh 

sklopov, za člane smo uporabili drugi in tretji sklop. Drugi sklop se nanaša na vzroke in ovire za ne 

sporočanje o zapletih. Vsebuje 16 trditev v štirih podskupinah: nestrinjanje z napako, napor sporočanja o 

napaki, strah ter odziv na sporočene napake. V tretjem sklopu anketiranci navedejo deleţ napak, ki jih po 

njihovem mnenju sporočajo. V drugem sklopu so anketiranci imeli moţnost izbire odgovora na 6-stopenjski 

lestvici, kjer so se s trditvijo lahko močno ne strinjali (1), se ne strinjali (2), se delno ne strinjali (3), se delno 

strinjali (4), se strinjali (5) ali se močno strinjali (6). V tretjem sklopu so lahko navedli odstotek posameznih 

sporočenih napak v delovni sredini na 10 stopenjski lestvici. Vprašalniku smo dodali še socialno-demografske 

podatke: starost, delovno mesto in stopnjo izobrazbe. Koeficient Cronbach Alpha je bil 0,94, kar pomeni, da 

je vprašalni zanesljiv. Za primerjavo smo pregledali sporočene neţelene dogodke s področja ravnanja z 

zdravili, ki so bili javljeni s strani izvajalcev zdravstvene in babiške nege. 

2.2  Opis vzorca 

Vprašalnik je bil razdeljen 200 naključnim medicinskim sestram po hospitalnih oddelkih in intenzivnih 

terapijah, kar znaša 18 % zaposlenih. Vključitveni kriterij je bil več kot 1 leto delovnih izkušenj v hospitalnih 

enotah. Vprašalnike je izpolnilo152 anketirancev (76 % odzivnost). 10 (6,7 %) anketirancev je bilo starih do 
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25 let, 52 (34,7 %) od 26 do 35 let, 49 (32,7 %) od 35 od 45 let, 30 (20 %) od 46 do 55 let in 9 (6 %) je bilo 

starejših od 56 let. Največ anketirancev  je imelo visokošolsko izobrazbo (n = 70; 46,7 %), sledi 63 (42 %) 

anketirancev s srednješolsko izobrazbo, 14 (9,3 %) anketirancev z magisterijem (znanstveni, bolonjski), 3 (2 

%) pa so označili rubriko »drugo«. Na delovnem mestu srednje medicinske sestre (SMS) je zaposlenih 66 

(43,7 %) anketirancev, 76 (50,3 %) na delovnem mestu diplomirane  medicinske sestre (dipl. m. s.), 9 (6 %) 

pa na delovnem mestu strokovne vodje zdravstvene nege (SVZN).  

2.3 Opis poteka raziskave in obdelava podatkov 

Raziskava je potekala v maju in juniju 2017. Zaposleni so bili seznanjeni z namenom raziskave, sodelovanje 

je bilo prostovoljno in anonimno, o tem so bili obveščeni v predgovoru vprašalnika. Podatke smo obdelali s 

programom Microsoft Excel in statističnim računalniškim programom SPSS verzija 20.0. Uporabili smo teste 

frekvenčne porazdelitve, t-test, anova in korelacijo. S testi smo ţeleli ugotoviti ali obstajajo razlike med 

neodvisnimi spremenljivkami. Stopnjo značilnosti smo preverjali na ravni 5 % tveganja. Analizo sporočenih 

neţelenih dogodkov smo za namen raziskave pregledali septembra 2018. 

3 REZULTATI 

V Tabeli 2 so predstavljeni vzroki za nesporočanje napak pri rokovanju z zdravili z vidika kulture varnosti. 

Anketirane medicinske sestre so navedle kot najvišji moţni vzrok s povprečno vrednostjo (x  = 4,6) trditev, da 

se v primeru napak preveč osredotoča na posameznika, namesto, da bi poiskali vzroke za napake v sistemu. 

Kot moţen vzrok so z vrednostjo (x  = 3,9) označile še trditev, da bi lahko pacient ali njegova druţina 

negativno odreagirali na napako, ali pa bi medicinske sestre krivili, če bi se pacientu zaradi napake pri dajanju 

zdravil kaj zgodilo (x  = 3,8). Z enako oceno (x  = 3,8) so označile tudi trditev, da je preveč poudarka na 

napakah pri dajanju zdravil kot pokazatelju kakovosti ter, da ni pozitivnega odziva na pravilno dajanje zdravil 

(x  = 3,7). 

 

Prosim ocenite zakaj se po Vašem mnenju napake pri dajanju zdravil ne sporočajo na 

vašem oddelku. 
x  ±s 

1 
Medicinske sestre se ne strinjajo z bolnišnično opredelitvijo napake povezane z 

zdravili. 2,7 ±1,17 

2 Medicinske sestre ne prepoznajo, da je prišlo do napake. 2,3 ±1,14 

3 Izpolnjevanje poročila o incidentu vzame preveč časa. 3,3 ±1,49 

4 Kontaktiranje zdravnika o napaki vzame preveč časa. 2,3 ±1,15 

5 Napaka v povezavi z zdravili ni jasno definirana. 2,9 ±1,28 

6 
Medicinske sestre menijo, da napaka ni dovolj pomembna, da bi bilo o njej 

potrebno poročati. 2,1 ±1,1 

7 
Medicinske sestre menijo, da jih bodo ostale medicinske sestre smatrale za 

nesposobne, če naredijo napako pri dajanju zdravil. 2,5 ±1,43 

8 
Pacient ali njegova druţina lahko negativno odreagirajo na napako ali toţijo 

medicinsko sestro, če bo le-ta narejeno napako sporočila. 3,9 ±1,51 

9 Pričakovanja, da so zdravila dana tako, kot so naročena, so nerealna. 2,8 ±1,43 

10 Medicinske sestre je strah, da jih bo zdravnik okaral za storjeno napako. 3 ±1,53 

11 Medicinske sestre je strah posledic poročanja napak. 3,2 ±1,63 

12 Odziv nadrejenih medicinskih sester ni ustrezen glede na resnost storjene napake. 2,7 ±1,35 

13 
Medicinske sestre se lahko krivi, če se kaj zgodi pacientu zaradi napake pri 

dajanju zdravil. 3,8 ±1,49 

14 Ni pozitivnega odziva za pravilno dajanje zdravil. 3,7 ±1,62 

15 
Preveč poudarka je na napakah pri dajanju zdravil kot pokazatelju kakovosti v 

zdravstveni negi. 3,8 ±1,47 
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16 
Ko pride do napake, se preveč osredotoča na posameznika, namesto da bi poiskali 

vzroke za napake v sistemu kot potencialnega povzročitelja napake. 4,6 ±1,47 
Tabela 1:Vzroki za nesporočanje napak pri ravnanju z zdravili 

Legenda: x   = srednja vrednost; s = standardni odklon 

 
Z raziskavo nismo ugotovili statistično pomembnih razlik v odgovorih glede na starost, delovno dobo in 

izobrazbo.  

V tretjem sklopu smo anketirance spraševali po mnenju, kolikšen deleţ napak pri dajanju zdravil se na 

njihovem oddelku dejansko sporoči. V tabeli 2 je prikazano, da največ (55, oz. 43,7%)  anketirancev meni, da 

je sporočenih od 0 do 20 % napak, 26 oz. 20,6% pa meni, da se sporočijo vse  napake.    

0-20% 

N (%) 

21-30% 

N (%) 

31-40% 

N (%) 

41-50% 

N (%) 

51-60% 

N (%) 

61-70% 

N (%) 

71-80% 

N (%) 

81-90% 

N (%) 

91-99% 

N (%) 

100% 

N (%) 
Me 

55 

(43,7) 11 (8,7) 5 (4) 4 (3,2) 2 (1,6) 1 (0,8) 6 (4,8) 7 (5,6) 9 (7,1) 

26 

(20,6) 
2 

Tabela 2:Mnenje anketirancev o deleţu dejansko sporočenih napak pri dajanju zdravil 

 

Pri pregledu sporočenih neţelenih dogodkov v zavodu za leto 2017 smo ugotovili, da jih je bilo sporočenih 

11, od tega zaradi: 

- napačnega časa dane terapije v dveh primerih,  

- napačne pogostosti dane terapije v enem primeru,  

- napačnega časa dane terapije v dveh primerih,  

- danega napačnega zdravila v treh primerih in  

- danega zdravila napačnemu pacientu v enem primeru.        

V nobenem primeru ni pacient utrpel zdravstvene škode ali poslabšanja zdravstvenega stanja in v vseh 

primerih je bil obveščen tudi zdravnik. Pacient je prav tako bil seznanjen z neţelenim dogodkom.     

Kot vzrok so navedli v večini primerov nepazljivost zaradi velike obremenitve in slaba predaja sluţbe oz. 

pacienta ob premeščanju. 

4 RAZPRAVA IN ZAKLJUČEK 

Raziskovali smo vzroke, zakaj se napake pri dajanju zdravil ne sporočajo. V raziskavi so medicinske sestre 

kot najpomembnejšo oviro za sporočanje napak navedle obtoţevanje posameznika, tudi s strani pacientov in 

svojcev in ne sistemskega reševanja napak. S pravilnim pristopom in varno kulturo moramo omogočiti oz. 

zagotoviti dokumentiranje neţelenih dogodkov. Zaposlene je potrebno seznaniti, da je pravilno ravnanje z 

zdravili pokazatelj varnosti in kakovosti, neţelen dogodek pa temu primerno analizirati. Iz analize zapisanih 

neţelenih dogodkov lahko dobimo veliko podatkov, ki sluţijo pripravi smernic ali delovnih navodil, zato bi 

zaposleni morali biti seznanjeni, zakaj je pomembno sporočati napake. Na Finskem so iz obdelave teh 

podatkov dobili pomembne informacije o deleţih neţelenih dogodkov, ki so nastali v procesu dokumentiranja 

in branja zdravila, o deleţih napačnih zdravil, ki so jih odkrili med preverjanjem in o deleţih napačno danih 

zdravil (Härkänen, Turunen, Saano,  Vehviläinen-Julkunen, 2015).  

 

Poročanje napak je resen globalni problem v zdravstvu. Obstaja več ovir za nesporočanje napak. Od 

organizacijskih dejavnikov so kultura, sistem sporočanja in stil vodenja. Kadar zaposleni doţivljajo kulturo v 

delovnem okolju kot kulturo obtoţevanja in premalo medsebojnega zaupanja, ne bodo sporočali napak. 

Veliko krat je ovira tudi časovna in kadrovska stiska, saj pomeni dokumentiranje za zaposlenega dodatno 

breme. Kadar se ob sporočanju napak osredotoča na posameznika in če se kljub sporočanju v organizaciji nič 

ne spremeni, potem se zaposleni ne bodo odločali sporočati napake (Vrbnjak, 2017). Zaradi prenosa 

informacij o slabih izkušnjah lahko postane takšno neformalno razmišljanje teţje rešljivo kot bi bilo sicer.  

 

V letu 2011 je bila v UKC Maribor izvedena raziskava v obliki strokovne presoje za aktivnost delitve 

peroralne terapije. S presojo je bilo ugotovljeno, da se izvajalci zdravstvene nege srečujejo s problemi v 



27. letna konferenca Slovenskega zdruţenja za kakovost in odličnost, november 2018, Portoroţ 

 

 - 144 - 

 

procesu ravnanja z zdravili, kot je neurejeno predpisovanje zdravil, prepisovanje terapije, motnje v procesu 

delitve terapije, telefonska naročila, motnje z dobavo zdravil iz lekarne in tudi z  neustreznim 

dokumentiranjem neţelenih dogodkov (Pušnik, 2011). V času od te raziskave smo v zavodu pripravili številne 

dokumente za izboljšavo: pripravili smo organizacijsko navodilo za ravnanje z zdravili, ki je namenjeno 

vsem, ki rokujejo z zdravili v kateri koli fazi v verigi od prihoda v zavod do uporabnika – pacienta. V 

zdravstveni negi smo pripravili ali obnovili standarde aktivnosti za dajanje zdravil in pravila varnega dajanja 

zdravil.  

Vsak sporočen neţelen dogodek s področja ravnanja z zdravili je potrebno  resno obravnavati. Zaposleni bodo 

tako dobili občutek, da se sistem spreminja v korist pacientov in zaposlenih. Ob tem bi seveda bila pomembna 

opolnomočenost izvajalcev zdravstvene nege, le na ta način bomo lahko govorili o partnerstvu v zdravstvu in 

posledično tudi o profesionalni in varni organizacijski  kulturi zavoda. 
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Povzetek 

V letu 2016 smo v Splošni bolnišnici Murska Sobota magistri farmacije v sodelovanju z izvajalci zdravstvene 

nege pričeli s sistemskim izobraţevanjem negovalnega kadra (srednjih m. s. in dipl. m. s.) glede ustrezne 

aplikacije zdravil. Izobraţevanja izvajamo kontinuirano, vsako leto. Za ta pristop oz. ukrep smo se odločili na 

podlagi sporočenih odklonov in nadzorov nad deljenjem in pripravo zdravil po oddelkih bolnišnice, ki jih 

spremljamo preko sistema vodenja kakovosti z namenom, da izboljšamo varnost pri dajanju zdravil bolnikom. 

Izobraţevanje zajema podrobneje definirano deljenje per os terapije, pripravo in dajanje i.v. terapije, dajanje 

pripravkov v oko, uho, aplikacijo dermalnih pripravkov in pravilno uporabo obliţev, krem in mazil. Največji 

poudarek je pri pravilnem dajanju zdravil per os in pri pravilni pripravi zdravil za i.v. aplikacijo.  Pri 

udeleţencih delavnic smo z namenom preverjanja učinka izobraţevanja uvedli vrednotenje izobraţevanja s 

testom znanja. Da je izobraţevanje lahko organizirano in redno evalvirano, delujemo timsko, predvsem 

klinični farmacevti in zdravstvena nega. 

 

Ključne besede: evalvacijski test, dajanje zdravil, farmacevt 

 

Na katera vprašanja bodo udeleţenci dobili odgovor:  

Kdo je odgovoren za pravilno deljenje in aplikacijo zdravil? 

Kakšen pristop izobraţevanja je primeren in kdo naj izobraţuje glede aplikacije zdravil?  

Ali je deljenju terapije v Sloveniji varno?  

Ali se lahko vsaj delno odpravijo napake pri aplikaciji zdravil brez dodatnih stroškov za zdravstvene 

ustanove?  

4.1 NAPAKE PRI ZDRAVLJENJU Z ZDRAVILI 

Napaka v zdravljenju z zdravili (NZZ) je nenamerna napaka v zdravljenju z zdravili, ki vodi oziroma lahko 

povzroči značilno škodo za bolnika. V angleščini se za NZZ pogosto uporabljata izraza medication in medical 

error (NEHI, 2016). Po podatkih iz raziskav je razširjenost NZZ v Evropi 9.8–25.8 % (Ay, Akici and 

Harmanc, 2005), (Egger et al., 2006). V sistematičnem pregledu so izračunali, da je razširjenost NZZ v 

bolnišnicah okoli 7 % (Lewis et al., 2009). Podobno so ugotovili na Škotskem v bolnišnicah, kjer so 

pregledali predpisana zdravila za 4710 bolnikov. Razširjenost NZZ je bila 7,5 % (Ryan et al., 2014). 

Za NZZ so odgovorni vsi zdravstveni delavci in bolniki sami. Čeprav se pogosto napačno prikazuje, da so 

zdravniki povzročitelji vseh NZZ, rezultati raziskav kaţejo drugače. Tako podatki iz leta 1997 kaţejo, da je 

44 % smrtnim napakam v zdravljenju vzrok tehnična okvara, 17 % napačna diagnoza in ostali dejavniki, kar 

kaţe na dejstvo, da je potrebno za NZZ veliko pozornosti nameniti tudi ostalim dejavnikom (npr. zastarela 
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oprema, pomanjkanje komunikacije med zaposlenimi, neustrezno dajanje terapije z zdravili itd.) (Štuhec, 

2017). Kadar govorimo o predpisovanju zdravil kot vir NZZ, je to predpisovanje zdravil, ki ni v skladu z 

navodili in smernicami in vključuje tudi predpisovanje zdravil, kadar je bolj učinkovito in/ali varno zdravilo 

na razpolago (Kohn LT, Corrigan JM, 2000). V drugi ameriški raziskavi iz tega področja raziskovalcev Bobb 

in ostalih iz 2002 so raziskovalci raziskovali število NZZ v predpisih za posamezna zdravila. Izračunali so, da 

je razširjenost NZZ med predpisi za posamezna zdravila 6,24 % (na 1000 predpisov), od tega 30,8 % 

predstavljajo klinične pomembne NZZ (napaka v odmerku in/ali odmerjanju in/ali neučinkovito zdravilo). 

NZZ v odmerku zdravila in odmerjanju so predstavljali do 37 % preprečljivih NZZ (Bobb et al., 2004). 

Napake v usklajevanju v zdravljenju z zdravili se pojavljajo v vseh fazah zdravstvene oskrbe bolnikov. 22 % 

NZZ se zgodi ob sprejemu v bolnišnice, 66 % med prehodom v oskrbi (npr. med posameznimi oddelki) in v 

času odpusta iz ustanove 12 %, kar pomeni, da so te točke kritične točke v verjetnosti NZZ in jih je potrebno 

še posebno izpostaviti v zdravstvenem timu ter uvesti učinkovite strategije za preprečevanje le–teh. Kot 

največji razlog za napake je avtor navedel slabo komunikacijo med posameznimi strokovnjaki v zdravstvu in 

pomanjkanje ustreznih strategij na tem področju (Santell, 2006). Raziskovalci so ugotovili (n=1020 

bolnikov), da izboljšanje komunikacije med zdravniki, farmacevti in medicinskimi sestrami pripomore kar k 

85 % zmanjšanju NZZ in neposredna prisotnost kliničnega farmacevta na oddelku pripomore k 81 % 

zmanjšanju NZZ (Fortescue et al., 2003). Rezultati ameriške raziskave so pokazali, da je vključevanje 

kliničnih farmacevtov na vizite v kroţenja neposredno na oddelkih prineslo 66 % zmanjšanja NZZ povezanih 

z zdravili, v primerjavi s skupino, ki kliničnega farmacevta ni imela neposredno na vizitah ob bolniku in 

zdravniku (Leape et al., 1999). Rezultati ameriške raziskave so pokazali, da se je deleţ preprečljivih NZZ v 

zdravljenju z zdravili zmanjšal za 78 % v skupini, kjer je bil klinični farmacevt neposredno na vizitah 

vključen v proces zdravljenja bolnikov, v primerjavi s skupino, kjer kliničnega farmacevta ni bilo 

(Kucukarslan et al., 2003). 

NEHI (angl. Network for Excellence in Health Innovation), ki pokriva več kot 100 ameriških bolnišnic, 

navaja, da je vključevanje kliničnega farmacevta na vizite in kroţenja po oddelkih najbolj učinkovita 

strategija zmanjšanja napak v zdravljenju z zdravili, kar je bilo dokazano v številnih dobro zasnovanih 

raziskavah (NEHI, 2016). Ker v Sloveniji še vedno zelo zaostajamo z vpeljevanjem kliničnih farmacevtov na 

oddelke bolnišnice, smo pri analizi 100 terapijskih listov preverili verjetnost napak pri predpisovanju in tudi 

pri aplikaciji oz. deljenju zdravil. Če se osredotočimo na deljenje zdravil, je osebje uro aplikacije zdravila 

označilo pri 50,6 % predpisanih zdravil, kljukico in parafo pa pri 60,1 % zdravil. Zdravila, ki so bila zapisana 

nečitljivo in nepravilno so bila aplicirana le v 1,5 % vseh primerov (Podlesek, 2017). Zato smo se upravičeno 

vprašali, če so bila ostala zdravila, ki so bila predpisana sploh aplicirana oz. zakaj ni bilo dajanje terapije 

označeno ustrezno. Deljenje zdravil smo klinični farmacevti v Splošni bolnišnici Murska Sobota (SbMS) 

nadzirali tudi po oddelkih. Po poročanih odklonih iz oddelkov, nadzorih nad deljenjem in podatkih po analizi 

predpisovanja in deljenja zdravil, se je vodstvo v letu 2016 odločilo, da pristopimo k sistematičnemu 

izobraţevanju negovalnega kadra glede varne aplikacije zdravil.  

4.2 ORGANIZACIJA IZOBRAŢEVANJ O VARNEM DAJANJU ZDRAVIL IN 

EVALVACIJSKI TEST 

V letu 2016 smo magistri farmacije, v sodelovanju z izvajalci zdravstvene nege, pričeli s sistemskim 

izobraţevanjem negovalnega kadra (sms, dms idr.) o ustrezni aplikaciji zdravil. Magistri farmacije smo 

odgovorni za sistem kakovosti in varnosti upravljanja z zdravili in ravnanja z njimi v vseh organizacijskih 

enotah bolnišnice (62. člen Zakona o lekarniški dejavnosti, UL RS 28.12.2016) zato je bilo smiselno in 

potrebno, da smo pristopili k pripravi sistemskega izobraţevanju zdravstvenega kadra.  

Za dosego učinkovite in varne aplikacije zdravil je ustrezen sistematičen pristop. Kontinuirano izobraţevanje 

kadra je nujno, ne le preko nadzorov, kjer jih na nepravilnosti opozarjamo. K temu smo pristopili predvsem 

zaradi velikih tveganj za varnost bolnikov na področju zdravljenja z zdravili kljub velikim obremenitvam 

farmacevtskega kadra v bolnišnični lekarni SbMS.  

Pri organizaciji, obveščanju oddelkov, procesiranju prijav udeleţencev na posamezne termine, usklajevanju 

datumov in časa predavanj, je bila ključnega pomena s strani vodstva določena dipl. med. sestra, ki je skrbela, 

da so bili termini obiskani, oddelki pravočasno obveščeni, tako o izobraţevanjih kakor tudi o rezultatih 

evalvacijskih testov.  
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Izobraţevanje je zajemalo deljenje per os terapije, pripravo in dajanje i.v. terapije, dajanje pripravkov v oko, 

uho, aplikacijo dermalnih pripravkov ter pravilno uporabo obliţev, krem in mazil. Največji poudarek je bil pri 

pravilnem dajanju zdravil per os in pri pravilni pripravi zdravil za aplikacijo i.v.. Delo klinične farmacevtke je 

obsegalo: 

- pripravo programa izobraţevanja glede na predhodni pregled deljenja in aplikacije po posameznih 

oddelkih 

- pripravo podrobne prezentacije tudi s slikovnim gradivom 

- pripravo jasnih navodil, dopolnjevanje tudi »Navodila za predpisovanje« – razširitev v »Navodilo za 

predpisovanje in aplikacijo zdravil«  

- pripravo vprašanj in evalvacijskega testa za udeleţence 

- popravljanje in ocenjevanje testov 

- zbiranje in vpisovanje ocen udeleţencev, pripravo poročila. 

4.3 REZULTATI IZ OPRAVLJENIH IZOBRAŢEVANJ V LETU 2016 IN PO TEM 

Izvedeno je bilo  sedem izobraţevanj, in sicer v prvi polovici leta 2016. Izobraţevanja se je udeleţilo 274 

medicinskih sester in zdravstvenikov (sms, dms) iz 22 različnih odsekov oz. oddelkov bolnišnice.  

Izobraţevanja so se nadaljevala v 2017, 2018 in se bodo še v 2019. 

Na koncu izobraţevanja so udeleţenci reševali evalvacijski test. Ker gre za področje zdravil in je to znanje 

ključnega pomena za njihovo delo, smo ocenili, da je pozitivno opravljen test, če je bilo vsaj 70% odgovorov 

pravilnih. Vsi, ki so odgovorili pravilno na več kot 90 % vprašanj, so bili označeni z odliko. Za vse, ki so 

dosegli manj kot 70% uspešnost, smo ocenili, da je potrebno, da se v letu 2017 ponovno udeleţijo 

izobraţevanja, saj je nedvoumno znanje s tega področja nujno za ustrezno delo z zdravili na oddelkih.  

Evalvacijski test za sr. med sestre je obsegal 10 vprašanj, za diplomirane medicinske sestre pa 20, ker je bila 

vključena tudi i.v. aplikacija in priprava zdravil za i.v. aplikacijo. 

Rezultati so bili naslednji: 

269 udeleţencev je evalvacijski test opravilo uspešno, to pomeni da so dosegli vsaj 70% točk. 

Od tega jih je 59 (21%) test opravilo odlično (doseţenih več kot 90% točk). 

5 udeleţencev ni doseglo zahtevanih 70% točk in so bili v letu 2017 ponovno poklicani na izobraţevanje. 

 

Slika 1: Rezultati evalvacijskega testa 

 

Najuspešnejše so test opravili zaposleni iz oddelka Anestezija in CIS. Iz oddelka Anestezija je odlično 

opravilo test 9 udeleţencev od 14, kar pomeni 64% vseh. Prav tako so izstopali zaposleni iz CIS (Centralna 
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inštrumentarska sluţba), kjer je 9 udeleţencev od 23 test opravilo z odliko, kar pomeni 39% vseh. Dva sta 

celo dosegla vse zahtevane točke. 

Vse zgornje delo sem je opravila ena klinična farmacevtka glede na svoje kompetence in znanja, ki jih pri 

upravljanju z zdravili ima.  

 

Slika 2: Udeleţenci izobraţevanja med opravljanjem evalvacijskega testa 

 

Slika 3: Udeleţenci izobraţevanja med opravljanjem evalvacijskega testa 

 

V 2017 smo izvedli še štiri dodatne termine izobraţevanja, rezultati evalvacijskih testov in pridobljenega 

znanja so bili primerljivi s prejšnjimi leti. 

Eno izobraţevanje pa je bilo preoblikovano in izvedeno za fizioterapevte, ki dajejo tudi respiratorno terapijo. 

Ker pri svojem delu precej uporabljajo tudi kreme in mazila smo obdelali tudi to področje, iz aspekta pravilne 

in varne uporabe. 

V 2018 smo nadaljevali izobraţevanje z novo zaposlenimi in tistimi, ki so neuspešno opravili teste iz 

lanskega leta. 

Predvideno je, da se sistem pridobivanja in osveţitve znanja nadaljuje v 2019.  
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Slika 4: Predavateljica asist. dr. Alenka Kovačič, mag.farm, spec.klin.farm. 

4.4 POVZETEK 

NZZ predstavljajo pomembno klinično in finančno breme za bolnika in ustanovo in cel zdravstveni sistem. 

Glede na pregled literature je opaziti pomanjkanje raziskav na tem področju v Sloveniji, kar je skrb 

vzbujajoče in pomeni, da ni učinkovitega pregleda nad tem delom zdravstvenega sistema v Sloveniji (Štuhec, 

2017). 

Iz leta v leto smo priča vse večji potrebi po dobrem gospodarjenju in kontroli stroškov v zdravstvu pa tudi 

teţnji h čim bolj optimalnemu izidu za bolnike. Zato bi bilo smiselno in potrebno razmisliti o strukturiranem 

in sistematičnem pristopu na nivoju drţave, kjer bi utilizirali obstoječo mreţo kompetentnih kliničnih 

farmacevtov za kontinuirano izvedbo, obnovitev in preverjanje tovrstnega znanja.  
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NEŢELENI DOGODKI PRI ZDRAVLJENJU Z ZDRAVILI V KLINIKI GOLNIK 

Erika Stariha 

erika.oblak1@gmail.com 

Povzetek 

Neţeleni dogodki pri zdravljenju z zdravili so nenamerne napake/odkloni v procesu zdravljenja z zdravili, ki 

lahko povzročijo škodo bolniku in s tem pomembno vplivajo na kakovost in varnost zdravstvene obravnave 

bolnika. Neţeleni dogodki pri zdravljenju z zdravili zajemajo odklone/napake pri predpisovanju, 

prepisovanju, izdaji, pripravi, dajanju/jemanju zdravil, spremljanju ali svetovanju o zdravilih. Te neţelene 

dogodke se da v veliki meri preprečiti in to je tudi glavni razlog zakaj je potrebno temu področju nameniti 

večjo pozornost. 

V Sloveniji zaenkrat ne obstaja nacionalno poročanje neţelenih dogodkov pri zdravljenju z zdravili, ki niso 

vezani na domnevni neţeleni učinek zdravila. Večina bolnišnic ima vpeljan sistem internega poročanje teh 

dogodkov, vendar vsebina poročila ni poenotena. Glavni izzivi so nizka frekvenca poročanja, odsotnost 

enotne klasifikacije napak, slabo oz. prepočasno ukrepanje in odsotnost pretoka informacij med bolnišnicami. 

V Kliniki Golnik imamo vpeljan sistem poročanja neţelenih in skorajšnjih dogodkov pri zdravljenju z 

zdravili. S promocijo pomembnosti poročanja, z analizami dogodkov, njihove predstavitve ciljnim skupinam 

ter nenazadnje z izvedenimi ukrepi, smo dosegli porast v številu poročil kljub temu, da poročanje ni bilo 

anonimno. Zavedati se moramo, da brez poročanja ni osnov za ukrepanje in brez ukrepanja ni izboljšanja 

procesov ter s tem bolj varne in kakovostne obravnave bolnikov. 

Ključne besede: neţelen dogodek, odklon, zdravilo, zdravljenje, poročanje, ukrep 

Kaj so neţeleni dogodki pri zdravljenju z zdravili? Kakšni odkloni pri zdravljenju z zdravili se poročajo? 

Kakšen je trend poročanja v Kliniki Golnik? Kakšni so izzivi na tem področju v Sloveniji? 

1 UVOD 

V Sloveniji nimamo podatkov o pojavnosti neţelenih dogodkov pri zdravljenju z zdravili. Po podatkih iz 

prispevka Wittich et al (2014), napake pri zdravljenju z zdravili med hospitalizacijo povzročijo 1 od 854 

smrti. Navajajo tudi, da naj bi se napake pri zdravljenju z zdravili pojavile pri 4,8% do 5,3% vseh obravnav, 

vendar pa je škoda bolniku povzročena pri manj kot odstotku vseh napak pri zdravljenju z zdravili. Novejša 

obseţna študija v Angliji (EEPRU, 2018), ki je ţelela ovrednotiti pojavnost, resnost in ekonomsko breme 

neţelenih dogodkov pri zdravljenju z zdravili na vseh ravneh zdravstvene obravnave,  ocenjuje, da se v 

Angliji na leto zgodi 237 milijonov napak pri zdravljenju z zdravili, vendar jih 72% odstotkov ni klinično 

pomembnih oziroma so majhne klinične pomembnosti. Menijo, da je pojavnost napak pri zdravljenju z 

zdravili primerljiva z drugimi evropskimi drţavami.  

1.1  Definicije 

V svetu obstaja veliko različnih definicij in izrazov za neţelene dogodke pri zdravljenju z zdravili, zato se 

tudi v Sloveniji pojavljajo različni termini za podobno ali enako vsebino, npr.: napake pri zdravljenju z 

zdravili, odkloni pri zdravljenju z zdravili, (angl. medication error), zapleti ali teţave povezane z zdravili 

(angl. drug-related problems), neţeleni ali neţeljeni dogodki pri zdravljenju z zdravili, nesrečni dogodki, 

opozorilni dogodki (angl. adverse drug events, medication error incidents, patient safety incidents).  

V naši ustanovi je postal najbolj prepoznan izraz neţelen dogodek pri zdravljenju z zdravili zato bomo v tem 

prispevku uporabljali ta izraz. Neţeleni dogodki pri zdravljenju z zdravili  obsegajo odklone/napake (angl. 

medication error) pri predpisovanju, izdaji, pripravi, shranjevanju, dajanju/jemanju zdravil, spremljanju ali 

svetovanju o zdravilih. Ti odkloni lahko povzročijo določeno škodo (angl. harm) bolniku ali pa bolnik ne 

utrpi nobene škode. Neţelene dogodke zaradi nenamernih odklonov/napak pri zdravljenju z zdravili pa se da 

v veliki meri preprečiti (European Medicines Agency, 2018; Wittich et al, 2014; Stariha, 2016).  
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Skorajšnji dogodki (angl. near-miss incidents, close call) so odkloni, ki so se zgodili v procesu zdravljenja z 

zdravili, vendar niso dosegli bolnika – napako smo odkrili in odpravili preden bi lahko povzročila škodo 

bolniku. Skorajšnji dogodek je enako poveden o mestu in razlogu nastanka napake kot neţelen dogodek in je 

zato poročanje le teh enako pomembno (Horsham, 2009). 

1.2   Poročanje v Sloveniji 

V Sloveniji obstaja nacionalno poročanje domnevnih neţelenih učinkov zdravila (NUZ) ter poročanje 

opozorilnih nevarnih dogodkov. Skladno z direktivo evropske agencije za zdravila in zakona o zdravilih pod 

domnevne NUZ po novem spadajo tudi neţeleni učinki, ki so posledica napake povezane z uporabo zdravila, 

nepravilne uporabe, zlorabe, prevelikega odmerjanja, neodobrene uporabe ali poklicne izpostavljenosti 

zdravilu (Goedecke, 2013; JAZMP, 2017). Domnevne NUZ se poroča Javni agenciji RS za zdravila in 

medicinske pripomočke (JAZMP) kar je obvezno za vse zdravstvene delavce (Zakon o zdravilih, 2014). 

Ne obstaja pa nacionalno zbiranje poročil o neţelenih dogodkih in skorajšnjih dogodkih pri zdravljenju z 

zdravili, ki niso predmet domnevnih NUZ oziroma ne sodijo med opozorilne nevarne dogodke, ki se jih 

poroča Ministrstvu za zdravje. Večina bolnišnic je uvedla sistem internega poročanja teh dogodkov, predvsem 

zaradi zahtev mednarodnih akreditacij, vendar  način poročanja in obravnave ni poenoten. Glavni problem 

poročanja neţelenih dogodkov pri zdravljenju z zdravili v Sloveniji je, po neuradnih podatkih, nizka 

frekvenca poročanja (uradnih javno dostopnih objav o odklonih pri zdravljenju z zdravili, ki niso predmet 

NUZ v Sloveniji ni). Vzroki za ne-poročanje v Sloveniji še niso bili raziskani, vendar predvidevamo, da so 

podobni tistim, ki jih navajajo tuji viri: strah pred posledicami, nerazumevanje kaj pravzaprav je neţelen 

dogodek oz. skorajšnji dogodek, napačni odzivi vodstva na poročanje (kultura krivde, prepočasno ukrepanje), 

predolg postopek poročanja, odklonilen odnos zdravnikov do poročanja (Robinson, 2008). 

V tem prispevku bomo predstavili primer poročanja neţelenih dogodkov zaradi nenamernih odklonov/napak 

pri zdravljenju z zdravili v Kliniki Golnik, kjer smo v zadnjih letih uspeli pomembno povečati frekvenco 

poročanja in izboljšati sistem obravnave poročil ter vpeljave korektivnih ukrepov. 

2 RAZVOJ POROČANJA V KLINIKI GOLNIK 

V Kliniki Golnik so s poročanjem o zamenjavi zdravil pri dajanju zdravil bolnikom pričeli v zdravstveni negi 

ţe leta 2005. Na podlagi ugotovitev analize poročil od leta 2005 do vključno leta 2013, smo v letu 2014 

pripravili prenovljen obrazec. Ta zajema vse procese pri zdravljenju z zdravili, razširja moţnost poročanja 

vseh zdravstvenih delavcev, ki so vključeni v proces zdravljenja z zdravili, omogoča in spodbuja poročanje 

skorajšnjih dogodkov ter opredeljuje tri stopnje klinične pomembnosti neţelenega dogodka (Stariha, 2015). V 

Kliniki Golnik na podlagi konsenza komisije za kakovost in strokovnega sveta klinike neţelene dogodke ne 

poročamo anonimno. To pomeni, da je iz obrazca razviden bolnik in oddelek kjer se je neţelen dogodek 

zgodil, ime poročevalca in zdravnika, ki je bil obveščen o dogodku. Glede poročevalca je bil sprejet dogovor, 

da je lahko poročevalec tudi vodja oddelka in ne nujno oseba, ki je bila vpletena v dogodek z namenom, da bi 

zmanjšali strah pred poročanjem. Skorajšnje dogodke lahko poročamo tudi anonimno saj tu napaka ni dosegla 

bolnika (Stariha, 2016). 

2.1 Vsebina poročila: 

- Izbira procesa pri katerem je prišlo do odklona/napake pri zdravljenju z zdravili. 

- Izbira: neţelen dogodek ali skorajšnji dogodek. 

- V primeru neţelenega dogodka je potrebna identifikacijska št. bolnika. 

- Oddelek kjer je do dogodka prišlo. 

- Datum in ime poročevalca. 

- Opis dogodka. 

- Zdravilo, ki je bilo predpisano (lastniško ime, odmerek, farmacevtska oblika, pot aplikacije) ter 

zdravilo, ki je bilo dejansko dano (izpolnjeno, ko je relevantno). 

- Čas nastanka in odkritja odklona/napake. 

- Opredelitev klinične pomembnosti v primeru neţelenega dogodka (3 stopnje: majhna, srednja, 

velika)*. 
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- Morebitne korekcije in ukrepi s strani zdravnika ter njegov podpis. 

* Rubrika o oceni klinične pomembnosti dogodka s kratkim opisom zdravniku olajša odločitev v katero 

stopnjo pomembnosti neţelen dogodek sodi in hkrati poenoti kriterije. Kategorizacija je bila narejena na 

podlagi drţavnega odbora za usklajevanje poročanja in preprečevanja zdravstvenih napak (angl. The National 

Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention, NCC MERP, 2001), vendar 

poenostavljena  z zdruţevanjem kategorij v 3 krovne skupine. 

3 REZULTATI 

Skupno je bilo v Kliniki Golnik v 13 letih (2005-2017) zbranih 575 poročil o neţelenih in skorajšnjih 

dogodkih. V letu 2005 je bilo izpolnjenih 5 poročil pri 5436 hospitalizacijah, v letu 2015 112 poročil pri 7271 

hospitalizacijah, leta 2017 pa 128 poročil pri 8844 hospitalnih obravnavah, kar predstavlja 1,45% vseh 

obravnav za leto 2017. Glavnina poročil v preteklih letih je bila vezana na zaplete pri zdravljenju z zdravili. 

Razlog, da so ti neţeleni dogodki najbolj prepoznani, je verjetno posledica samega razvoja poročanja; kot ţe 

omenjeno se je pričelo s poročanjem zamenjave zdravil pri dajanju zdravil. 

3.1 Vrste nenamernih odklonov in vzroki za odklone 

V svetu obstaja veliko različnih klasifikacij oz. kategorizacij odklonov (Wittich, 2014). Ker zaenkrat v 

Sloveniji ni poenotenega in centraliziranega poročanja, smo se odločili, da bo naša interna kategorizacija oz. 

klasifikacija odklonov nastajala sproti z analizo prejetih poročil. Nabor poročanih odklonov je prikazan v 

Tabeli 1.  

 

Vrsta odklona/napake pri neţelenem dogodku 

Zamenjava odmerka ali poti aplikacije pri dajanju zdravila. 

Zdravilo je bilo dano napačnemu bolniku – zamenjava bolnika. 

Zamenjava zdravila – bolnik prejel napačno zdravilo. 

Zdravilo ni bilo dano (pravočasno). 

Zdravilo je bilo dano kljub ukinitvi na terapevtski listi. 

Bolnik je prejel zdravilo na katerega je bil evidentirano preobčutljiv. 

Napačna hitrost dajanja infuzije. 

Napačen prepis terapije na nov terapevtski list/na predajo za deţurne medicinske sestre. 

Neustrezen način dajanja zdravila. 

Izpad dokumentiranja dajanja zdravila na terapevtskem listu. 

Napaka pri preračunu odmerka. 

Izdaja pretečenega zdravila . 

Tabela 1: Vrsta odklona pri neţelenem dogodku (Stariha, 2016). 

Velika večina odklonov se sklada s kategorijami, ki jih navajajo tuji viri (Becker, 2015; EEPRU, 2018; 

Goedecke, 2013; Wittich, 2014). Poleg vrste odklona je pomemben tudi podatek o vzroku in okoliščinah, ki 
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so privedle do nenamerne napake. V Tabeli 2 so našteti vzroki, ki smo jih razbrali iz opisa dogodka in 

naknadnega poizvedovanja pri poročevalcih dogodka. 

 

Najbolj pogosti vzroki za nenamerne odklone/napake 

Nečitljiva pisava. 

Moteče okolje. 

Preobremenjenost. 

Slaba predaja sluţbe. 

Podoben izgled ali podobno ime zdravil. 

Tabela 2: Najbolj pogosti vzroki za nenamerne odklone (Stariha, 2016). 

3.2 Korektivni ukrepi 

Poleg uvedbe in spodbujanja poročanja znotraj klinike je pomembno tudi ukrepanje. Na podlagi analiz poročil 

smo v Kliniki Golnik do sedaj implementirali sledeče: 

- Rizična zdravila smo pričeli opremljati z nalepkami: Nevarnost zamenjave odmerka – preveri 

odmerek. 

- Opozorilne tablice: »Prosimo ne motite - poteka deljenje zdravil!«, ki so nameščene na vratih sobe, 

kjer poteka deljenje zdravil. 

- Plakati: VAŠE IME ZA VAŠO VARNOST, ki bolnike osveščajo o pomembnosti pravilne 

identifikacije. 

- Poročanje o rezultatih analiz poročil na KZK, medicinskim sestram in zdravnikom. 

- Uvedba mesečnega »pogovora o varnosti«, kjer se predstavijo aktualni neţeleni dogodki. Organizira 

ga zdravstvena nega, udeleţujejo se ga v velikem številu srednje in diplomirane medicinske sestre, 

skrbnik sistema kakovosti in po potrebi farmacevti, zdravniki ter drugi sodelavci (odvisno od vsebine 

pogovora).  

- Objava slik zdravil, kjer je prišlo ali bi lahko prišlo do zamenjave, na intranetu ter v internem glasilu 

klinike. 

- Uporaba »markerjev« za označitev pomembnih predpisov oz. sprememb na terapevtskem listu. 

- Uvedba rubrike »zdravila« na intranetu klinike, kjer so podatki o paralelah zdravil, prevodi navodil za 

zdravila, ki so brez slovenskih navodil, pomembna obvestila in opozorila o zdravilih, itd. 

- Uvedba novih ali posodobitev obstoječih standardnih operativnih postopkov v lekarni in na oddelkih. 

- Izvajanje internih nadzorov s strani farmacevtov na bolniških oddelkih. 

4 IZZIVI ZA PRIHODNOST 

Glavni izzivi obravnave neţelenih dogodkov pri zdravljenju z zdravili s katerimi se bo morala soočiti Klinika 

Golnik, kot tudi vse ostale zdravstvene ustanove v Sloveniji, so: 

- Povečati frekvenco poročanja skorajšnjih in neţelenih dogodkov, da bi sčasoma imeli bolj realno 

oceno kako pogosto in s kakšno klinično pomembnostjo se neţeleni dogodki pri zdravljenju z zdravili 

pojavljajo glede na število vseh obravnav. S tem bi omogočili tudi oceno stroškov reševanja zapletov 

(npr. podaljšanje hospitalizacij) za naš zdravstveni sistem. V ta namen bi bilo smiselno poenotiti 

klasifikacijo napak pri zdravljenju z zdravili na nacionalnem nivoju, kar bi sčasoma omogočilo 

nacionalno zbiranje in obdelavo podatkov in primerjavo med zdravstvenimi ustanovami. 

- Ozaveščati in spodbujati poročanje klinično pomembnih neţelenih dogodkov (npr. bolnik utrpel 

nepopravljivo škodo) saj je tu strah zaposlenih pred posledicami/sankcijami največji. Po drugi strani 

pa je ravno pri teh dogodkih nujna vpeljava korektivnih ukrepov v izogib ponovitvam podobnih 

dogodkov in s tem moţnost povzročitve škode bolnikom.  

- Iskati vzroke za napake v sistemu in ne pri posameznikih, to pa pomeni poglobljeno analizo 

poročanih dogodkov. 
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- Poleg vpeljave enostavnega elektronskega orodja za poročanje in obravnavo neţelenih dogodkov, je 

nujno vpeljati sistem nadzora nad izvajanjem predlaganih ukrepov in njihovo učinkovitostjo. 

- Omogočiti povratno informacijo poročevalcu, kakšen je bil rezultat oz. korektivni ukrep na podlagi 

njegovega poročila. 

- Vključevanje farmacevtov v proces obravnave neţelenih dogodkov pri zdravljenju z zdravili saj so 

usposobljeni in odgovorni za upravljanje z zdravili v bolnišnicah. 

- Spodbujanje in učenje pravilne komunikacije z bolnikom v primeru neţelenega dogodka.  

-  

5 ZAKLJUČEK 
Porast števila poročil v Kliniki Golnik je odraz skupnega prizadevanja za prepoznavanje neţelenih dogodkov 

pri zdravljenju z zdravili in zavedanja posledic ne-poročanja. Glavni namen poročanja je, da se na podlagi 

ugotovljenih vzrokov za odklone, frekvence javljanja podobnih odklonov in njihove klinične pomembnosti 

predlaga in izpelje korektivne ukrepe, ki bodo odklone v prihodnje preprečili. Na ta način pomembno 

vplivamo na varnost in kakovost obravnave bolnikov. 
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JAVNA UPRAVA 2 

VODENJE KAKOVOSTI IMA NA UPRAVNI ENOTI JESENICE ŢE DOLGO BRADO 

Alenka Burnik 

Upravna enota Jesenice 

Cesta železarjev 6/a,4270 Jesenice, 

alenka.burnik@gov.si 

mag. Vitomir Pretnar 

Ministrstvo za javno upravo 

Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana 

vitomir.pretnar@gov.si 

Povzetek 

Sprejetje Strategije razvoja javne uprave 2015-2020 pomeni neke vrste nov zagon k širitvi uporabe raznih 

modelov/orodij za razvoj kakovosti/odličnosti v drţavni upravi. Predvsem naj bi se krepil razvoj sistemov 

vodenja kakovosti na podlagi evropskega modela CAF (Common Assessment Framework - skupni 

ocenjevalni okvir). Upravna enota Jesenice je model CAF pričela uporabljati ţe leta 2002, bogate izkušnje pa 

ima tudi s standardi vodenja kakovosti ISO in poslovno odličnostjo oziroma modelom odličnosti EFQM. 

Avtorja sta bila aktivno vključena v aktivnosti, vezane na vse navedene pristope in ţelita prikazati in deliti 

izkušnje, pridobljene v 18-ih letih.   

Ključne besede: certifikat ISO, CAF, PRSPO  

  

1 POT DO PREJEMA STANDARDA ISO 9001:1994 

Kakovost je bila sistemsko uvedena v javno upravo z imenovanjem Odbora za kakovost pri takratnem 

Ministrstvu za notranje zadeve pod vodstvom dr. Rada Bohinca 28. decembra leta 1999. V izjavi, ki so jo 

podpisali člani odbora, so se zavezali, da je cilj delovanja Odbora povečati zadovoljstvo strank in zaposlenih, 

obvladovanje stroškov, izboljšanje uspešnosti in učinkovitosti in preglednosti delovanja ter dvig ugleda in 

prepoznavnosti drţavne uprave.  

Med podpisniki izjave o poslanstvu je bil tudi takratni načelnik Upravne enote Jesenice. Njegov podpis je 

dejansko pomenil začetek uvajanja kakovosti v Upravni enoti Jesenice. Prvi cilj, ki si ga je upravna enota 

zadala v zvezi z uvajanjem kakovosti, je bila pridobitev certifikata za uveden sistem vodenja kakovosti po  

standardu ISO 9001:1994, ki je bil v tem času v podjetjih ţe močno uveljavljen. 

Med zaposlenimi aktivnosti, ki so vodile k pridobitvi certifikata, niso bile sprejete z velikim navdušenjem, saj 

je uvedba vsaj v začetni fazi, ko smo se praktično vsi skupaj učili, zahtevala tudi precej dodatne 

dokumentacije in to kljub prizadevanjem, da bi je bilo čim manj. Tuj nam je bil vsem tudi jezik standarda. 

Kar na lepem smo se srečali z izrazi kot so kupec, dobavitelj, naročilo, ponudba. Pri nekaterih vodjih tudi ni 

bila dobro sprejeta vpeljava poslovnega načrta in rednega spremljanja njegove realizacije, saj je to za njih 

pomenilo, da kar naenkrat ni dovolj, da kot vodje samo nadzirajo, ampak morajo tudi načrtovati delo, 

usmerjati svoje podrejene itd.  

Danes je poslovni načrt kljub temu, da ni nikjer formalno predpisan, eden pomembnejših dokumentov na 

večini upravnih enot. Prvi poslovni načrti Upravne enote Jesenice so imeli 6 sestavnih delov: načrt 

izobraţevanja, načrt kadrov, načrt notranjih presoj, finančni načrt, delovni načrt, ki je zajemal tudi merljive 

cilje v zvezi s sistemom in stroške kakovosti in načrt nabav osnovnih sredstev in malih investicij. 

V svoje delo smo uvedli stalno in sistematično spremljanje zadovoljstva strank. Enkrat letno smo izvedli 

anketo, ki je pokazala zadovoljstvo strank s kakovostjo naših storitev. Vse pripombe strank smo  ustrezno 
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evidentirali, na osnovi teh pripomb pa smo sprejeli tudi marsikakšen ukrep za izboljšanje stanja. Sami smo 

ocenjevali naše dobavitelje, ki smo jih razvrstili v tri skupine: glavni dobavitelji, pomoţni dobavitelji in 

dobavitelji, od katerih kupujemo le v nuji (črna lista).  

Veliko pozornost smo posvetili sistemu dokumentiranja in usmerjanja navodil in predpisov k usluţbencem, ki 

so bili tudi odgovorni za vodenje svojih upravnih postopkov. Vse upravne postopke smo popisali  v Katalogu 

upravnih postopkov. Katalog je dejansko predstavljal navodilo za delo, saj smo na enem mestu zajeli vse 

potrebne predpise, ki jih je bilo potrebno upoštevati pri posameznem upravnem postopku. Na ta način smo 

ţeleli opredeliti odgovornost vsakega usluţbenca za svoje delo, z vzpostavljenim sistemom kontrole upravnih 

aktov pa tudi nadzor nad kakovostjo dela. A v praksi se je pokazalo, da pri vsakodnevnem delu usluţbenci 

kataloga ne uporabljajo, svojo praktično vrednost je pokazal le pri uvajanju novo zaposlenih. 

Prvo presojo smo opravili dne 12. 7. 2001. Upravna enota Jesenice je bila četrta upravna enota, ki je pridobila 

certifikat po standardu ISO 9001:1994. Pred njo so certifikate pridobile upravne enote Ljutomer, Slovenj 

Gradec in Šentjur pri Celju 

V naslednjih letih je sledilo zelo intenzivno uvajanje standardov ISO, saj ga je prejelo kar 15 upravnih enot, 

tri občine, Ministrstvo za promet, Urad za standardizacijo in meroslovje in Center vlade za informatiko. Ko se 

danes oziramo nazaj, vidimo, da so standardi ISO opravili pionirsko delo pri uvajanju kakovosti v drţavno 

upravo.  

Aktivnosti Odbora za kakovost so se nadaljevale s posveti in konferencami. Leta 2001 je bil organiziran  

posvet Na poti k poslovni odličnosti javne uprave, na katerem je bila tudi jasno izraţena podpora Vlade 

Republike Slovenije uvajanju kakovosti v delo drţavnih organov. V naslednjih letih je sledila vrsta konferenc, 

posvečenim dobrim praksam v slovenski javni upravi. 

Medtem pa so potekale tudi ţe aktivnosti v zvezi z vpeljavo modela CAF v javno upravo. Leta 2002 je 

Upravna enota Jesenice pristopila k pilotnemu projektu za uporabo modela CAF, v katerem je sodelovalo  

devet organizacij (šest upravnih enot, dve mestni občini in en organ v sestavi).  

 

2 OD STANDARDA ISO DO UPORABE MODELA CAF 

 

Odločitev vodstva Upravne enote Jesenice za uporabo modela CAF je bila laţja kot odločitev za uvedbo 

standarda ISO 9001:1994. Pri vzpostavitvi in kasneje tudi ohranjanju certifikata je bilo angaţirano predvsem 

vodstvo, zaposleni pa le toliko, kot je bilo nujno potrebno. Standarda ISO 9001:1994 zaposleni pravzaprav 

nikoli niso "vzeli za svojega". Ko se danes, po toliko letih, ozirava nazaj, meniva, da je  eden pomembnih 

vzrokov za to tudi ţe omenjena obseţna dodatna dokumentacija. Vsako leto pred zunanjimi presojami so bile 

na upravni enoti skorajda izredne razmere, ko smo preverjali, ali je dokumentacija označena skladno z 

zahtevami standarda, ali imamo na dosegu roke vse ocene dobaviteljev, analize korektivnih in preventivnih 

ukrepov itd. Vodstvo se je tega zavedalo, prav tako pa tudi tega, da bo nadaljni uspešen razvoj organizacije 

odvisen od večje angaţiranosti zaposlenih in s tem ustvarjene več energije za spremembe v smeri kakovosti.  

Za razliko od načina, pri katerem kakovost integriramo v organizacijo v skladu s standardom kakovosti ISO 

9000 in smo pozorni na čim večjo skladnost organizacije z zahtevami standarda, imamo pri uporabi modela 

CAF veliko več manevrskega prostora. Kakovosti oziroma odličnosti se pribliţujemo na način, ki je za nas, 

naše okoliščine in moţnosti najustreznejši.  

Ko svojo organizacijo izpostavimo kritičnemu očesu samoocenjevalne skupine zaposlenih, se pred nami 

izrišejo obrisi dejanskega stanja in z njim povezani problemi. V fazi kritičnega pogleda na organizacijo 

odkrijemo nove priloţnosti za izboljšave, ki v akcijskem načrtu dobijo tudi svoje rešitve. Pomen ocenjevalne 

skupine pa ni samo v ugotavljanju prednosti in odkrivanju priloţnosti, temveč predvsem v zavedanju o 

odgovornosti za izdelavo akcijskega načrta, v katerem so odkriti problemi skupni problemi, skupen pa je tudi 

način njihovega reševanja.  



27. letna konferenca Slovenskega zdruţenja za kakovost in odličnost, november 2018, Portoroţ 

 

 - 158 - 

 

Uporaba modela CAF pomeni nove odnose med zaposlenimi. S pomočjo sodelovanja ocenjevalne skupine se 

le-ti ustvarjajo na osnovi iniciative, udeleţbe pri vodenju in izmenjave izkušenj ter sodelovanja. Temeljijo pa 

predvsem na medsebojnem zaupanju, podpori in pomoči. Samoocenjevalna skupina po modelu CAF zato 

predstavlja metodo zmanjševanja socialne distance in boljšo komunikacijo pri obravnavi problemov in 

iskanju rešitev v organizaciji. 

Vsega tega se je vodstvo zavedalo ţe pred prvo samoocenitvijo, zato je bila posebna pozornost namenjena 

sestavi samoocenjevalne skupine. V spodnji sliki je prikazana organizacijska struktura, kot je bila v veljavi v 

času prve samoocene na Upravni enoti Jesenice. Člani samoocenjevalne skupine (prva skupina je štela 9 

članov) so prihajali iz vseh organizacijskih enot, med  njimi so bili tako uradniki kot strokovno tehnični 

delavci, tako vodje kot njihovi podrejeni, starejši, mlajši, za sodelovanje je vodstvu uspelo nagovoriti tudi 

enega od  moških sodelavcev, tako da je bila skupina res pestra.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Organizacijska struktura Upravne enote Jesenice v času 

 

S primerno sestavo ocenjevalne skupine se moţnosti za odkrivanje novih priloţnosti in vključevanje 

zaposlenih v organizacijo močno povečajo. Uresničitev akcijskega načrta, ki je rezultat dela skupine, 

podprtega s strani  najvišjega vodstva, na tak način sploh ni vprašljiva.  

3 OD MODELA CAF DO POSLOVNE ODLIČNOSTI IN NAZAJ 

 

Pozitivne izkušnje z uporabo modela CAF so vodstvu upravne enote dale zagon za vključitev v še en  projekt, 

in sicer se je leta 2004 vključila v Pilotni projekt priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost za 

javno upravo 2004. Rezultati pilotnega projekta, ki so bili znani v prvi polovici leta 2005, so bili za 

organizacijo vzpodbudni, saj se je uvrstila v interval med 201-300 točk, tako kot večina (57,1%) prijaviteljev 

v pilotnem projektu. Ti rezultati so vodstvo upravne enote vzpodbudili, da je organizacija  leta 2006 in 2007 

sodelovala v postopku Priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost. 

Tako so v organizaciji kar nekaj časa vzporedno "ţiveli"  trije pristopi. Skozi leta so se vsi ti pristopi 

zdruţevali, a v nekem trenutku je prišlo do tega, da je bilo vsega enostavno preveč. Ali pa premalo, če 

pogledamo z druge strani: za obnavljanje certifikata ISO je organizacija glede na vloţena sredstva  pridobila 

premalo, saj tudi zunanji ocenjevalci niso mogli več predlagati kakšnih posebnih priloţnosti za izboljšave, ki 

bi pomenile preskok. Nekako se je ta sistem izpel in v letu 2008 je Upravna enota Jesenice opustila zunanje 

certificiranje. 

Ne glede na to ugotavljava, da so z ISO standardom vzpostavljeni načini delovanja ostali, postali del rutine in 

predstavljajo osnovo za urejeno in laţje delo upravne enote.   

NAČELNIK 

OUNZ OOP OGNG 

Referat 1 Referat 2 Referat 3 Izpitni  

center 

 

OSZ 
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Po letu 2007 se organizacija ni več prijavljala na postopke Priznanja Republike Slovenije za poslovno 

odličnost. Izkušnje organizacije so,  da je ta model za upravno enoto kot teritorialni organ drţavne uprave 

prezahteven, pa tudi ne najbolj primeren.      

Še vedno pa je organizacija uporabnica modela CAF. Ravno v času oddaje tega prispevka samoocenjevalna 

skupina zaključuje s predlogom akcijskega načrta. Predlog bo obravnaval kolegij in pričakovati je, da se bo v 

letih 2019 in 2020 akcijski načrt uresničeval.  

4 KAJ PRIDOBIMO  

Uporaba kateregakoli modela, pristopa, ki ima za namen dejansko izboljšanje delovanja organizacije, je 

načeloma koristna. Če pa uvajamo modele, pristope s figo v ţepu oziroma z namenom, da bo direktor 

razkazoval uokvirjeni certifikat na steni v svoji pisarni, je škoda vsakega napora. Tu se pokaţe zrelost 

organizacije in seveda najprej njenega vodstva.   

Če pa je namen uporabe kateregakoli modela dejansko izboljševanje, ima korist lahko tudi širša druţba. 

Primer, s katerim ţeliva morda nekoliko provokativno ilustrirati prejšnjo trditev, navajava v nadaljevanju.  

V upravni enoti Jesenice je bil ţe v prvem poslovnem načrtu eden glavnih merljivih ciljev, ki je bil  zapisan v 

delovnem načrtu, zmanjšanje zaostankov na področju upravnih zadev. Aktivnosti za zmanjševanje zaostankov 

so se intenzivirale v letu 2001, ko pa je bila glavnina zaostankov odpravljenih, se je na posameznih upravnih 

področjih pričelo z aktivnostmi za skrajševanje časa reševanja zadev. V letu 2017 je bila v organizaciji 

narejena primerjava med trajanjem postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja v letih 2005-2006 in v letu 

2017. Rezultati so naslednji: 

- povprečen čas reševanja v letih 2005-2006 je bil 100 (sto) dni, 

- povprečen čas reševanja v letu 2017 je bil 74 (štiriinsedemdeset) dni. 

Ali je skrajšanje za 26% naključje ali tudi posledica vseh prej opisanih pristopov, naj si odgovori vsak sam. 

  NaMESTO ZAKLJUČKA 

Vodstvo Upravne enote Jesenice je dne 20. 1. 2000 sprejelo Izjavo o poslanstvu Upravne enote Jesenice, ki jo 

navajava v celoti. Namreč, po tolikem času ugotavljava, da je vsebina izjave taka, da je aktualna in uporabna 

tudi danes, ko bi bila izjava, če ne bi doţivljala sprememb in dopolnitev, polnoletna.  

 

IZJAVA O POSLANSTVU 

UPRAVNE ENOTE JESENICE 

 

Vodilo našega dela je pravočasna in kvalitetna storitev za stranke. Prizadevali si bomo za korekten in prijazen 

odnos do uporabnikov naših storitev, za pomoč strankam in za strokovno uporabo predpisov pri našem delu. 

To bomo dosegli s svojo usposobljenostjo, korektnimi in prijaznimi medsebojnimi odnosi in odprtostjo ter 

pripravljenostjo na sodelovanje tako znotraj upravne enote, kot tudi navzven. Trudili se bomo, da bo naše 

delo opazno in prepoznavno v okolju.  

Namen našega delovanja je učinkovita, prepoznavna in do sodelavcev in uporabnikov prijazna Upravna 

enota.  

Cilji našega delovanja so predvsem naslednji:  

povečati zadovoljstvo strank,  

izboljšati informiranost strank,  

povečati zadovoljstvo zaposlenih,  

povečati izobrazbeni nivo in usposobljenost zaposlenih,  
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skrajšati čas reševanja zadev in zmanjšati zaostanke,  

delovati v skladu s predpisi v korist strank,  

spodbujati pristojna ministrstva k usklajenemu delovanju  

povečati kvaliteto naših storitev.  

Slika 1: Izjava o poslanstvu 

Literatura in viri 

Avtorja sta prispevek pripravila na podlagi svojih izkušenj, zasebnih gradiv (zabeleţk) in internih gradiv 

Upravne enote Jesenice 
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PILOTNI PROJEKT UGOTAVLJANJA ZADOVOLJSTVA STRANK 

 

Alenka Krebs 

Ministrstvo za javno upravo 

Tržaška c. 21, 1000 Ljubljana 

alenka.krebs@gov.si 

Povzetek 

Na Ministrstvu za javno upravo se zavedamo, da kakovost javne uprave vpliva na uspešnost celotne drţave, 

zaradi česar moramo v okviru zakonitih moţnosti storiti vse, kar je potrebno, da so uporabniki z našimi 

storitvami zadovoljni. S pilotnim projektom ugotavljanja zadovoljstva strank smo ţeleli v praksi preveriti 

različne načine zajema podatkov na organih javne uprave in njihovo obdelavo, ter ustreznost izdelanega 

enotnega anketnega vprašalnika. Cilj projekta je pripraviti enotno metodologijo za ugotavljanje zadovoljstva 

strank v javni upravi, katero predvideva Uredba o upravnem poslovanju. Ta namreč določa, da organi 

ugotavljajo zadovoljstvo strank najmanj vsaki dve leti po metodologiji, ki jo predpiše minister, pristojen za 

javno upravo.   

Pilotni projekt je potekal od januarja do junija na dvanajstih organih javne uprave. Izdelan je bil enotni 

anketni vprašalnik, ki je bil na voljo strankam ob obisku organa oz. opravljanju storitve v elektronski ali 

fizični (pisni) obliki. Zajem podatkov smo ponekod vzpodbudili s prisotnostjo anketarja, podatki so se zbirali 

v skupni aplikaciji tako, da je bila tudi obdelava podatkov zagotovljena v okviru našega ministrstva. Organi 

so mesečno prejeli poročila o izmerjenem zadovoljstvu tako skupno, kot podrobno za posamezen organ. 

Pilotni projekt se je zaključil konec junija, do jeseni pa bo pripravljeno zaključno poročilo z izmerjenim  

zadovoljstvom, predstavljenimi ugotovitvami in pomisleki ter s priporočili za naprej.  

Ključne besede: javna uprava, stranke, zadovoljstvo, metodologija  

V prispevku so predstavljene ugotovitve pilotnega projekta, izmerjeno zadovoljstvo sodelujočih organov, 

dileme in pomisleki ter priporočila za poenoteno merjenje zadovoljstva strank v organih javne uprave.  

 

2. PREDHODNE AKTIVNOSTI 

Na Ministrstvu za javno upravo se zavedamo, da kakovost javne uprave vpliva na uspešnost celotne drţave, 

zato smo pristopili k izdelavi projekta za prenovo metodologije za ugotavljanje zadovoljstva uporabnikov 

javnih storitev pri organih drţavne uprave. Namen projekta je bila vzpostavitev sistema merjenja zadovoljstva 

uporabnikov s storitvami organov drţavne uprave in s tem omogočiti strankam stalno in tekoče izraţanje 

svojega mnenja in ocene izkušnje ter s tem prispevati k povečevanju kakovosti javne uprave. Prav tako pa 

ţelimo na podlagi izkušenj pilotnega projekta vzpostaviti enoten in informacijsko podprt sistem, ki bi bil na 

voljo in uporaben v vseh organih drţavne uprave.  

Pilotni projekt smo načrtovali v dveh fazah. V prvi fazi smo izvedli vrsto predhodnih dejavnosti, vključno s 

preliminarno anketo, v drugi pa pilotno merjenje na izbranih organih. Predhodno izvedena anketa nam je 

postavila okvir za izdelavo pilotnega anketnega vprašalnika, saj smo izmed več dejavnikov ugotovili, kaj je 

tisto, kar je za stranke ob obisku organa najbolj pomembno.  

1.1  Podlaga za vzpostavitev sistema merjenja zadovoljstva 

Ugotavljanje kakovosti v organih drţavne uprave predpisuje tudi Uredba o upravnem poslovanju (UUP) ţe od 

leta 2005 dalje in predvideva, da se postopki izvajajo na podlagi metodologije, ki jo določi minister, pristojen 

za javno upravo, in jo objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za javno upravo. Na podlagi uredbe smo 

na Ministrstvu za javno upravo izdelali metodologijo za ugotavljanje kakovosti v organih drţavne uprave, 

mailto:alenka.krebs@gov.si
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vendar pa so se v praksi ţe pokazale zahteve in pobude po spremembah in izboljšavah. Uredba je v zadnjih 

letih v delu, ki se nanaša na ugotavljanje kakovosti, doţivela nekaj sprememb, tudi v zadnji spremembi 

uredbe v letošnjem letu (Ur. List RS št. 7/2018, 16. 2. 2018), ki velja od 16. 4. 2018 dalje tako, da se 

spremenjeni člen glasi: »Organi drţavne uprave, ki poslujejo s strankami, ugotavljajo zadovoljstvo strank 

glede poslovanja z njimi najmanj vsaki dve leti na podlagi metodologije, ki jo objavi minister na spletnih 

straneh ministrstva, pristojnega za javno upravo«.  

Skladno s spremembo uredbe in pobudah za spremembe metodologije merjenja, smo v letošnjem letu v 

okviru Urada za razvoj zagnali nov projekt, s katerim bomo metodologijo izboljšali in hkrati prenovili anketni 

vprašalnik tako, da ga bo mogoče razširili tudi na druge organe javne uprave in organom istočasno ponudili 

primerno orodje za (spletno) anketiranje, kot tudi obdelavo in analiziranje podatkov.  

1.2  Predhodna anketa »Dejavniki zadovoljstva s storitvami« 

Kot prvi korak k uspešnem začetku projekta smo ţeleli med uporabniki javnih storitev preveriti, kateri 

dejavniki še posebej vplivajo na zadovoljstvo uporabnikov storitev, zato smo pripravili in izvedli predhodno 

anketo.   

Anketo smo pripravili s pomočjo javno dostopnega programa za spletno anketiranje 1ka, kjer smo tudi 

analizirali rezultate. Anketa je potekala od 20. junija do 1. julija 2017, k izpolnjevanju pa so bili pozvani 

zaposleni na MJU preko e-pošte, poziv je bil objavljen tudi na FB MJU. Zaradi ravnovesja ciljnih skupin je 

bilo 32 anket izpolnjenih ročno na lokacijah v Ljubljani, kjer se zadrţuje starejša generacija, ki je manj 

odzivna na elektronske komunikacije.  

Na anketo se je odzvalo 576 oseb (klik na nagovor), medtem ko je celotno anketo izpolnilo 167 oseb, zato so 

v analizi rezultatov upoštevani samo njihovi odgovori. Največ anket je bilo izpolnjenih z neposrednim klikom 

na anketo, pomemben deleţ pa tudi preko FB strani. 

Predhodno izvedena anketa nam je postavila okvir za izdelavo pilotnega anketnega vprašalnika, saj smo 

izmed več dejavnikov ugotovili, kaj je tisto, kar je za stranke ob obisku organa najbolj pomembno. V prvi 

vrsti je to javni usluţbenec (poleg strokovne usposobljenosti tudi njegov odnos so stranke), drugo 

najpomembnejše področje pa je način predhodnega obveščanja o postopkih in dokumentih, ki jih stranke 

potrebujejo pri opravljanju posamezne storitve.  

Pri vprašanju glede načina anketiranja, je preko 40 % anketirancev odgovorilo, da bi anketo o zadovoljstvu 

najraje izpolnilo preko mobilne aplikacije, 15 % odgovarja klasična tiskana anketa na okencu, medtem ko 

telefonska in SMS anketa nimata veliko podpore.  

1.3 Testni splošni anketni vprašalnik 

Na podlagi analize predhodno izvedene ankete smo, v okviru delovne skupine MJU, pripravili osnutek 

splošnega vprašalnika za ugotavljanje zadovoljstva uporabnikov javnih storitev. Glavno vodilo pri 

oblikovanju vprašanj je bila ugotovitev, da je najpomembnejši dejavnik pri opravljanju storitev na organih 

prijazen in korekten javni usluţbenec, ki mora biti strokovno usposobljen, zavzet, znati pomagati z nasveti in 

se zavedati, da je del servisa drţavljanom. Temu sledi predhodna informiranost o pogojih za izvedbo storitve.  

Vprašalnik smo testirali na izbranih dveh upravnih enotah, Finančni upravi RS in Geodetski upravi RS. 

Večina je menila, da je vprašalnik pregleden, razumljiv ter primerno dolg. Stranke so zatrdile, da bi tak 

vprašalnik tudi izpolnile, vendar preteţno po tem, ko bi jih k temu pozval usluţbenec organa, nekateri pa tudi 

v primeru izrednega nezadovoljstva pri opravljanju storitve. Največkrat bi vprašalniku dodali tudi odprto 

vprašanje, torej opombe, komentar, mnenje, pripombo. Pri demografskih vprašanjih pa bi v večini odgovorili 

na vprašanje glede spola in starosti, medtem ko vprašanje o izobrazbi ni preveč priljubljeno. Glede na opisane 

ugotovitve, smo anketni vprašalnik ustrezno prilagodili.  

1.4 Tehnična in metodološka podpora 

Vzporedno z vsebinsko zasnovo, so potekali tudi pogovori za tehnično in metodološko podporo projektu. 

Odločili smo se za uporabo storitev Fakultete za druţbene vede, Centra za druţboslovno informatiko in 
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njihovega ţe razvitega javnega orodja za spletno anketiranje. V orodju smo v okviru lastne instalacije 

pripravili podlago za spletno anketiranje, vnos fizičnih vprašalnikov ter za obdelavo podatkov oz. analiziranje 

za pripravo poročil o anketiranju.  

2 POTEK PILOTNEGA PROJEKTA 

Pilotni projekt je potekal od 17. januarja do 30. junija 2018. Da bi sodelovanje organov v pilotnem projektu 

prineslo kar največ povratnih informacij tako glede zadovoljstva strank, kot tudi glede samega projekta, smo k 

sodelovanju povabili različne organe, oz. organe, ki opravljajo različne storitve za stranke. Prijavilo se je 

dvanajst organov: osem organov drţavne uprave (štiri upravne enote, dva finančna urada, dve geodetski 

izpostavi) in štirje organi lokalne samouprave (občine). V mesecu decembru 2017 smo vse prijavljene organe 

obiskali, projekt podrobno predstavili vodstvu in si ogledali lokacije.    

2.1 Vprašalnik 

Namen vprašalnika je bil merjenje zadovoljstva uporabnikov storitev upravnih organov, pri čemer je bil 

poudarek na zadovoljstvu strank z vljudnostjo, pozornostjo, strokovnostjo in usposobljenostjo javnih 

usluţbencev, s katerimi so bili v stiku. Dodano je bilo tudi vprašanje, ali so se uporabniki predhodno 

pozanimali o postopkih in dokumentih, ki jih potrebujejo s seboj.  

Vprašalnik je bil kratek, vključeval je skupaj s podvprašanji sedem vprašanj, ki so se nanašala na zadovoljstvo 

in dve demografski vprašanji (spol in starost). Vseboval je tudi odprto vprašanje tako, da so respondenti lahko 

dodali svoje komentarje, pripombe in pohvale, v kolikor so ţeleli še kaj posebno izpostaviti.   

Tiskani in spletni vprašalnik sta bila grafično enaka in sta sledila celostni grafični podobi projekta, prav tako 

tudi plakati, s katerimi so bili opremljeni kotički za anketiranje na organih z namenom pritegnitve pozornosti 

strank.  

2.2 Način in izvedba anketiranja 

Za namen anketiranja, smo na vsakem organu zagotovili »kotiček« za anketiranje, ločen od okenc z uradnimi 

osebami, kjer stranke opravljajo storitve. Anketiranje strank je potekalo s pisnim  (tiskana anketa) in spletnim 

vprašalnikom. Tiskane vprašalnike so stranke oddale v zaprto skrinjico. Za spletno anketiranje je bil strankam 

na voljo prenosni računalnik, pripravljen in odprt na spletni strani z anketo tako, da strankam ni bilo potrebno 

dodatno iskanje spletne povezave. Prenosnike smo pred morebitnimi odtujitvami zavarovali s posebnimi 

veriţicami s ključavnico. Za organe, ki niso imeli brezţične spletne povezave (wi-fi) smo zagotovili USB 

ključke z internetom. QR kodo so stranke lahko skenirale iz izobešenega plakata v vsakem anketnem 

prostoru. 

Spletna anketa je bila oblikovana na način, da je imel vsak organ svoj spletni naslov za anketo, prav tako so 

bile za organe oblikovane različne QR kode. Anketirancem na ta način ni bilo treba vpisovati, na katerem 

organu opravljajo storitev, v anketo se je ta podatek avtomatsko vpisal na osnovi spletnega naslova.   

Stranke je za pristop k anketiranju dodatno spodbujal anketar oz. študent, ki je bil na organu prisoten 

pribliţno dva krat tedensko v času, ko se je predvidevalo, da organ obišče največ strank (večinoma sreda in 

petek). Zaradi razpršenosti sodelujočih organov po vsej Sloveniji in zniţevanja stroškov dela anketarjev, smo 

študente izbirali lokalno. V dneh, ko na lokacijah študentov ni bilo, so stranke k izpolnjevanju anket 

spodbujali zaposleni, vendar ti pri tem niso zapuščali svojih delovnih mest na okencih, kjer stranke opravljajo 

storitve.  

2.3 Obdelava podatkov in poročila 

Za namen obdelave podatkov smo imeli na voljo lastno instalacijo spletne aplikacije 1ka z domeno gov-

ankete.si, kar smo zagotovili s sklenitvijo pogodbe o sodelovanju med MJU in Fakulteto za druţbene vede. 

Fakulteta nam je tekom pilotnega projekta zagotavljala nemoteno delovanje aplikacije in nudila tehnično in 

metodološko pomoč pri obdelavi podatkov in pripravi poročil.  
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Pisne ankete so enkrat mesečno na organih zbrali in jih poslali na ministrstvo, kjer so bile vnesene v 

aplikacijo. Namen takšnega sistema je bil, da se zaposlenih na sodelujočih organih v pilotnem projektu ne 

obremenjuje, oz. se jih obremenjuje čim manj, istočasno pa tudi preizkusi instalirano spletno orodje.   

Podatke smo z namenom analiziranja zbirali ločeno, glede na vrsto zajema (pisna anketa, spletna anketa). 

Mesečno smo pripravljali skupna poročila o zadovoljstvu, kot tudi podrobna poročila za vsak organ, ta so 

vsebovala tudi odgovore na odprto vprašanje s  komentarji, pohvalami in pobudami, glede na izkušnjo stranke 

ob obisku. Organi so poročila prejemali mesečno preko elektronske pošte, po zaključenem projektu pa še 

zbirno polletno poročilo. Ob zaključku projekta je bilo izdelano skupno poročilo o ugotovljenem zadovoljstvu 

v celotnem šest mesečnem obdobju.  

 

3 POVZETEK POROČILA O ZADOVOLJSTVU 
Med pilotnim projektom smo organe redno obveščali o ugotovitvah z izdelavo in posredovanjem rednih 

mesečnih poročil za posamezen organ, kot tudi s skupnimi mesečnimi poročilu o ugotovljenem zadovoljstvu. 

Zaključno poročilo o ugotovljenem zadovoljstvu strank je objavljeno na spletni strani MJU in ga v 

nadaljevanju povzemamo.  

3.1 Zajem podatkov 

Skupno je na anketo odgovorilo 6.466 strank, od tega malce več kot polovica na spletni način. Čeprav je 

skupno deleţ oddanih spletnih in papirnih anket skoraj enak, so po posameznih organih precejšnje razlike 

glede na način izpolnjevanja anket, saj je način zbiranja podatkov precej odvisen od pristopa posameznega 

anketarja, ki je stranke na organu povabil k izpolnjevanju anket. Pri spletnem anketiranju so skoraj vsi 

uporabili prenosni računalnik, manj kot odstotek strank pa je anketo izpolnilo s pomočjo tablice oz. 

prenosnega telefona in v ta namen uporabilo QR kodo.   

V skupnem ugotavljamo, da je število respondentov oz. oddanih anket tesno povezano s številom opravljenih 

ur anketarja. V primerih, ko anketarja, ki bi stranke neposredno nagovarjal za izpolnitev ankete (ali jo celo 

pomagal izpolniti) ni bilo na lokaciji, tudi odziva strank ni bilo. Anketarji so bili na organih prisotni en do dva 

krat na teden v času uradnih ur, skupno so v šestih mesecih anketarji na vseh sodelujočih organih porabili 

2.071 ur, kar pomeni povprečno nekaj manj kot 29 ur na mesec za posamezen organ. 

Respondenti so bili glede na spol in starost dokaj enakomerno razporejeni. Demografske podatke smo zbirali 

izključno za potrebe pilotnega projekta, da bi ugotovili ali prihaja do odstopanj glede na spol in starost. 

Ugotavljamo, da med spoloma ni statistično značilnih odstopanj z zadovoljstvom, nekaj razlik pa smo opazili 

med različno starimi respondenti, kjer so bili najmlajši (do 25 let) manj zadovoljni kot starejši.  

3.2 Ocena zadovoljstva strank 

Analizirali smo zadovoljstvo strank z vljudnostjo in pozornostjo ter strokovnostjo in usposobljenostjo javnih 

usluţbencev. Z vljudnostjo in pozornostjo je zelo zadovoljnih oziroma zadovoljnih kar 92,5 % vprašanih, s 

strokovnostjo in usposobljenostjo pa 93,6 %. 

Povprečne ocene zadovoljstva so povsod nad oceno 4 in se bistveno ne razlikujejo glede na spol in starostne 

skupine, prav tako je porazdelitev dokaj enakomerna glede na mesec in tudi glede na organe. Nekoliko višje 

zadovoljstvo smo v vseh primerjavah opazili pri ocenjevanju strokovnosti in usposobljenosti. Pri opazovanju 

gibanja zadovoljstva od začetka do konca projekta opaţamo, da je zadovoljstvo v mesecu juniju malenkost 

višje kot v januarju, po drugi strani pa je bil v juniju zajem podatkov najniţji. Na nekaterih organih je bil 

zajem podatkov v juniju (zaradi odsotnosti anketarjev) celo tako nizek, da iz rezultata ne moremo sklepati na 

populacijo.  

V drugem pomembnem sklopu anketnega vprašalnika smo analizirali predhodno informiranje. Ugotavljamo, 

da se dobra polovica strank predhodno pozanima o postopku in dokumentih, ki jih potrebujejo s seboj pred 

opravljanjem storitve, rezultat pa se bistveno ne razlikuje po mesecih. Največ (več kot tretjina) respondentov 

informacije išče na portalu eUprava, od teh jih skoraj dve tretjini informacije najde brez teţav in se jim skoraj 

v celoti zdijo koristne ali zelo koristne. Druga najpogostejša oblika predhodnega informiranja so prijatelji in 

sorodniki, pri čemer ugotavljamo, da tem stranke bolj zaupajo, kot pa informacijam na spletu ali po telefonu.  
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Stranke so imele moţnost dodatno opisati svojo izkušnjo na organu, katero je izkoristila pribliţno četrtina 

vseh respondentov. Komentarji se večinoma nanašajo na ţe izraţeno številčno oceno, katero dodatno opišejo 

z besedami pohvale, nekateri celo z imenom usluţbenca. Izmed vseh vpisanih komentarjev, je bilo negativnih 

le slaba sedmina, v glavnem pa so vsi izraţali nezadovoljstvo zaradi čakalnih vrst. Preostali negativni 

komentarji so opisovali na splošno odnos usluţbenca, organiziranost, nedosegljivost na telefon in parkirišče, 

vendar v večini primerov iz komentarja ne razberemo, katero storitev je stranka opravljala.  Vrsta anketiranja 

ne vpliva na količino podajanja komentarjev, kot tudi ne na izraţanje zadovoljstva. 

  

3.3 Mnenja sodelujočih  
Z namenom, da bi ob zaključku pilotnega projekta pridobili čim več mnenj sodelujočih, ki se nanašajo na 

različne vidike projekta (smotrnost anketiranja, sodelovanje z MJU, primernost načina anketiranja, primernost 

vprašalnika in podobno), smo za sodelujoče organe ob koncu projekta pripravili poseben vprašalnik in 

opravili tudi osebni razgovor. Ves čas trajanja projekta smo spremljali tudi odzive anketarjev, ki so mesečno 

poročali o svojih opaţanjih.  

Sodelujoči organi so se pozitivno odzvali na pilotni projekt ugotavljanja zadovoljstva strank. Organe smo 

vprašali za mnenje tako glede samega projekta (promocija, organizacija, vodenje, sodelovanje), kot tudi za 

mnenje o primernosti vprašalnika, anketarjev, mesečnih poročil  in nenazadnje o ukrepih, ki so jih izvedli na 

podlagi prejetih povratnih informacij s strani strank.  

V skupnem ugotavljamo, da so bili organi zadovoljni s celotnim potekom pilotnega projekta, tako s 

predstavitvijo, promocijo, organizacijo in vodenjem. Pozitivno so ocenili tudi minimalno obremenjenost 

zaposlenih na organih tekom celotnega projekta in zagotovitev občasnih anketarjev, saj ocenjujejo, da brez 

anketarja stranke k anketiranju ne bi pristopile.  

Anketni vprašalnik so sodelujoči ocenili kot kratek in razumljiv ter preprost za izpolnjevanje, poudarili so, da 

bi daljši vprašalnik stranke odvrnil od izpolnjevanja. Posebej so pohvalili tudi enotno oblikovno podobo in 

všečnost vprašalnika in drugih materialov. Sodelujoči organi so bili zadovoljni tudi s prejetimi mesečnimi 

poročili, kjer posebno dodano vrednost vidijo v prejetih odgovorih na odprto vprašanje oz. komentarjih in 

pobudah strank. Te bodo v prihodnje uporabili za izboljšanje svojega delovanja.  

Po drugih strani pa organi ugotavljajo, da je vprašalnik preveč splošen, v kolikor bi ţeleli delati na konkretnih 

izboljšavah. Iz odgovorov namreč ne ugotovijo, s čim so bile stranke zadovoljne oz. nezadovoljne, prav tako 

ne vedo, na katerih področjih so iskale informacije oz. opravljale storitev.  

Vsem organom se zdi sodelovanje v projektih za ugotavljanje zadovoljstva strank koristno in si ţelijo 

nadaljnjega sodelovanja, vendar v enakem obsegu kot v tem pilotnem projektu, brez dodatnega 

obremenjevanja zaposlenih. Menijo tudi, da vključevanje zaposlenih pri anketiranju in obdelavi rezultatov ni 

primerno z vidika objektivnosti.  

4 ZAKLJUČEK 

Po zaključenem šest mesečnem pilotnem projektu merjenja zadovoljstva strank na dvanajstih organih javne 

uprave, smo pripravili evalvacijsko poročilo projekta, kot tudi priporočila za nadaljnje merjenje, ki bi jih 

veljalo upoštevati pri pripravi enotne metodologije merjenja zadovoljstva strank v organih javne uprave. Pri 

tem je potrebno upoštevati tudi dejstvo, da gre za enotno metodologijo, ki mora ustrezati potrebam vseh 

raznovrstnih organov javne uprave, ki poslujejo s strankami.  
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Povzetek 

Namen prispevka je obravnavati kakovost in invativnostjo v kontekststrategiej Evropske Unije (EU) ter pri 

tem izpostaviti aktualne teme in izzive javne uprave.  

Prispevek obravnava vlogo inovacij (v okviru nove širše definicije) kot glavnega nosilca razvoja v drţavi. 

Javna uprava in njena pripravljenost na ukrepanje v današnjih milenijskih spremembah, je izredno pomembna 

drţavi kot je Slovenija, ki je majhna, tako po prebivalstvu kot po bruto domačem produktu (daleč pod kritično 

mejo povprečne ekonomije z najmanj 5 milijoni prebivalcev). Njena vloga pri zagotavljanju inovativnosti in 

kakovosti je dvojna: ne samo, da je treba poskrbeti za sistemsko kakovost javne uprave in inovativnost v 

njenih aktivnostih, pač pa mora asistirati in biti v pomoč tudi podjetniškemu sektorju in sektorju civilne 

druţbe. Inovativnost  lahko prinaša največjo   dodano vrednost, s tem pa doprinaša k razvoju, ekonomski rasti 

in kakovostnim novim zaposlitvam. Zato prispevek izpostavlja ţe razdelana priporočila EU v ta namen t.j.  

dokument, poznan kot LAB-LAB-APP  je postal v letu 2017 osnova javni in politični debati glede R&I, vsem 

EU institucijam, podjetjem in javnemu sektorju, in dal usmeritve za zaključevanje te in naslednje evropske 

finančne perspektive, zato ker je s svojimi enajstimi priporočili v pomoč pri maksimiranju učinkov 

raziskovanja in inovacij (R&I). 

 

Ključne besede: inovacije, kakovost, javna uprava  

Na katera vprašanja bodo udeleţenci dobili odgovor: Zakaj več narediti za kakovost sistema R&I v drţavi? 

Kateri so predpogoji za inovacije in kakovost, da bi maksimirali dodano vrednost na makro in mikro nivoju.?  

Kako, kdo, kje in na kakšen način se preusmeriti od problemov na pozitivne pristope izzivov? Kako aktivirati 

potenciale, ki so v ljudeh (ang. human resource management)?   

 

1 UVOD IN KONTEKST INOVACIJ TER KAKOVOSTI 

1.1 Uvod 

Po mnenju politike, poslovneţev in stroke sta raziskovanje in inovativnost glavna gonilca razvoja, tako v 

Sloveniji kot v svetu: ustvarjata dodano vrednost, rast in zaposlitve.  Da bi spremenili obstoječe probleme in 

izzive, prispevek ponuja v razmislek  in uporabo enajst priporočil Visoke skupine za maksimiranje učinkov 

raziskav in inovacij za prihodnost, ki jo ţelimo. Metodologija uporabljena v prispevku je sinteza ugotovitev 

številnih analiz in raziskovanj, med njimi najpomembnejše, ki je  vmesna evalvacija programa Obzorje (ang. 

Horizon Interim Evaluation). 

Prispevek prikaţe pomen EU sistem kakovost za kontekst Slovenije, obrazloţi pomen investiranja v inovacije 

in vlogo managementa in  javne uprave v kontekstu milenijskih sprememb. Sledi prikaz  enajstih priporočil s 

komentarjem, kako spremeniti probleme v izzive in izkoristiti potenciale v ljudeh še zlasti v kontekstu majhne 

drţave. Prispevek zaključi s sintezo in izpostavi  probleme in izzive za ukrepanje, tveganja in kako 

pomembno je na pravi način izkoristiti potenciale, ki so  v ljudeh. 

1.2 Metodologija 

Vsebina prispevka temelji na pregledu aktualne literature in dokumentov v kontekstu EU strategije 2020 in 

prihodnosti EU . Pomemben in obseţen vir je Vmesna evalvacija Obzorja  in moje delo kot članice visoke 

skupine pri pripravi priporočil za evropsko prihodnost na področju raziskovanja in inoviranja. Pri analiziranju 

vzročno posledičnih povezav so bile pomembne ugotovitve in mnenja članov visoke skupine  in 
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predstavnikov institucij, javne uprave, šolstva in civilne druţbe, v EU in v R Sloveniji.  Dokument  LAB-

FAB-APP namreč tudi  izpostavi vrzeli EU pri preoblikovanju znanj v inovacije in rast, zakaj da ni 

učinkovitega preoblikovanja inovacij v dodano vrednost in izpostavil temeljne gradnike sistemske kakovosti.  

 

Inoviranje, inovacije in kaovost  

  

Ne inovirati pomeni v kontekstu globalizacijo stagnirati; hkrati pa se je treba osredotočiti na potenciale, ki so 

na razpolago in usmerjati tokove k vzdrţnem razvoju.  

Prenos, absorbcijske kapacitete inoviranja in aplikacije inovacij so vzrok, da ekonomije razvijejo kapacitete, 

iz inovacij izplenijo dodano vrednost. Inovacije je treba spraviti v ţivljenje in jih na trgu dobro prodati; šele 

tedaj govorimo, da je absorbcijska moč inovacij  in tehnologij razvita. Vse to pa na eni strani pogojuje, na 

drugi strani pa se tudi odraţa na celostni kakovosti poslovanja. Da bi bila kapaciteta, ki jo potrebujejo 

inovacije, resnično vgrajena v sistem, je treba narediti veliko, tako v realnem kot v virtualnem svetu, na mikro 

in makro nivoju.  Potrebno je raziskovanje, izobraţevanje, tehnološki, druţbeni in socialni razvoj, razvoj 

produktov, marketinške strategije, management različnih pristopov in zvrsti in razvoj računovodenja. 

Inoviranje ima namreč dva pomembna dela, posel in marketing. 

Inovacijska kultura v izolaciji ne deluje. Še zlasti v majhni drţavi inoviranje potrebuje institucionalizacijo. 

Pozornost je treba osredotočiti na več dimenzij znanja in informacijske tokove. Potrebne so relevantne 

politike ukrepanja. Pomembne so pobude in intervencije vlade, da se rešujejo pravi problemi in spodbujajo 

izzivi, ki aktivirajo potenciale. Vendar da se izgradi močan sistem inovacij, mora vlada poskrbeti tudi za 

zakonodajo, infrastrukturo in vse mehanizme, ki sicer spodbujajo povezanosti med ekonomskimi subjekti. 

Inoviranje na nivoju podjetja pa so izboljšave v dizajnu, proizvodnih procesih, poslovnih modelih, razvoj 

blagovne znamke, itd. Spodbujanje inoviranja v drţavi ne more uspeti brez institucij, politik ukrepanja, 

infrastrukture, logistike, tehnologij, kulture, komunikacij, marketinga, proizvodnje znanja, know howa in 

snovanja neopredmetenega premoţenja, poslovnega okolja in dobrih poslovnih modelov, informacijske in 

komunikacijske tehnološke razvotosti: za vse to pa so potrebne avtoritete makrosistema. 

Po novi EU definiciji inovacije je inovacija je več kot tehnologija. Evropska politika inoviranja temelji na 

inovaciji, ki priznava in daje vrednost vsem oblikam novega znanja – ne le tehnološkega, ampak tudi 

poslovnim modelom, financiranju, vladanju, reguliranju z zakoni in pravili in znanju za druţbo – vsi ti 

dejavniki so namreč v pomoč, da ustvarjajo vrednost - tako za ekonomijo kot za druţbo. 

Proces inoviranja ima tri faze: prva, generiranje idej, druga izbor ideje in prevedba v komercialno zasnovo 

produkta, in tretja, dejanski proces, ki se odvija skozi komercializacijo. Dizajniran strateški marketinški 

pristop in udejanjen marketing managementom sta tisto, kar realizira največjo dodano vrednost. Vse tri faze 

predstavljajo verigo vrednosti: ni pa nujno, da se vse faze verige vrednosti odvijejo znotraj istega podjetja.  

Temelja značilnost globalizacije so globalne verige vrednosti. 

 

1.4 Management in sistemski pristop k inoviranju 

 

V drţavi, v institucijah, znotraj organizacije, pa tudi zavoda, je v globalizaciji prvi izziv, kako uspešno 

obvladati  medsebojno soodvisnost treh faz procesov inoviranja. Zaradi obvladovanja potencialov (virov) se 

pospešeno razvija management, kot v pomoč lastnikom, ker udejnja pristop do rezultatov. Management 

pomeni poslovanje in obvladovanje. Vodenje je le ena od petih funkcij, ki jih ima management in za dobo 

inovacij je management ključnega pomena. Učinkovito poslovanje in rezultati so odgovornost managementa.  

Management pa je tudi v sistemu prvo od devetih področij, ki sestavljajo evropski okvir kakovosti (EFQM t.j. 

evropski okvir kakovosti managementa). Če le delček sistema ne deluje, ne deluje ţe sistem v celoti. Prav 

sistemska tveganja pa veljajo v okolju EU kot najpomembnejša tveganja. Za uspešno poslovanje in rezultate 
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mora management vzpostaviti sistem in sistemski management je v zakonodaji EU zapovedan. (To še posebej 

izpostavljajo uredbe o strukturnih skladih). 

Menedţment dandanes deluje v okolju globalizacije, na katerega se mora tudi sam odzivati in biti nanj 

ustrezno pripravljen. Menedţment je v XXI. stoletju pod vse večjim pritiskom, ne le da zniţuje stroške, 

ampak da kar najbolj učinkovito uporabi vse razpoloţljive vire za čim večjo dodano vrednost. Tem večja bo 

dodana vrednost, tem bolj bodo podjetje in posli konkurenčni, z dodano vrednostjo pa bo moţno ne le pokriti 

stroškov, ampak tudi financirati razvoj in inoviranje.  

V dobi Industrija 4.0 so pomembne ključne besede: strategija, politika ukrepanja, vladanje, korporativna 

odgovornost, pristop, koncept, sistemski management, management usmerjen na rezultate, porlovodno 

računovodstvo (management accountancy), dodana vrednost, kapital, in neopredmetena sredstva. Treba se je 

preusmeriti na rezultate. Nič se ne sme prepustiti naključju: treba je vnaprej vse doreči, postaviti vse na svoje 

mesto - v sistem: ki je temeljni model celostne kakovosti.  

Sistem omogoča, da se načrtuje, da se vse vsebine in aktivnosti postavijo v čas in  prostor. Sistem omogoča 

sledljivost: ima začetek in konec (output), daje rezultate. Sistem omogoča določitev kritičnih točk. Sistem 

omogoča, da se na kritičnih točkah glede na kriterije vnaprej določijo kazalniki merjenja – ti so poimenovani 

za indikatorje. Sistem omogoča nadzor. Sistemske vrste nadziranja so: monitoring, revizija in evalvacija. Na 

tak način je celostna kakovost mogoča in le kakovostna podjetja in vlade drţav dosegajo prave rezultate 

 

2. PRIPOROČILA LAB-FAB-APP V KONTEKSTU INOVACIJ IN KAKOVOSTI EU 

2.1 Enajst priporočil za R&I 

 

Priporočila usmerjajo pozornost, kaj narediti za večjo kakovost R&I in njihovih predpogojev, da bi 

maksimirati učinke.  Usmerjajo pozornost na kakovostno razrešitev temeljnih vprašanj: Kaj, kako, na kakšen 

način do boljših rezultatov? Kako, kdo, kje in na kakšen način se preusmeriti od problemov na pozitivne 

pristope iizivov in aktiviranje potencialov?  Kako presekati mučne diskusije od stroškov in se preusmeriti na 

investiranje in kapitalizacijo inovativnega znanja. 

Priporočila visoke skupine Evropske komisije so naslednja (LAB-FAB-APP, str. 6-22): 

1. R&I naj imajo prioriteto v proračunih: EU in nacionalnih 

2. Zasnovati pravo EU inovacijsko politiko, takšno, ki ustvarja trge 

3. Prioriteta Izobraţevati za prihodnost in investirati v ljudi, ki bodo vnesli spremembe 

4. Prioriteta Za večje učinke- Design EU R&I programa  

5. Prioriteta Strategija in poslanstvo glede na potencial v druţbi in na trgu, pristop naravnan na rezultate in 

spopad z globalnimi izzivi. 

6. Prioriteta EU financiranje razumno racionalizirati in sinergija s SF 

7. Prioriteta Poenostavljanje se nadaljuje 

8. Prioriteta Mobilizacija in vključitev drţavljanov  

9. Prioriteta Bolje poravnati EU in nacionalna R&I investiranja 

10.Prioriteta Mednarodna R&I kooperacija kot prepoznavni znak:  branding EU R&I. 

11. Prioriteta Do boljših rezultatov in komunicirati rezultate in učinke ukrepanj 

 

V zvezi z vsakim od priporočil pa velja izpostaviti zlasti naslednje: 

1. R&I naj imajo prioriteto v proračunih zato, ker so postale v današnji razviti ekonomiji inovacije glavni 

gonilec razvoja.  Rast namreč dandanes usmerjajo inovacije. Zato  najbolj razviti investirajo več v 

neopredmetena sredstva kot opredmetena, saj na ta način dosegajo večjo dodano vrednost, s tem pa so 

konkurenčnejši, hitrejši je razvoj in boljše zaposlitve.  Več kot 60% dodane vrednosti se dandanes ustvari z 

neopredmetenim in ne z opredmetenim premoţenjem. Ne le drţave, tudi EU kot celota zaostaja z najbolj 

razvitimi drţavami sveta v kapitalizaciji inovacij. Obstaja Europski paradox – Evropa globalno vodi znanost, 
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velik pa je primanjkljaj podjetnosti in managerske usposobljenosti, da bi preoblikovala odličnost in inovacije 

v rast in kakovostne zaposlitve. 

Samo inovirati v tehnološkem smislu ni dovolj – potrebna je kapitalizacija. 

 

2.  Treba je zasnovati takšno inovacijsko politiko, ki ustvarja trge. Za inovacije ne zmanjka idej, največje pa 

so teţeve v komerciali realizaciji dodane vrednosti; premalo se  ustvarja neopredmetenih sredstev. Zato bi 

bilo treba osvestiti in spodbuditi eko R&I sisteme in učitelje, inovatorje, proizvajalce in vlade. Samo 

spodbujati in investirati v inovativne zamisli je premalo, treba je bili aktiven v vseh treh fazah procesa, še 

posebej pa so ob tem ranljive majhne drţave.  Obstoječi deficit in problem je kapitalizacija: prehod znanja v 

know how oz. inovacijein v neopredmeteno premoţenje podjetja (know how, programi, poslovni modeli, 

blagovna znamka,...). Ko postanejo inovacije gonilci tranzicij sistemov, je potrebno delovati 

meddisciplinarno, medsektorsko, medinstitucionalno in čezmejno; treba se je odzivati se na pričakovanja, 

izzive, priloţnosti in probleme. 

3. Ni odličnosti raziskovanja in ne inoviranja, če ni odličnosti izobraţevanja. Prioriteta  glede izobraţevanaj je 

še posebej dodana zato, ker ni moč govoriti o inoviranju in kakovosti, če se ne bo Izobraţevalo za prihodnost 

in investiralo v ljudi, ki bodo vnesli spremembe. Zato se priporoča, da se  

modernizira, zagotoviti resurse za izobraţevanje in usposabljanje, za kreativno in inovativno Evropo. Tudi v 

vseţivljenjsko učenje  naj se angaţira akademska sfera in sploh je ta sektor izrednega pomena na številnih 

področjih, kjer mora podzveti več pobude in aktivnosti: prvo med njimi je posodobljenje kompetenc in 

veščin). Ekonomija, ki temelji na neopredmetenem premoţenju spreminja strukture, na vseh nivojih, 

teritorialno, prihaja tudi do razlik med sektorji. Treba je ukrepati. Treba je poglobiti in širiti znanje o znanju, 

kako znanje kreira know how, spremljati, kakšni so njegovi stroški, kako se know how preoblikuje v 

premoţenje in kako izpeljati prehod od stroškov v investiranje v znanje in zaradi snovanja neopredmetenih 

sredstev. Zato je odgovornost managementa, da prične  ločevati  rutinsko delo od tistega znanja, ki ustvarja 

oz. bi lahko ustvarilo neopredmeteno sredstvo ali premoţenje v podjetju. Podatki o ustvarjeni dodani 

vrednosti kaţejo, da so podjetja, katerih management obvladuje ravnanje z neopredmetenim premoţenjem v 

priviligiranem  poloţaj do ostalih, ki zamujajo.  

4. Za večje učinke in maksimiranje dodane vrednosti je nujno delati na dizajnu R&I programa. EU logika 

ukrepanja in strateške prioritete so identične; seveda pa je na drţavi, da k njim pristopi na svoj specifični 

način in maksimalno upošteva svoje resnične potenciale, tudi potenciale v ljudeh še posebej v kontekstu 

Strategije pametne specializacije, strategije EU 2020, namen porabe sredstev strukturnih skladov pa naj bo z 

njimi kar najbolj poravnan. Seveda je potrebnega veliko usklajevanja pa tudi obvladovanja (governance in 

management).  

5. Prioriteta Strategija in poslanstvo glede na potencial v druţbi in na trgu, pristop naravnan na rezultate in 

spopad z globalnimi izzivi izpostavlj, kako pomembno je odkleniti potencial inoviranja na vseh področjih, 

tudi pri strukturnih skladih in za izzive mobilizirati raziskovalce, inovatorje, itd. Tudi mesta in regije so 

laboratoriji inovacij. Za kakovost in dodano vrednost je potrebno pravo podjetništvo, jasna in konsistentna 

strategija, novi poslovni modeli. Drţava mora biti zelo aktivna, da so rezultati ciljani in dobro načrtovani, 

ukrepi politik pa temeljijo na podatkih in evidencah.  

6. Prioriteta »da je treba EU financiranje razumno racionalizirati in zagotoviti sinergijo s strukturnimi 

sredstvi« je izpostavljena zato, ker so strukturna sredstva ključnega pomena za kakovostno delovanje struktur 

- sistemov.  Potrebna je transparentnost, saj nepreglednost lahko favorizira tiste, ki se znanjo prijaviti na 

razpise, in ne pa odličnih in kreativnih ljudi, njihovega znanja in potencialov. Tudi zato je zapovedana 

strategija pametne specializacije (ang. Smart Specialisation Strategy, SSS), ki je predpogoj črpanja 

strukturnih skladov, in ki naj  podpira R&I. 

7. Prioriteta »Poenostavljanje se nadaljuje« se z vidika EU res nanaša na moţne poenostavitve poročanja  in 

minimalne obveznosti poročanja. A vedeti je treba, da je računovodenje sistem in glavni instrument 
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managementa. Zato  hkrati z razvojem ekonomije, management razvija računovodstvo, ki ga potrebuje za 

učinkovito obvladovanje poslov in aktivnosti in za polaganje odgovornosti lastnikom. V zadnjih desetletjih je 

stroškovni pristop računovodstva preseţen, saj management –tako v zasebnem kot javnem sektorju – 

potrebuje poslovodno računovodstvo (ang. management acountancy), ki povezuje aktivnosti s stroški in 

omogoča snovanje sodobnih poslovnih modelov. Ne nazadnje, vsi informacijski sistemi strateškega trţnega 

poslovanja so povezani s kontnim načrtom, ki je računovodski sistem. Informacijski sistemi povezujejo 

bilanco stanja in bilanco uspeha s poslovnimi modeli in kalkuliranjem. 

8. Prioriteta »Mobilizacija in vključitev drţavljanov«  spodbuja, da drţavljani so-kreirajo in načrtujejo R&I, 

saj so pomembni na eni strani tako pri opredelitvi poslanstva kot agende, na drugi strani pa bistveno vplivajo 

na večje povpraševanje po inovativnih produktih in storitvah. Razvijajo se nove vrste partnerstev kot so P4P 

(ang. people four people, slo. Ljudje za ljudi) in P4Os (ang. people four openess, ljudje za odprtost).  

9. K prioriteti «Bolje poravnati EU in nacionalna R&I investiranja»velja dodati, da Evropski raziskovalni 

prostor (European Research Area, ERA) ne pomeni, da EU in drţava delata isto; pač pa komplementarno. 

Nacionalna R&I investiranja naj kar najbolj doprinašajo k dodani vrednosti. Zato je treba v ta namen formirati 

v ljudeh kapital in graditi R&I infrastrukture. Formirati v ljudeh kapital pomeni investirati v znanje in know 

how, slednjega pa preoblikovati v neopredmeteno premoţenje in le-to trţiti, saj na ta način potenciali v ljudeh 

ali človeški kapital prinaša največjo dodano vrednost. Zato bo v naslednji finančni perspektivi okvirni 

program FP ) (anf. Framework programme, okvirni program, FP oz. OP) kot EU R&I program skupna 

strateška referenčna agenda za vsa investiranja v Evropi. Bo fokusiranje na inovacije, ki bodo naredile prodor 

(ang. breakthrough innovation). 

10. S to prioriteto »Mednarodna R&I kooperacija kot prepoznavni znak:  branding EU R&I« ima EU globalne 

ambicije:  R&I programe za več sodelovanja, sofinanciranja ali dostopa do financiranja partnerskih drţav, da 

se vključi znanje, ideje, trgi, in odreagira na negativne vidike globalizacije. 

11. Da bi »komunicirali rezultate in učinke ukrepanj« se vzpostavlja centraliziran sistem monitoringa in 

evalviranja, nadgrajujejo se zbirke in sistemi podatkov . Pripovedovanje zgodb o uspehu bo vse bolj 

nadomeščal portfoljo analiziranih podatkov. Ne le da naj bi  branding naredil EU investiranja in aktivnosti 

R&I bolj vidne, izdelan bo Akcijski program in izmenjava najboljših praks, kako naj spregovorijo znanost in 

drţavljani. 

Iz priporočenih aktivnosti in kratkih pojasnil k priporočilom se izpostavlja, da so za drţavo najbolj pomembne  

aktivnosti na naslednjih tematik: R&I sistemski pristop, Vladanje in management, Prehod od stroškov v 

investiranje v premoţenje neopredmetenih sredstev , kapitaliziranje neopredmetenih sredstev. Zlasti v 

majhnih drţavah je pomembna pomoč na drţavnem nivoju glede vzpostavljanja sistemov in njihove 

kakovosti,  p oslovni model (EU business modelling) terjajo modernizacijo in standardizacijo (intelektualni 

kapital,računovodenje, poslovodno računovod.). Treba je učinkovito  ravnati s potenciali, ki so v ljudeh, 

HRM, pri čemer mora biti v pomoč večplastna in aktivna vloga  univerz.  

 

4. Zaključek 

 

Ker ţivimo v ekonomiji, ki temelji na znanju in inovacijah, je vprašanje, kako obvladati in managirati resurse,  

resnično osrednjega pomena. Management ima še posebej pomembno vlogo, saj je njegova kakovost in 

obvaldovanje sodobnih pristopov, poslovnih modelov in vrst managementa ključ do koristi. Pomemben pa je 

še en vidik: ekonomsko razvite ekonomije so ţe prešle iz na znanju zasnovane ekonomije v ekonomijo 

zasnovano na neopredmetenem premoţenju. V majhni drţavi, kjer ni velikih korporacij, je pa večina mikro, 

majhnih in srednje velikih podjetij, ki so dobavitelji globalnih korporacij v verigi vrednosti, je velika vloga 

drţave in javne uprave, da probleme v zvezi s fenomenom »izmuzljivih« sredstev preokrene v izzive 

inovativnosti in sistemske kakovosti ter izkoristi potenciale, ki so v ljudeh.  Koristi neopredmetenega 
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premoţenja namreč niso zgolj ekonomske, ampak tudi socialne in druţbene, tako na mikro kot na makro 

nivoju. Znanje je namreč treba kapitalizirati. 

V industriji 4.0 je potrebnega veliko znanja: strokovnega za stroko panoge, v kateri deluje podjetje, 

managerskih znanj za učinkovito poslovanje in marketing managementa za trţenje poslov. Poslovni modeli pa 

so tista kombinatorikamedsebojnega kombiniranja ukrepov in ekonomskih kategorij, ki poskrbi, da se posli 

realizirajo s čim večjo dodano vrednostjo. Dostop do izobrazbe ni le temeljna pravica. Ker lahko izobrazba 

bistveno doprinaša k znanju, znanje pa razvoju in rasti, je izobrazba postala koncept brez katerega ni 

konkurenčnosti. Ker je na trgu dela potrebnega veliko izobraţevanja in usposabljanja, bi bilo največje 

tveganje, da se po dolgem in dragem procesu investicije v ljudi ne bi povrnile.  

Management je odgovoren, da z razpoloţljivimi viri ustvari optimalen rezultat. Management je tudi 

odgovoren za ustvarjanje neopredmetenih sredstev in njihovo kapitalizacijo v lastniški kapital. Aktivnosti, ki 

jih za lastnika firme izpeljuje management, so dinamičen proces, poln izzivov in oddgovornosti. Pri tem je 

managementu v pomoč digitalizacija,  strategija ciljno usmerjanih stroškov (target costing), management 

obvladovanja zmogljivosti (capacity management), management naravnan na procese (process-based 

managent). Zahteva se, da je management sistemsko naravnan in da tudi deluje celostni sistem kakovosti. 

Podjetnik in manager v XXI. stoletju, ko iščeta optimalen pristop do maksimiranja profita, razmišljata, ne le 

kako prodati izdelke in storitve, ampak še več: kako razviti iz znanja in kompetenc - know how. In še dlje: 

kako preoblikovati know how v neopredmetena sredstva.  

Problemi, ki predstavljajo tveganja pri tem so: strategija razvoja je postavljena bolj formalno kot na dejanskih 

potencialih razvoja, nerazumevanje sistemskega pristopa, premajhno upoštevanje potreb po vladanju (ang. 

governance), da pomeni management obvladovanje sistema z namenom učinkovitega poslovanja in doseganja 

rezultatov, nepoznavanje in nerazumevanje metodologij in zakonodaje Evropske Unije ter pomembnih 

dokumentov, ki so v javni upravi lahko v veliko pomoč pri udejanjanju kakovosti in spodbujanju 

inovativnosti . 
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PREHRANSKA VERIGA 2 

PONEVERBE ŢIVIL SKOZI ZAHTEVE STANDARDA 

Dajana Kragelj 

Slovenski institut za kakovost in meroslovje 

Tržaška 2, 1000 Ljubljana 

dajana.kragelj@siq.si 

Povzetek 

Skozi čas so se pojavljale različne poneverbe ţivil. Skladno z njimi so se odzivali tudi potrošniki, 

proizvajalci, predelovalci, dobavitelji, prodajalci, distributerji, znanstvene institucije, nadzorni organi, mediji, 

pravne sluţbe, nevladne organizacije in vlade. Potreba po vključevanju vedno širšega nabora ţivil je pogojena 

s širitvijo trţišča iz lokalnega v globalno. Poti surovin za ţivila in končnih proizvodov so vse daljše, sestavine 

vedno bolj kompleksne. Proizvodni procesi in nova znanstvena dognanja vedno bolj omogočajo potvorbe 

ţivil, vedno več je posameznikov in druţb, ki se ţelijo z nastalo situacijo tudi finančno okoristiti. Zaradi 

vedno večje moţnosti potvorb, poneverb in prevar se pričakuje od pridelovalcev surovin in proizvajalcev 

ţivil, da se s prilagajanjem in preverjanjem branijo pred takimi situacijami. Svojo vlogo pri tem odigrajo tudi 

nadzorne institucije, ki delajo na osnovi veljavne zakonodaje in zahtev, zapisanih v posameznih standardih. 

Ključne vsebine posameznih zahtev standardov imajo svoj temelj v načelih HACCP (Hazard Analysis Critical 

Control Point), ki so bile skozi čas preskušene. Dodaja se jim vedno več novih vsebin, ki so pogojene s 

stanjem na trţišču in v prehranski verigi. Včasih je bilo dovolj, da smo zagotavljali kakovostno ţivilo. Potem 

je sledilo zagotavljanje varnega ţivila, ki je preraslo v potrebo po zaščiti ţivil (Food defence). Danes smo v 

situaciji, ko se borimo s poneverbami ţivil (Food fraud) ter ustreznim prilagajanjem in harmoniziranjem 

zakonskih zahtev na svetovnem nivoju. Vse s to z namenom, da ne bi bili ranljivi pred poneverbami in bi na 

dolgi rok varovali zdravje ljudi, zmanjševali kronične bolezni, varovali okolje. Organizacije lahko same 

poskrbijo, da prilagodijo svoje načine delovanja zahtevam standarda. Bistveno pri vzdrţevanju pa je, da za 

nadzor delovanja poskrbijo zunanje, neodvisne institucije, ki za ustrezno delovanje izdajo certifikat. SIQ je 

certifikacijska hiša, ki zagotavlja kredibilnost izdanih certifikatov zaradi svoje neodvisnosti ter visoko 

usposobljenih presojevalcev z bogatimi praktičnimi izkušnjami iz najrazličnejših proizvodnih in storitvenih 

dejavnosti. Kredibilnost certifikatov SIQ (ISO 22000, ISO 9001 vključujoč HACCP) potrjujeta Slovenska 

akreditacija (SA) in mednarodno zdruţenje certifikacijskih organov IQNet. V zdruţenju sodelujemo tudi z 

drugimi certifikacijskimi hišami, kot je Quality Austria (QA), v sodelovanju s katerimi podeljujemo tudi 

druge certifikate s področja varnih ţivil (IFS food, IFS GM, IFS Log itd.) 

Ključne besede: potvorbe, poneverbe, zaščita ţivil, zahteve standardov (HACCP, IFS, BRC, FSSC, ISO 

22000) 

Na katera ključna vprašanja bodo udeleţenci dobili odgovor: 

Zahteve standardov kot orodje pri zagotavljanju varnih ţivil, zaščite ţivil in obvladovanje poneverb ţivil 

1 UVOD 

Zmotno je razmišljanje, da so poneverbe ţivil »bolezen« sodobnega časa. Poznane so ţe iz srednjega 

veka. Ko so narasle cene uvoţenih začimb, so drage začimbe zamenjali s semeni, kamenčki ali 

prašnimi delci. Pozneje so se radi posluţevali »razredčevanja« mleka z vodo, včasih tudi umazano, 

mailto:ime.primek@organizacija.si
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in jo obarvali s kredo. Podobnim poneverbam se v zgodovini niso izognili niti olivno olje, vino, čaj 

in alkoholne pijače. 

2 PONEVERBE IN POTVORBE 

O sodobnih poneverbah ţivil govorimo, ko so popolnoma ali deloma zamenjane značilne sestavine 

ţivila s cenejšimi nadomestki. Ţivilu se dodaja manjše količine neustreznih sestavin za prikrivanje 

osnovnih  lastnosti ali kakovosti, lahko se namerno odstrani ali opustit ključne sestavine ali dodatek. 

Imamo veliko različnih situacij na trţišču, ki bi jih lahko opredelili kot poneverbe.  

O poneverbi ţivil govorimo, ko so kupci prevarani, nekdo pa ima od tega gospodarsko korist. Ţrtve 

poneverbe so lahko potrošniki, predelovalci ţivil, prodajalci in drugi. 

Ţivilo se namerno da na trg, je pa neustrezno in potencialno škodljivo ali ga namerno napačno 

označimo. Nekateri se posluţujejo načina, da navedejo na ţivilo sestavine, ki pa so zamenjane s 

cenejšo sestavino deloma ali v celoti. Ţivilo je zredčeno z vodo ali mu je dodan led, je obdelano z 

barvili ali aromami ter vsebuje nedovoljene substance, ki prikrivajo nekakovostne komponente in 

tako zavajajo potrošnika. 

Lahko povzamemo, da je poneverba namerno goljufanje in zavajanje o ţivilih in sestavinah ţivil z 

namenom gospodarskega dobička pri proizvodnji ţivil, označevanju ţivil, prodaji ţivil, oglaševanju 

ali pri predstavitvi ţivil. Ključno pri tem je, da tovrstno namerno goljufanje vpliva na kakovost in 

varnost ţivila, to pa lahko vpliva na zdravje ljudi.  

3 SITUACIJA 

Ţe vsakodnevna uporaba ţivil iz naše kuhinje nas postavi pred podobno situacijo. Samo odprite 

hladilnik in se vprašajte, ali je sadni sok res to, kar oglašuje njegovo pakiranje, ali se je mogoče kdo 

zaradi finančnih dobičkov odločil, da bo predelal cenejše sadje dvomljive kakovosti. Poglejte gladko 

tekoč med, čudovite jantarne barve in se vprašajte, ali je bil ta nektar res nabran na sosedovem 

travniku ali so vanj zašli antibiotiki, nezaţelena sladila ali še kaj drugega. Podobno razmislimo o 

ekstra deviškem oljčnem olju iz Italije, lososu z Aljaske, vinih iz Španije, olivah iz Grčije, mleku 

znanega gorskega porekla, eksotičnih začimbah in še čem podobnem. 

Potrošniki imamo svoja pričakovanja glede pestrosti ponudbe ţivil, ki naj bi bila iz oddaljenih 

nepoznanih krajev, in seveda ţelimo imeti naš izbor na razpolago v vsaki najmanjši trgovini v 

različnih oblikah pakiranja in to vedno! Ta vedno pomeni, da so jagode na razpolago kmalu po 

novem letu, češnje ţe pred tem, o zelenjavi pa tako ne razmišljamo drugače, kot da mora biti 

nenehno na razpolago. 

Ali smo se potrošniki sami pripeljali v takšno situacijo? 

V prehransko verigo niso vključeni le potrošniki in proizvajalci, temveč celoten spekter različnih 

segmentov: dobavitelji –  predelovalci, ponudniki ustreznih servisnih storitev, distributerji – 

prodajalci, patentirani novi proizvodi in surovine na trgu – sveţa znanstvena dognanja. V celotno 

verigo so posredno vključeni mediji, pravne sluţbe, nevladne organizacije in vlade. 

Vsem se pojavlja zelo podobno vprašanje: kako dovolj zgodaj prepoznati nevarnosti, da ne bi na 

koncu te nevarnosti postale predragi, nerešeni problemi. 
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4 POTROŠNIK 

Potrošnik je zahteven, trg kompleksen in se hitro spreminja, proizvajalci ţelijo preko prodajalcev 

izpolnjevati pričakovanja potrošnika.  Pri tem so izzvani z naraščajočimi hitrostmi, da bi ponudili 

nove proizvode. Na drugi strani pa se pričakuje, da bo poskrbljeno za varna ţivila, zdravje ljudi in 

boljše okolje, v katerem ţivimo. Na razpolago so različne socialne mreţe, drugi konvencionalni 

mediji in zdruţenja, s pomočjo katerih hitro raste zavedanje potrošnikov. Hkrati na drugi strani 

obstajajo tudi vse večje moţnosti za poneverbe ţivil. Nekateri primeri zavajanj ne vplivajo na 

zdravje ljudi. Pa vendar potrošnik kupi nekaj, kar je prodano kot visoko kakovosten izdelek, v 

resnici pa dobi slabši nadomestek – ţivilo niţje kakovosti. Primeri odkritih poneverb odvračajo 

potrošnika od uţivanja posameznih ţivil. V nekaterih primerih izgublja zaupanje tudi zaradi kulturne 

in socialne raznolikosti. 

Kljub vsemu je večina potrošnikov trenutno bolj usmerjena v uţivanje hrane, ki je najugodnejša za 

njihov ţep, na razpolago izven sezonske dinamike ţivila in v vseh mogočih oblikah. 

Največji problem pri poneverbah ţivil je, da so večinoma skrite, nevidne, se lahko kopičijo skozi čas 

in vplivajo na naše zdravje. Največji teţava je, da jih nadzorne inštitucije ne prepoznajo in potrošniki 

sploh ne vemo za njih. Velja tudi, da nekateri primeri ne bodo nikoli odkriti, čeprav na dolgi rok 

vplivajo na kronične bolezni ljudi. 

5 PROIZVAJALCI 

Proizvajalci se prilagajajo potrošnikovim zahtevam in poskrbijo, da potrošnik dobi izbrano ţivilo po 

najniţji ceni in pregovorno najboljši kakovosti.  

Proizvajalci so tako postavljeni pred poseben izziv, ki pa preti tudi predelovalcem, servisnim 

organizacijam in zunanjim izvajalcem. Pred njimi so številna odprta vprašanja: kako upravljati s 

spremembami v nastali situaciji, kako zaupati dobaviteljem, kako prepričati prodajalce in 

distributerje, kako se pripraviti na vedno nove izzive trga in zavedanje potrošnikov in kako ne 

nazadnje poskrbeti, da sledijo ne samo trţnim, temveč tudi zakonodajnim zahtevam.  

S takšno situacijo se spopadajo na globalnem trgu danes.  Hkrati sprašujejo, kakšne izzive in 

omejitve jim bo prinesel jutri in kako bo situacija vplivala na njihov proizvod. Ali bodo spremenjene 

zahteve trga, postavljene omejitve in posledični problemi pripeljali do razmer, ko se bodo morali 

posluţevati pravnega reševanja zadev, kar bo povzročilo spremembe ustaljenih postopkov v celoti in 

dodatne stroške za pravno reševanje situacij. 

Glede na to, da se lahko pričakuje podobne razmere, je potrebno razmisliti, ali se bo dalo tako 

situacijo obvladati samo s človeškimi viri ter njihovim znanjem in usposobljenostjo. 

Večdimenzionalne teţave in nevarnosti nakazujejo, da se je smiselno posluţevati bolj kompleksnih 

orodij. To so lahko globalne baze podatkov in sistemsko reševanje situacij z najemanjem institucij, 

ki se ukvarjajo samo s poneverbami v ţivilski industriji. Tovrstne institucije imajo globalne baze 

podatkov in orodja za iskanje rešitev nastalih situacij, kakor tudi iskanje novih priloţnosti. Vse 

navedeno je povezano z visokimi stroški predvsem tudi zato, ker z običajnimi analizami ni moţno 

dokazati poneverb. Velikokrat je potrebno najemati tudi t. i. vohunske institucije. 

6 ZAHTEVE ZAKONODAJE IN STANDARDOV 

Naraščanje uporabe številnih proizvodov in sestavin iz različnih drţav, različnih organizacij, 

svetovno znanih korporacij ali posameznih proizvajalcev je pripeljalo do tega, da se tudi zakonodaja 

in zahteve na tem področju spreminjajo in prilagajajo. Izkazuje se potreba po razumljivi globalni 

zakonodaji in standardih na področju varnih ţivil.  
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Zakonodaja po posameznih drţavah in zahteve prostovoljno izbranih standardov (IFS, BRC, FSSC, 

ISO 22000) se razlikujejo. Preverjanja so lahko usmerjena v kakovost proizvodov, zagotavljanje 

varnih ţivil, zaščito ţivil pred namernimi povzročitelji škode ali omejevanje poneverb ţivilih zaradi 

pričakovanih gospodarskih dobičkov.  

a. Kakovost in varnost ţivil 

Če smo pri preverjanju kakovosti ţivil zadovoljni s tem, da je kakovost ţivila skladna z zakonsko 

zapisanimi ali od potrošnika pričakovanimi zahtevami, potem pri varnih ţivilih pričakujemo nekaj 

drugega.  

Varno ţivilo je tisto ţivilo, pri katerem v celotni verigi od surovine do potrošnika zagotavljamo, da 

so se fizikalne, kemične, mikrobiološke ali podobne nevarnosti obvladovale tako, da so tveganja 

zniţana na najniţji moţen nivo. Ali če zelo poenostavljeno povemo: v celotni verigi smo poskrbeli 

za izvajanje dobre proizvodne in higienske prakse, zagotovljeno je, da je preprečeno namerno 

povzročanje škode na ţivilu. 

b. Zaščita ţivil (Food defence) 

Pri zaščiti ţivil morajo biti jasno opredeljene odgovornosti predvsem ključnih zaposlenih in 

pridobljeno mora biti potrebno znanje.  

Izdelana analiza tveganj mora definirati sistem alarmiranja in periodičnega testiranja. Za 

zagotavljanje varnosti lokacije je potrebno opredeliti kritična področja, ki morajo biti ustrezno 

zaščitena, da bi se onemogočilo pribliţevanje nepooblaščenih oseb, prav tako se mora tam izvajati 

periodičen nadzor.  

V planu zaščite ţivil je potrebno obravnavati kot moţen dejavnik tveganja tudi obiskovalce. 

Spremlja se njihovo gibanje, seznanjeni morajo biti z ustrezno politiko organizacije, ki jo morajo 

tudi spoštovati.  

Zaposleni se morajo redno usposabljati za področje zaščite ţivil, seznanjeni morajo biti s 

spremembami, premišljeno mora biti, kakšna so potencialna tveganja v primeru prenehanja delovnih 

razmerij zaposlenih. 

c. Poneverbe ţivil (Food fraud) 

Obvladovanje goljufij pri ţivilih je poleg osnovnih pričakovanj usmerjeno še na druge, nove 

situacije globalnega značaja. To je vse večji problem v skoraj vsakem kotičku sveta, do katerega 

prihaja zaradi univerzalne povezanosti naše verige preskrbe s ţivili. 

V izogib poneverbam se v organizacijah preverja, ali je prišlo do namerne zamenjave, nepravilnega 

označevanja, poneverjanja, ponarejanja ţivil, sestavin ţivil, dodatkov ali zamenjave ţivil v prodaji. 

Od organizacije se pričakuje, da ima načrtovane ukrepe in kontrole, ki lahko prepoznajo nevarnosti, 

da bi ublaţili prepoznana tveganja. Ukrepi so lahko različni in izhajajo iz narave poneverb 

(zamenjave, nepravilno označevanje, ponarejanje ali poneverba), metodologije odkrivanja, vrste 

nadzora (inšpekcijski pregled, presoja, analitična specifikacija proizvoda), izvor surovine, sestavine 

ali pakirnega materiala. 

Ocena ranljivost organizacije pred poneverbami se pripravi tako, da se prepozna moţne goljufije z 

uporabo znanih zanesljivih podatkov. Sledi vrednotenje ravni tveganja za proizvode in dobavno 

verigo. nakar se oceni potrebe po dodatnih kontrolnih ukrepih. Rezultati ocene ranljivosti se 

uporabijo kot osnova za razvoj in uporabo plana za zmanjševanje prevar. Izvaja se letni pregled ocen 
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ranljivosti ali v primeru zaznanih povečanih nevarnosti ponoven pregled in po potrebi sprememba 

opredeljenih meril tveganja. 

Merila, ki se uporabljajo za oceno stopnje tveganja, so lahko dogodki iz zgodovine poneverb ţivil, 

gospodarski dejavniki, enostavnost goljufije, kompleksnost dobavne verige, trenutni kontrolni 

ukrepi, zaupanje v dobavitelja. 

Pri tem se od organizacije pričakuje, da določi nevarnosti za poneverjene aktivnosti v povezavi z 

zamenjavami, zavajajočim deklariranjem ali ponarejanjem. Določene metode za nadzor je potrebno 

izvajati v praksi.  

Nekatere enostavne poneverbe pri ţivilih, kjer pride samo do zamenjave ene od osnovnih sestavin, je 

teţko zaznati in jim slediti. Še teţje je zaznati primere poneverb pri kompleksno procesiranih ţivilih 

z velikim številom sestavin in dodatkov različnih dobaviteljev.  

Vlade in regulatorji zato vse več pozornosti namenjajo goljufijam z ţivili. Na globalni ravni se uvaja 

zakonodaja, ki od podjetij zahteva, da prevzamejo aktivne ukrepe za zaščito pred goljufijami pri 

ţivilih, zato da bi zaščitili pred poneverbami celotno dobavno verigo. 

7 ZAKLJUČEK 

Veliko ugotovljenih poneverb ţivil ni bilo dokumentiranih in ni zagledalo luči sveta. Za njih vedo 

samo tisti, ki imajo znanje s področja poneverb. Na ţalost so prav oni tisti, ki so storilci poneverb. 

Večina raziskav navaja, da celoten obseg poneverb sploh ni zaznan – je nepoznan ali moţno 

neprepoznan. 

Najpogosteje so poneverbam podvrţena ţivila in sestavine ţivil, kot so ribe, med, olivno olje, mleko 

in mlečni izdelki, mesni proizvodi, ţivila izdelana iz ţit, sadni sokovi, vino in alkoholne pijače, 

organska hrana, začimbe, kava, čaj in nekatera kompleksno predelana ţivila. 

Kako se potrošnik vseeno lahko v čim večji meri izogne temu, da bi postal ţrtev poneverbe ţivil? 

Dejstvo je, da se temu ne bo mogel v celoti izogniti. 

Poenostavimo si ţivljenje, kupujmo in uţivajmo ţivila v njim lastni sezoni, v čim večji meri od 

domačih, poznanih proizvajalcev in predelovalcev. 
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Povzetek 

Nizka temperatura preprečuje rast patogenih organizmov, kar omogoča kakovost in varnost ţivil, zato je 

nadzor temperature ţivil v hladni verigi eden od najpomembnejših vzvodov za zagotavljanje kakovosti in 

varnosti hrane in hkrati tudi priloţnost za zmanjšanje količin zavrţene hrane. V tem prispevku analiziramo 

nihanja temperature hladilnih vitrin, kjer je samopostreţno razstavljena temperaturno občutljiva hrana. 

Preučili smo časovno odvisnost porazdelitve temperature v štirih hladilnih vitrinah, ki so nastavljene na 

temperaturo 5C, indikatorsko območje za nadzor ţelenega območja izmerjenih temperatur pa smo postavili 

med 2 in 8C. To območje upošteva temperaturni reţim hranjenja hitro pokvarljivih ţivil. Temperaturo 

merimo na 8 različnih poloţajih v notranjosti, rezultate pa zajemamo z zbiralniki podatkov (data logger). 

Izvajamo jih v običajno napolnjenih vitrinah neprekinjeno od 1.8.2018. Rezultati dajejo časovno odvisni 

»temperaturni zemljevid« izbranih hladilnih vitrin. Analiza kaţe mesta z največjimi temperaturnimi nihanji, 

torej tudi z največjimi tveganji za temperaturno občutljiva ţivila. Potreben je razmislek, kaj povzroča 

odstopanja od ţelenega delovanja hladilnika in kako bi lahko učinkoviteje nadzirali prevelika nihanja in 

odpravljali vzroke zanje.  

Ključne besede: hladna veriga, hladilne vitrine, temperaturna nihanja, kakovost in varnost hrane. 

Udeleţenci bodo dobili odgovore na naslednja vprašanja: 

 Kakšna je porazdelitev temperature znotraj hladilnih vitrin? 

 Ali je temperatura v notranjosti hladilne vitrine odvisna od tega, ali gre za zaprto ali odprto vitrino? 

 Ali bliţina vhodnih vrat objekta vpliva na temperaturo ob najbliţji steni v vitrini? 

 Ali je temperatura na desni strani vitrine neodvisna od tiste na levi strani? 

 Kako velika so nenadna lokalna segrevanja znotraj vitrine in ali jih avtomatski nadzorni sistem lahko 

zazna? 

1 UVOD 

Po podatkih FAO (2013)
1
 in US Department of Commerce (2016)

2
 kar 60 % pridelane hrane varuje hladna 

veriga, zaradi temperaturnih napak v njej pa kar četrtino te hrane zavrţemo. Podobni podatki veljajo tudi za 

Evropo
3
. V letu 2017 je EU za problematiko prehrane namenila 432,74 milijonov €, kar je 4,2 % proračunskih 

sredstev za raziskave v Obzorju 2020. Ogljični odtis te zavrţene hrane je ogromen, vendar moramo upoštevati 

ne le resurse, ki smo jih porabili za rast, pripravo, emabaliranje in prodajo teh ţivil, ampak tudi okolje, ki je 

bilo po nepotrebnem degradirano za pridelavo hrane oz. krmil. Poleg škode v okolju sta pomembni tudi 

varnost in kakovost hrane. Pokvarjena ţivila so lahko nevarna zdravju, vendar zaznamo le hujše posledice, 

manjših prebavnih teţav pa ne beleţi nobena statistika. Prav gotovo pa potrošniki zaznajo kakovost hrane, 

njihovo lojalnost pa zagotavlja nenehna skrb zanjo. 
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Z nadzorom temperature, vlaţnosti in atmosferskih pogojev bistveno vplivamo na kakovost (sveţino) in rok 

uporabe ţivil. Najpomembnejši parameter je temperatura. Ustrezno nizka temperatura preprečuje ali zavira 

rast patogenih organizmov, onemogoča encimske reakcije in ustavlja zorenje, torej podaljšuje čas uporabnosti 

ţivil. Zato je hladna veriga z ţeleno temperaturo nepogrešljiva za zagotavljanje kakovosti in varnosti hrane.  

Ţivila visokega tveganja zahtevajo shranjevanje v neprekinjeni hladni verigi. Znano je, da se ta veriga 

najpogosteje pretrga pri prodaji
4,5

, zato je posebna skrb namenjena ohranjanju hladne verige na prodajnih 

policah. Ti problemi so zajeti tudi v HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point, analiza tveganja in 

ugotavljanja kritičnih kontrolnih točk), mednarodno priznanem varnostnem sistemu za ţivila, ki je pri nas 

stopil v veljavo 1.1.2003. Izvajanje HACCP pomeni spremljanje, preverjanje in potrjevanje podatkov na 

kritičnih točkah, med katerimi je tudi temperatura hladilnih sistemov. Smernice dobrih higienskih navad po 

načelih sistema HACCP vsebujejo še druge pomembne napotke pri delu z ţivili
6
 - nadzor temperature 

hladilnih in zamrzovalnih naprav priporočajo vsaj enkrat dnevno. Ţivila visokega tveganja, katerih središčna 

temperatura preseţe 3C od priporočene, se izloči iz prodaje.  

V tej raziskavi smo analizirali temperaturne pogoje v hladilnih vitrinah, kjer je samopostreţno razstavljena 

temperaturno občutljiva hrana (sendviči, sveţe mleko in mlečni izdelki, sveţe sadje in zelenjava) in pijače, ki 

jih ponujamo v ohlajenem stanju. Take vitrine imajo ustrezno hladilno tehniko in nadzor. Uporabljajo se 

različne rešitve, ki poleg temperaturnih senzorjev najpogosteje vključujejo tudi bolj ali manj kompleksne IT 

nadzorne sisteme. Take rešitve so lahko zelo zapletene, zato je njihova učinkovitost pogosto vprašljiva. 

Običajno tudi ne poznamo poloţaja senzorjev in ne vemo, kako na temperaturo v vitrini vplivajo drugi 

faktorji - lokacija vitrine, zaloţenost polic, temperatura v prostoru in podobno. Ti efekti so pomembni zlasti v 

vročih obdobjih, ko bi lahko znatno vplivali na temperaturo v notranjosti vitrin in s tem na kakovost 

shranjenih ţivil. Poročil o taki raziskavi nismo zasledili.  

Meritve časovne odvisnosti temperature smo izvedli v 4 hladilnih vitrinah na različnih lokacijah. V vsaki 

vitrini smo določili 8 merilnih točk, v katerih potekajo neprekinjene meritve. Tako dobimo časovno odvisnost 

temperature na teh merilnih mestih, kar je osnova za študij vpliva različnih sekundarnih faktorjev (izven 

hladilne tehnike) kot je zaprtost vitrine (z vrati ali brez), velikost (število polic), zaloţenost polic, ter poloţaj v 

prostoru (med drugimi hladilnimi vitrinami ali s prostimi stranmi). S pomočjo teh podatkov nameravamo 

uvesti različne podporne mehanizme za boljše doseganje ţelene temperature.  

2 MERITVE  

Meritve izvajamo v štirih vitrinah na različnih lokacijah. S to kombinacijo analiziramo odprte in zaprte 

sisteme, vliv velikosti (število polic) in poloţaja vitrine (prosto stoječa vitrina oz. vitrina ki je med drugimi 

hladilnimi vitrinami) (Preglednica 1). Vse meritve se izvajajo v realnem delovnem okolju, torej so vitrine 

napolnjene tako, kot so običajno na izbranih lokacijah. Vse vitrine imajo nastavljeno temperaturo hlajenja na 

5 C, indikatorsko območje za nadzor ţelenega območja temperatur v vitrini pri merjenju pa smo nastavili 

med 2 in 8 C.  

Preglednica 1: Podatki o hladilnih vitrinah, v katerih potekajo temperaturne meritve 

Lokacija Opis  Opombe  

A Zaprta vitrina, 5 polic (De Rigo) 

Dvojna vrata, neodvisno odpiranje 

vrat. 

Postavljeno ob steni. Obe stranici sta stekleni in zaključni.  

Na levi strani na srednjih policah so sendviči, drugje je pijača. 

B Odprta vitrina, 5 polic 

(Pastorfrigor) 

  

Kovinske stene. Desna je zaključna, blizu drsnih vhodnih vrat, ob 

levi strani je naslednja hladilna vitrina.  

Srednje police: desno sendviči, levo mlečni in mesni izdelki. 

Zgornje police: levo mleko, desno mlečni in mesni izdelki. 

Spodnje police: pijače in sadje 

C Odprta vitrina, 6 polic 

(Pastorfrigor) 

 

Kovinske stene. Desna je zaključna, blizu so zunanja drsna vrata. 

Ob levi steni se nadaljujejo naslednje vitrine. 

Levo zgoraj in na srednjih policah: sendviči, na desni so mlečni 
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izdelki in pijače. 

Desno: zgoraj mesni izdelki, sredina mlečni izdelki in pijače, 

spodaj sadje, mleko in mlečni izdelki. 

D Zaprta vitrina, 6 polic (Costan) 

Dvoje vrat, neodvisno odpiranje. 

 

Leva in desna stena sta stekleni, desna je zaključna, na levi se 

nadaljujejo zaprte hladilne vitrine. 

Osrednje police: sendviči (levo), mlečni izdelki (desno) 

Zgoraj: mesni izdelki 

Spodaj: Mlečni in mesni izdelki. 

V vsaki vitrini merimo temperaturo v 8 merilnih točkah – 2 na hrbtu in 6 na stenah vitrine, kot je prikazano na 

sliki 1. Vsi senzorji so postavljeni tako, da je merilno mesto odmaknjeno od stene vitrine (slika 2a). Vsaka 

vitrina ima 2 zbiralnika podatkov (HOBO Data Logger), enega na levi in drugega na desni strani. V 

obratovanju vsak od njih kaţe temperaturo štirih senzorjev (slika 2b). Temperaturo merimo vsako minuto 

istočasno na vseh senzorjih, podatke pa pobiramo na računalnik s programom HOBOware Pro.  

 

Slika 1: Shematski prikaz merilnih mest (rdeče pike) na levi stranici: 1L, 2L, 3L in 4L (hrbet levo) in desni strani 

hladilne vitrine: 1D (hrbet) in 2D, 3D, 4D (desna stranica). 

   

Slika 2. (a) Senzor je odmaknjen od stene. Odprta vitrina na lokaciji B, desna stran zgoraj. Vidi se tudi zbiralnik 

podatkov (data logger). (b) Zbiralnik podatkov kaţe trenutno temperaturo 4 merilnih mest. Lokacija C, odprta vitrina, 

leva stran. 

 

1L 

4D 

3D 

2D 

1D 

2L 

3L 

4L 
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3 REZULTATI 

Med pravilnim delovanjem hladile vitrine se v enakomernih intervalih zvrstijo hladilni in »de-frost« cikli, ki 

preprečujejo zamrzovanje. V tem času temperatura v notranjosti hitro naraste do največ 4 C. Proces traja 

pribliţno 40 minut in se v starejših vitrinah (A, B, C) ponovi 4x dnevno (vsakih 6 ur), v novejših pa 6x 

dnevno (vsake 4 ure) (slika 3).  

 

Slika 3. Temperatura štirih senzorjev v enem dnevu: lokacija A levo (6.8.2018, zgornji graf) in lokacija D desno (8.8, 

spodnji graf). Obe vitrini sta zaprti. Lokacija A ima ob stenah za 1-3C višjo temperaturo od zahtevane. 

 

V vseh vitrinah je temperatura v bliţini hrbta v hladilnih ciklih v dovoljenem območju (med 2 in 8C) in je 

sistematično niţja od temperature v bliţini sten; razlika je med 1-2C (slika 3 spodaj) pa do 5C (slika 3 

zgoraj). Zaradi tega je temperatura v bliţini sten praviloma na zgornji dovoljeni meji ali nad njo, v nekaterih 

vitrinah je okoli 12-13C.  

2D3D4D 

1D 

3L 

2L 

1L 

4L 
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Razen na lokaciji B ni večjih oz. pomembnejših razlik med temperaturami leve in desne strani vitrine. To 

pomeni, da v splošnem ni razlik tudi med zgodnjo in spodnjo lego ob hrbtu. Posebne značilnosti temperature 

v vitrinah opazimo v daljšem obdobju (slika 4). Tako lahko ugotovimo odstopanja od ţelenih vrednosti in 

poiščemo vzroke zanje. Zanimive rezultate smo dobili tudi v odprtih vitrinah, ki se med seboj razlikujejo le 

po številu polic (slika 5).  

Splošne ugotovitve, ki smo jih dobili na podlagi izvedenih meritev, so zapisane v Preglednici 2. 

 

 

Slika 4. Temperatura v zaprtih vitrinah od 1.8. do 5.9.2018. Vitrina A levo (zgoraj) ima temperaturo hrbta celotno 

obdobje v pravilnem območju, temperatura sten pa je med 9 in 12 C in niha, najverjetneje v odvisnosti od notranje 

temperature objekta. Veliko ohladitev smo imeli 26. in 27.8., ko je temperatura ostala pod 20C, kar se ujema z rezultati 

meritev. Vitrina D levo (spodnji graf) ima v celotnem obdobju vse temperature v ţelenem območju, v bliţini hrbta je 

celo malo pod spodnjo mejo. Dne 16.8. so na lokaciji D vse meritve bistveno prekoračene za čas okoli 1h. 

 

1L2L3L 

1D2D3D4D 

4L 
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Slika 5. Temperatura v odprtih vitrinah od 1.8. do 10.8.2018. Vitrina B desno (zgornji graf) ima velika dnevna 

temperaturna nihanja, kjer temperatura ob staneh za celotni obratovalni čas vitrine (takrat je vitrina odprta, sicer se zapre 

z rolojem) prekorači zgornjo mejo dovoljenega območja. Vitrina C desno (spodnji graf) ima dokaj stalno temperaturo in 

ta ob stenah le redko prekorači dovoljeno mejo.  

 

4D 
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4D 
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Preglednica 2. Ugotovitve o temperaturnih razmerah v merjenih hladilnih vitrinah  

Lokacija  Ugotovitve Odstopanja in pomembni dogodki 

A 
Ni temperaturnih nihanj za daljša obdobja (nad 1h) 

Ni bistvenih razlik med levo in desno stranjo 

Hrbet ima pravilno temperaturno območje. 

Stene imajo previsoko temperaturo za 1 – 4 C 

Ni bistvenih temperaturnih razlik ob stranskih stenah 

16.8. ob 13-14h nenadno odtajevanje, 

temperatura na poloţaju 4L naraste do 

20 C  

B 
Dnevna nihanja temperature za 5C na vseh merilnih 

mestih. 

Desna stran dosega za 2C višje temperature kot leva, zato 

je temperatura ob hrbtu pod dovoljeno. 

Ob hrbtu je temperatura v dovoljenem območju, ali malo 

pod spodnjo mejo (na levi strani). 

Ob straneh je temperatura višja, najvišja na mestu 4D (do 

14C). 

Temperature leve in desne strani hladilnika sta slabo 

povezani. Nenadno povišanje na levi se ne zgodi tudi na 

desni. (slika 6) 

21.8. ob 10-21h na desni strani, do 

15C (slika 6 zgoraj) 

19.8. ob 10-20 na levi strani, do 15C, 

najvišje poloţaj 3L 

11.9. do 13.9. je bila temperatura na 

poloţaju 3L okoli 12C, neodvisno od 

ostalih poloţajev (slika 7) 

C 
Ni večjih nihanj temperature 

Desna in leva stran sta temperaturno usklajeni 

Ob hrbtu je za 1C hladneje ko ob stenah 

Temperatura ob stenah je v ţelenem območju 

- 

D 
Ni večjih nihanj temperature 

Leva stran je nekoliko hladnejša od desne. 

Na desni stranmi je ob hrbtu hladneje (za 2-3C), na levi pa 

je razlika temperatur do 1C.   

Vse temperature so v ţelenem območju oz. je odstopanje 

zanemarljivo. 

Napaka v delovanju (16.8.) se je enako manifestirala na 

obeh straneh. 

16.8. med 10h in 14h se je vitrina v 

celoti segrela do 22C, desna stran 

nekoliko bolj kot leva (za 3-4C) 

 

Zanimajo nas predvsem dvigi temperature v vitrinah, ki trajajo dalj časa, več kot 1 uro. Taki dogodki so bili 

zabeleţeni v vitrinah B in D. Taka primera sta prikazana na slikah 6 in 7.  

 

 

4D 

2D 

3D 

1D 
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Slika 6. Prikaz temperature v vitrini B od 21.8. do 24.8. Na desni strani (zgornji graf) je bila temperatura ob stenah preko 

21.8. bistveno previsoka, na levi strani (spodnji graf) pa ni prekoračila ţelenega območja. 

 

 

Slika 7. Prikaz temperature v vitrini B (levo) v času od 8.9. do 18.9. Od 11.9. do 13.9. je bila temperatura na poloţaju 3L 

okoli 12C, neodvisno od temperature na ostalih poloţajih. Temperatura ob hrbtu le nekoliko pod ţelenim območjem. 

V primeru vitrine B desno je bila dne 21.8. na poloţaju 4D (desno spodaj) temperatura nad 10 C zdrţema 

več kot 10 ur. V isti vitrini levo pa je bila na poloţaju 3L močno povišana temperatura več kot 2 dni. Take 

dogodki so gotovo visoko kritični za ţivila z visokim tveganjem. 

4 ZAKLJUČEK 

Obravnavamo časovno odvisnost temperature na osmih merilnih mestih v štirih hladilnih vitrinah, dve zaprti 

in dve odprti. Vse vitrine so v normalnem obratovanju, torej so temu primerno zaloţene s hrano in se vanje 

redno posega. V splošnem je temperatura ob hrbtu vitrine vsaj 1C niţja od temperature ob stenah. Pokazalo 

se je, da ima vitrina s pogostejšimi »de-frost« cikli (vitrina D) nekoliko bolj stabilne temperature kot tiste 

redkejšimi cikli. Občutna dnevna segrevanja so najbolj izrazita pri odprti vitrini (B), vendar jih v praktično 

enaki vitrini (C) ni. Torej je mogoče dosegati ustrezne temperaturne pogoje tudi v odprtih vitrinah. Vpliv 

4L2L1L 

3L 

3L 
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bliţine vhodnih vrat na temperaturo ob steni vitrine smo zasledili le pri eni odprti vitrini (B), pri drugi pa ne 

(C). V zaprtih vitrinah nismo zaznali večjih odstopanj, razen razmeroma kratkih dogodkov (do okoli 1h), ki 

so praviloma povezani z »de-frost« ciklom.  

Domnevamo, da so večja pregrevanja hladilnih vitrin pogojena s preveliko zaloţenostjo, ki preprečuje 

kroţenje hladnega zraka. Kot kaţejo meritve, gre za posamezne dokaj dobro lokalizirane dogodke, ki jih 

avtomatski senzorski sistem v vitrini ne more zaznati oz. ni nujno da jih zazna. S pomočjo teh podatkov 

nameravamo uvesti različne podporne mehanizme za boljše doseganje ţelene temperature. Med takimi je 

predvsem uvedba vizualnega nadzora prekoračenja temperature v hladilnih vitrinah s pomočjo temperaturnih 

indikatorjev, ki s spremembo barve kaţejo na previsoko temperaturo. Zanima nas, v kolikšni meri lahko tak 

vizualni nadzor pomaga pri preprečevanju pregrevanja artiklov v hladni verigi, kako to novost sprejemajo 

zaposleni in ali je mogoče pokazati morebiten vpliv na zmanjšanje količin zavrţene hrane. 
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ZDRAVSTVO – PRIMERI KLINIČNE PRAKSE 

BREZŠIVNO PRITRJEVANJE OSREDNJIH ŢILNIH KATETROV 

as. dr. Rihard Knafelj 

Univerzitetni klinični center Ljubljana 

Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana, Slovenija 

rihard.knafelj@ukc-lj.si 

Povzetek 

Sodobne smernice za preprečevanje okuţb povezanih z vstavljanjem in rokovanjem z osrednjimi ţilnimi 

katetri (OŢK) odsvetujejo uporabo koţnih šivov z namenom pritrjevanja OŢK in predlagajo uporabo 

brezšivnih sistemov. Med zdravstvenim osebjem še vedno opaţamo negotovost pri uporabi brezšivnih 

sistemov, kar opravičujejo predvsem z večjo moţnostjo izpada OŢK. 

Ključne besede: OŢK, CRBSI, brezšivni sistemi, brezigelni konekti 

Kakšna so tveganja pri uvajanju in rokovanju z OŢK? Kako lahko preprečimo ali zmanjšamo zaplete 

povezane z uporabo OŢK? Katere so prednosti uporabe brezšivnih sistemov za pritrjevanje osrednjih ţilnih 

katetrov? Kako preslikati naše izkušnje na vse oddelke intenzivne terapije v Sloveniji? 

1 OSREDNJI ŢILNI KATETRI 

Osrednji ţilni katetri (OŢK) so plastične cevke, ki jih vstavimo v osrednjo veno (notranjo jugularno, 

subklavijsko ali femoralno). OŢK so narejeni iz umetne mase (poliuretana, polietilena, silikona ali PVC), 

prevlečeni z antibiotiki in srebrovimi solmi za preprečevanje (ail vsaj zmanjševanje) okuţb in imajo enega ali 

več svetlin (lumnov), po kateri bolnikom dovajamo zdravila, tekočine ali nadomeščamo krvne pripravke 

(Slika 1).  

 

 

Slika 1: Različni OŢK 
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Preglednica 1: Indikacije za vstavitev OŢK 

* AVA: Advanced Venous Access , ** MAC Multi-Lumen Access Catheter 

 Uvajanje OŢK 

Pri uvajanju OŢK moramo dosledno upoštevati priporočila, ki jih izdajajo in redno revidirajo številna 

zdruţenja (1 - 4), saj s tem zmanjšamo moţnost zapletov. Pred uvajanjem OŢK preverimo, ali je vstavitev 

zares potrebna (ali obstaja zdravstvena indikacija - Preglednica 1).  Poseg moramo izvajati v prostoru, ki je 

namenjen aseptičnim posegom, če ga ni na voljo moramo strogo upoštevati pravila asepse. Izbrati moramo 

vbodno mesto, OŢK z ustreznim številom lumnov. Z ultrazvokom UZ) si prikaţemo anatomske razmere. 

Koţo ustrezno pripravimo in pričnemo z uvajanjem. Med uvajanjem bolnika nadzorujemo klinično, 

nepretrgoma spremljamo elektrokardiogram (EKG). Po vstavitvi OŢK pritrdimo na koţo in zaščitimo vbodno 

mesto. Vsak dan sproti preverjamo, ali je OŢK še vedno potreben in ga odstranimo, če ni indikacij zanj. 

Moţnost okuţbe povezane z OŢK (ang. Catheter Related Blod Stream Infections, CRBSI) je 64-krat večja v 

primerjavi s perifernimi vzpostaljvenimi intravenskimi potmi (―venile‖) - (5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• hitro nadomeščanje velikih volumnov tekočin (MAC*, AVA**) 

• zdravila in infuzijske raztopine, ki imajo visoko osmolarnost (>600 mOsm/L) 

• zdravila in infuzijske raztopine, ki imajo pH izven območja pH 5-9 

• izčrpani periferni ţilni pristopi 

• potrebe po invazivnem hemodinamičnem nadzoru in jemanju krvi iz pljučne cirkulacije 

• vodilo za vstavitev elektrod (začasni srčni spodbujevalnik), katetrov (Swan-Ganzov kateter) 
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2 OPTIMIZACIJA PROCESA VSTATIVE OŢK (1-5) 

Z doslednim upoštevanjem priporočil zmanjšamo moţnosti zapletov povezanih z uvajanjem, rokovanjem in 

odstranitvijo OŢK (Preglednica 2). 

Temeljno 

načelo 

Opis 
 

Zapleti 
povezani z 
uvajanjem 

• anatomskih posebnosti  

• tehnike zbadanja brez ultrazvočnega 
preglede (zbadanje na “slepo”) 

• pnevmotoraks 

• hematotoraks 

• hilotoraks 

• punkcija arterije 

Zapleti 
povezani z 
rokovanjem 

• dejavniki povezani z rokovanjem 

• dejavniki odvisni od bolnika 

• izpad OŽK 

• izpuljenje OŽK 

• poka ali zlom OŽK (PVC) 

• strdek na konici 

 OKUŽBE 

Zapleti 
povezani z 
odstranitvijo 

• krvavitev iz vbodnega mesta navzven 

• krvavitev iz vbodnega mesta navznoter (retroperitonealno, v vrat) 

• zračna embolija 

 

Preglednica 2: Zapleti povezani z vstavitvijo, rokovanjem in odstranjevanjem OŢK 

 Priprava prostora izvajalca in bolnika 

Pred uvajanjem OŢK preverimo, ali je vstavitev zares potrebna (ali obstaja zdravstvena indikacija - 

Preglednica 1). Idealno je, če poseg opravimo v prostoru, ki je namenjen vstavljanju OŢK. V enotah 

internistične in kirurške intenzivne terapije (EIT) UKC Ljubljana takih prostorov nimamo na voljo in OŢK 

vstavljamo v sprejemnih urgentih ambulatnah, v sklopi priprave na kirurški poseg v operacijskih prostorih ali 

v bolniških sobah. Med uvajanjem je potrebno zmanjšati premikanje po prostoru in število osebja v prostoru. 

Zapreti je potrebno vrata, izobesiti oporilni znak, da v sobi poteka sterilni poseh. V sobi je potrebno zapreti 

okna, ugasniti klimo. Sočasno ne smemo v sobi izvajati terapevtskih (bronhoskopija, gastroskopija) in 

negovalnih ulrepov (prestiljanje, umivanje bolnikov). Izvajalec mora imeti zaščitno kapo, masko, vizir, 

sterilno haljo in v primeru znane okuţbe v virusi hepatitisa B in C ter HIVa dvojne sterilne rokavice.  

Mesto ţilnega pristopa moramo umiti z milom (mehansko odstranjevanje umazanije). Po potrebi pristriţemo 

dlake, nikakor ne smemo vbodnega mesta obriti, saj s tem povečamo moţnost poznejših okuţb. 

2. 2.  Izbira vbodnega mesta 

Vbodno mesto izberemo glede na na lokalne anatomske in klinične lastnosti oz stanja bolnika. Izogibamo se 

ţilnim pristopom nad katerimi je koţa poškodovana ali opazimo znake okuţbe (ingvinalne glivične okuţbe, 

folikulitis na vratu ipd). Pri izbiri vbodnega mesta še upoštevamo moţnosti krvavitev in drugih lokalnih 

zapletov, moţnosti prepoznave in  reševanja zapletov ter predvidenega časa zdravljenja in potrebe po OŢK. 

Pri subklavijskem pristopu je največ mehaničnihskih zapletov (predvsem pnevmotoraksev), hkrati pa najmanj 

globokih venskih tromboz (GVT) in CRBSI. Pri femoralnem pristopu je najmanj mehaničnih zapletov vendar 

največ globokih venskih tromboz. Femoralni pristop ponavadi izberemo pri bolnikih, kjer je nevarnost 
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krvavitve visoka (npr. bolniki na antikoagulantnem zdravljenju) in pričakujemo kratkotrajno trajanje 

zdravljenja (< 7-10 dni). Subklavijski pristop se zdi smiselen pri bolnikih pri katerih pričakujemo dolgotrajno 

zdravljenje, saj pričakujemo najmanj GVT (6, 7).  

Vbodno mesto kirurško razkuţimo z alkoholno raztopino klorheksidina. Uporabo alkohola in jodnih razkuţil 

v priporočilih odsvetujejo. Koţe ne drgnemo ,saj s tem naredimo mikropopkodbe in odpiramo moţna mesta 

vdora bakterij v telo, ampak prebrišemo. Dezinficirano polje sterilno pokrijemo, pri tem pazimo, da je 

velikost pokritega polja vsaj 2,5-krat večja od najdaljše ţičke, ki jo bomo uporabili pri uvajanju. Svetujemo 

uporabo industrijsko predpripravljenih rjuh s samolepilnim poljem s katerim rjuho pritrdimo na koţo in hkrati 

izoliramo vbodno omesto. 

2. 3. Priprava OŢK  

Izberemo OŢK, ki ima število lumnov v skladu s potrebami. Če vemo, da bomo potrebovali le 2 lumna ne 

izberemo OŢK s 4 lumni, saj bo vbodno mesto večje, lumni, ki ostanejo neuporabljeni pa so moţna mesta za 

nastanek trombov. Vsak lumen OŢK moramo pred vstavljanjem prebrizgati s fiziološko raztopino in 

infuzijske priključke zapreti z brezigelnimi konekti. Nikoli ne smemo vstavljati neprebrizganega OŢK, saj s 

tem povečamo tveganje za poznejšo okuţbo.  

2. 4. Tehnika zbadanja in vstavitev OŢK 

Pri vstavitvi katetra uporabimo pripomočke ki so na voljo v industrijsko predpripravljenih kompletih. Kjer je 

moţno (femoralni, jugularni pritop) iglo uvedemo pod kontrolo UZ, nato skozi iglo uvedemo vodilno ţico 

(metoda po Seldingerju). Po ustrezni postavitvi vodilne ţice iglo odstranimo in z UZ potrdimo poloţaj ţice v 

ţili, šele tedaj pristopimo k dilataciji vbodnega mesta. Vbodnega mesta pri postavitvi OŢK in dializnih 

katetrov nikoli za zareţemo s skalpelom ampak samo topo dilatiramo. Na ta način smo zmanjšali moţnost 

vdora bakterij. Po dilataciji uvedemo OŢK in preverimo ali so vsi lumni v ţili. V primeru kontaminacije 

lumnov s krvjo moramo vsak lumen posebej ponovno prebrizgati s fiziološko raztopino. V primeru potrebe po 

zamenjavi OŢK vedno opravimo novo punkcijo vene. Menjava ―po ţici‖ je ni dovoljena, saj je povezana 

visokim odstotkom okuţb zaradi OŢK (CRBSI). V kolikor jo vseeno izvedemo (nujna takojšnja menjava 

zaradi ţivljensko neposredno ogroţujočega stanja), moramo v najkrajšem moţnem času vstaviti nov OŢK v 

skladu s priporočili (3). 

2. 5  Tehnika pritrjevanja in previjanja OŢK 

OŢK pritrdimo z brezšivnimi sistemi (3), v UKC Ljubljana imamo na voljo 2 tipa brezšivnih sistemov. V 

prospektivni raziskavi so se izkazali med seboj primerljivi in vsaj tako zanesljivi kot pritrditev s šivi (D).  

Vbodnega mesta ne šivamo, saj s tem povečamo nevarnost za zaplete. Poleg dokazane večje incidence CRSBI 

obstaja nevarnost prešitja katetra, prerezanja katetra in vboda izvajalca. Po vstavitvi OŢK porijemo s suhim 

sterilnim zloţencem, po 24 urah vbodno mesto prvič previjemo in ga zaščitimo s klorheksidinskim prozornim 

obliţem. Vbodno mesto lahko še dodatno zaščitimo s posebnim lepilom, ki poleg fiksacije omogoča še 

protibakterijsko zaščito. Vbodno mesto dnevno ocenjujemo in ga v primeru zamakanja, lokalnih in/ali 

sistemskih znakov okuţbe odvijemo in po potrebi zamenjamo, sicer obliţ zamenjamo po 7 dneh.   

2. 6. Rokovanje z OŢK 

Vsakič ko dajemo zdravila skozi OŢK moramo brezigelne konekte razkuţiti. Za razkuţevanje uporabimo  

industrijsko pripravljen klorheksidinski zloţenec, brezigelni konekt moramo s kroţnimi gibi drgniti vsaj 15 

sekund. Izbremo breizgelne konekte, ki preprečujejo vdor  krvi v OŢK. Na voljo imamo zapirala brezigelnih 

konektov - plastične pokrovčke z gobico, ki je prepojena s klorhekdisinom, v tem primeru pred uporabo OŢK 

brezigelni konekt samo sterilne prebriţemo s klorheksidinskim zloţencem. Po uporabi lumen OŢK 

prebrizgamo s fiziološko raztopino in na brezigelni konet namestimo nov zaščitni pokrovček. 
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2. 7. Odstranjevanje OŢK 

Ko ocenimo, da OŢK ne potrebujemo več, ga odstranimo. Odstranimo ga tudi v primerih, ko je vbodno mesto 

okuţeno, ali posumimo na CRBSI. Pri odstranjevanju OŢK iz jugularne in subklavijske vene moramo bolnika 

namestiti v Trendeleburgov poloţaj (leţeči poloţaj z spodnjimi okončinami dvignjenimi v kotu 30 stopinj). 

Na ta način zmanjšamo moţnost vdora zraka v centralno veno in posledično zračno embolijo. Pri 

odstranjevanju femoralnega OŢK bolnika namestimo v vodoravni ali anti-Trendeleburgov poloţaj. Vsako 

vbodno mesto tiščimo vsaj 5 minut in ga nato pokrijemo z obliţem, ki ne prepušča vode in zraka (5). 

3. NAŠE IZKUŠNJE   

Na Kliničnem oddelkuza interno intenzivno medicino letno zdravimo okoli 1000 bolnikov, ki so premeščeni 

iz vseh slovenskih bolnišnic, vključno iz drugega slovenskega Univerzitetnega kliničnega centra. Od leta 

2011 s pomočjo bolnišničnega informacijskega sistema Hipokrat beleţimo podatke povezane z OŢK (Slika 

2).  V tem času se je tudi poenotil set za vstavitev OŢK in je za celotni UKC enak (8). Sluţba za 

preprečevanje bolnišnih okuţb je izdala tudi priporočila za vstavitev in nego OŢK (8).  Sluţba tudi vodi 

statistiko in poroča o CRBSI. Med leti 2011 in 2017 smo imeli v povpračju 3435 kateterskih dni in 1 % (leta 

2012) in <1% okuţb povezanih z OŢK in nobene CRBSI kar nas uvršča med vrh v slovenskem in svetovnem 

merilu (8, 9). V obdobju 2011-2017 pri nobenem bolniku ni prišlo do sepse povezane z OŢK (ang.Central 

line-associated blood stream infection, CLABSI) (9, 10). 

OŢK vedno vstavljata timska sestra in zdravnik, med uvajanjem izvajata dvojno kontrolo sledenja priporočil 

o uvajanju OŢK. Na oddelku imamo sestro, ki je zadolţena za previjanje OŢK (ang. Catheter Dedicated 

Nurse). Med vikendi in prazniki vbobna mesta oskrbi timska medicinska sestra, ki tudi vnese podatke v 

računalnik.  

KAKO PRENESTI PRAKSO V VSE SLOVENSKE BOLNIŠNICE? 

Številni avtorji enotno poročajo o podaljšanem zdravljenju v EIT, povečani umrljivosti in visoki ceni 

zdravljenja pri bolnikih z CRBSI. Med drugim so epidemiološki podatki o CRBSI eden od kazalnikov 

kvalitete v zdravstvu. Za Slovenijo ţal ni nacionalnega registra o pogosoti, izzidih in ceni zdravljenja bolnika 

s CRBSI. Glede na majhnost in dobro povezanost Slovenije, pogosta nacionalna srečanja in ţe potrjeno dobro 

prakso na našem oddelku, bi bilo smiselno priporočila za uvajanje in oskrbovanje OŢK prenesti v vse 

slovenske bolnišnice. Na ta način bi se poenotilo vstavljenje OŢK, beleţenje zapletov povezanih z OŢK, kar 

bi omogočilo primerjavo in olajšalo izboljšave, ki bi vodile v večjo varnost bolnikov. Pri tem edini izziv s 

katerim se srečujemo predstavlja človeški faktor. Ljudje smo navajeni na ţe obstoječi sistem in nepripravljeni 

na spremembe.  
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Slika 2: Beleţenje podatkov o OŢK (Hipokrat) 
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Povzetek 

Ena od pomembnih značilnosti dela v nujni medicinski pomoči, ob visoki intenzivnosti, zahtevnosti 

obravnave, stresu, izvajanju nalog v vsiljenem ritmu, je tudi delo v skupini. Sestava skupine ni vedno enaka, 

kar predstavlja dodaten izziv pri usposabljanju in vsakodnevnem delu teh ekip.  

V 80. letih prejšnjega stoletja so na osnovi analiz letalskih nesreč ugotovili, da čeprav so bili posamezniki 

izjemno usposobljeni, je bilo med njimi pomanjkanje sposobnosti delovanja kot skupina. 

Način, ki ga uporabljajo za usposabljanja v letalstvu (»aviation-style«), lahko poveča skladnost in tudi 

izvedbo v skupini na medicinskem področju, le-ta pa je povezana z načinom razmišljanja in povezovanja 

ključnih posameznikov.  

Uvajanja brifinga in debrifinga v operacijsko dvorano, ki so ga naredili s strukturiranim vprašalnikom, je 

izboljšalo počutje v skupini in povečalo učinkovitost dela, kar še posebej velja za ekipe, ki se izmenjujejo v 

sestavi. Koncept brifinga in debrifinga se uveljavlja kot metoda učenja tudi z vidika varnosti obravnave 

bolnika. Priprave na oskrbo bolnikov v masovnih nesrečah zahtevajo veliko predhodnih priprav in prav 

debriefing po opravljenih usposabljanjih ali celo dejanskih nesrečah izboljša izobraţevanja in odpravi 

pomanjkljivosti v oskrbi.  

Namen prispevka je skozi realno, vsakodnevno situacijo opisati prenos metode debrifinga v delo ekip nujne 

medicinske pomoči. S pomočjo analize po debrifingu je mogoče izpeljati več zelo pomembnih elementov: 

zmanjšanje stresa po naporni oskrbi, izmenjava stališč, opaţanj in tudi občutkov članov ekipe v varnem 

okolju, identifikacija odklonov od optimalno načrtovanega procesa dela in predlog izboljšav za nadaljnje delo. 

Ključne besede: urgenca, debrifing, kakovost, varnost, edukacija 

Na katera vprašanja bodo udeleţenci dobili odgovor:  

Kako izboljšati poučevanje in sodelovanje ekip nujne medicinske pomoči. 

Kje začeti in kako ţe uveljavljeno metodo debrifinga iz letalskega okolja prenesti v zdravstveno okolje. 

Kako sistem in metodo debrifinga prilagajati vsakodnevnim posebnostim zdravstvenega sistema. 

1. UVOD 

Ena od pomembnih značilnosti dela v nujni medicinski pomoči, ob visoki intenzivnosti, zahtevnosti 

obravnave, stresu, izvajanju nalog v vsiljenem ritmu, je tudi delo v skupini. Sestava skupine ni vedno enaka, 

kar predstavlja dodaten izziv pri usposabljanju in vsakodnevnem delu teh ekip.  

V 80. letih prejšnjega stoletja so na osnovi analiz letalskih nesreč ugotovili, da čeprav so bili posamezniki 

izjemno usposobljeni, je bilo med njimi pomanjkanje sposobnosti delovanja kot skupina (1). Način, ki ga 

uporabljajo za usposabljanja v letalstvu (»aviation-style«), lahko poveča skladnost in tudi izvedbo v skupini 

na medicinskem področju, le-ta pa je povezana z načinom razmišljanja in povezovanja ključnih 

posameznikov (2).  

V našem zavodu imamo uveden sistem ISO 9001 in posvečamo pomembno pozornost vsem elementom 

kakovosti, s posebnim poudarkom na kakovosti obravnave bolnikov. V naši enoti posvečamo veliko 

pozornosti usposabljanju ekip. Usposabljanje ekip je kontinuirano, dokumentirano in prepoznano kot 

investicija in ne strošek. Imamo izdelane različne pripomočke in orodja za kakovostnejše delo. Večina 

obravnav poteka skladno s temi izdelanimi procesi. Šele večja odstopanja se zaznajo kot motnja ali manj 

kakovostna oskrba od pričakovane.  

mailto:gordana.kalan@gmail.com
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Del usposabljanja ekip nujne medicinske pomoči, ki jih bom predlagala izvajati, sta brifing – napotki in 

debrifing – zaključki.  

2. REALEN DELOVNI DAN V ENOTI NMP  

Za laţjo predstavitev potrebe po uvedbi debrifinga bom predstavila realni delovni dan ekipe NMP v ZD 

Postojna.  

Predaja sluţbe med 06.45 in 07.15. V izmeni so 4 zdravstveni delavci (tehniki oz. medicinske 

sestre/zdravstveniki in en specialist urgentne medicine.  

Klic na številko 112 ob 7.44. Kliče in poroča reševalec iz vozila, ki je prišel na kraj prometne nesreče 

slučajno na poti proti matični ustanovi in ni iz naše enote NMP. Vozi bolnike na dializo. Cesta med Kozino in 

Ribnico, pri kraju Buje. Voznica je zapeljala s ceste in se zaletela v drevo. Je zmedena, krvavi iz ust, toţi na 

bolečine v hrbtu. 

Reševalna ekipa izpelje v polni sestavi, tj. zdravnik, spremljevalec, voznik. Ob prihodu na lokacijo po 27 

minutah nujne voţnje so tam 4 gasilci, dva reševalca iz prvega vozila. Policisti pridejo za nami. 

Poškodovanka ima nameščeno vratno opornico, nastavljen i.v. kanal in ob pomoči gasilcev jo izvlečemo iz 

vozila z zajemalnimi nosili. Po dodatnem pregledu v reševalnem vozilu jo obravnavamo kot poškodbo 

hrbtenice, ugriz v jezik in jo prepeljemo v SB Izola. Predaja poteka hitro in tekoče, četudi nismo napovedani. 

Reševalci opravijo osnovno čiščenje vozila še na lokaciji bolnišnice. Na poti iz SB Izola prejmemo klic iz 

matične ustanove, da je v domu upokojencev varovanec z zelo nizkim krvnim tlakom, slabše odziven. 

Telefonsko naročim aplikacijo kisika po maski. 

Do doma upokojencev potrebujemo 17 minut. Čaka nas medicinska sestra in odpelje do varovanca, ki leţi v 

postelji. Vitalne funkcije so v mejah normale. Toţi na vrtoglavico in novo nastale dvojne slike. Po pregledu 

bolnik ostane na lokaciji, saj bo v roku naslednje pol ure v ustanovo prišel domski zdravnik. 

Ob prihodu v matično ustanovo ob 10.31 preverimo podatke, ki smo jih prejeli po telefonu in izmerjene 

parametre ob pregledanem varovancu doma upokojencev. Postavi se sum, da nismo gledali pravega 

oskrbovanca. 

Zdravstveni delavec na telefonu v NMP preveri ponovno potrebo po oskrbi, ki so jo sporočili iz varstvene 

ustanove. Izkaţe se, da je varovanec v drugem domu upokojencev. 

Ponovno izvozi celotna ekipa. Voznika in vozili se zamenjata, da lahko prvo reševalno vozilo ustrezno 

očistimo. V drugem domu upokojencev pregledamo bolnico, ki je ţe vrsto let nepokretna. Ob njej so svojci. 

Bolnici uvedemo infuzijo, kisika ne potrebuje več. S svojci se pogovorimo o nadaljevanju oskrbe. Domska 

sestra poroča še o poškodbi varovanke, ki je padla v čajni kuhinji. Bolnica ima ţe nameščeno opornico in jo z 

našim vozilom prepeljemo v ZD na rentgensko slikanje. Prihod v matično ustanovo ob 11.21.  

S slikanjem prikaţemo zlom podlahtnice. Bolnici je potrebno organizirati nenujni reševalni prevoz do kirurga 

v SB Izola. 

Ob 11.44 klic na 112. Na šolskem igrišču je učenec pri skokih padel in ga boli koleno. Izvozi ekipa voznika in 

reševalca. V ambulanto pripelje 16 letnika, imobiliziranega v vakuumski blazini za spodnjo ekstremiteto, ki je 

ţe imel operativno zdravljeno predhodno poškodbo tega kolena. Izpahnjena je pogačica. Prejme analgetik in 

pogačico uspešno reponiramo. Klicani so starši. 

Urejamo vse protokole, dokumentacijo, dopolnjujmo opremo v vozilih. Nekateri člani ekipe gredo na kosilo v 

sosednjo stavbo, drugi ga pojedo v naših prostorih. Moja malica je še vedno na mizi. Polovico sem jo uspela 

pojesti med ugotavljanjem lokacije predhodnega klica. 

Ponovno ob 14.15 klic na 112, da je na cesti proti Razdrtem motorist trčil v osebno vozilo. Izvozi polna ekipa. 

Na lokaciji so očividci nudili prvo pomoč. Odstranili so tudi čelado, četudi so prejeli navodila, da počakajo na 

naš prihod. Poškodovani motorist leţi še na pokrovu motorja osebnega vozila, na vetrobranskem steklu je 

velika vdrtina. Toţi na mravljinčenje rok in nog. S pomočjo gasilcev, ki prispejo nekaj minut za nami, ga 

namestimo na zajemalna nosila in odpeljemo v UKC Ljubljana. Najavimo prihod; sum poškodbe vratne 

hrbtenice. Ne glede na to, da so kirurške ekipe na sprejemu v Ljubljani ţe polno zasedene z obravnavami 
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poškodovancev, je predaja hitra in tekoča. Hitro osnovno čiščenje vozila. V matično ustanovo se vrnemo ob 

16.36 zaradi izjemne prometne obremenjenosti avtoceste v petek popoldan proti morju... 

V ambulanti NMP ob naši popoldanski odsotnosti ordinira zdravnica, ki je bila klicana od doma iz 

pripravljenosti. Obravnava bolnike z vročino, vnetimi očmi, potreba po izdaji napotnice za kontrolo, ker je 

predhodna iztekla... V čakalnici bolnik z bolečino v kriţu, ki je ţe bil pregledan pred 10 dnevi... 

Člani terenske ekipe poskušamo pojesti hrano, ki je ostala na mizi ob vseh prejšnjih prekinitvah. Svojci 

bolnika z bolečino v kriţu intervenirajo večkrat, kdaj bo bolnik sprejet, ker je zdravnica, ki je prišla v 

ustanovo ob našem odhodu, odšla z našim prihodom.  

Ponovno ob 19.25 klic na 112. Kliče gospa za svojo prijateljico, ki ji je sporočila, da teţko diha in bi 

potrebovala našo pomoč. Stopimo neposredno v stik z bolnico. Pove, da jo je nenadoma začelo dušiti, ni 

imela še takšnih teţav, pred enim dnevom je bila pregledana v SB Izola. V hiši je sama. Vhodna vrata bo 

prišla odpreti, to bo zmogla. Izvozi ekipa voznik, spremljevalec in spremljevalec v uvajanju. V ambulanto se 

vrnejo s prizadeto bolnico, komunikacija praktično nemogoča. Po začetni oskrbi jo odpeljemo v UKC 

Ljubljana s spremstvom zdravnika. Med potjo se stanje po terapiji izboljša. Bolnica postane pogovorljiva, 

parametri se normalizirajo. Napovemo prihod in počaka nas sprejemna ekipa. Večina ambulantnih prostorov 

na IPP je ţe zasedenih, vendar je predaja hitra in tekoča.  

V matično ustanovo se vrnemo ob 21.18. 

3. METODA DEBRIFINGA? 

Za pripravo tega prispevka sem se konzultirala tudi s kolegi iz drugih enot NMP. Strukturiran odgovor mi je 

podal mag. Mitja Mohor, specialist urgentne medicine v ZD Kranj. Poleg ţe predlaganih elementov 

debrifinga je dodatno predlagal, da naj vključim še vse člene verige intervencije, ki jih lahko ocenjujemo: 

kakovost strokovnega dela in kakovost odnosov na relaciji osebja med seboj in odnosa osebje - pacient oz. 

njegovi svojci: 

1. sprejem nujnega klica 

2. voţnja na mesto dogodka 

3. prihod na mesto dogodka 

4. varnost na mestu dogodka 

5. strokovna obravnava pacienta  

6. prevoz pacienta 

7. predaja pacienta 

8. komunikacija med osebjem v času intervencije 

9. komunikacija s pacientom, svojci, sprejemnim osebjem v bolnišnici 

Citiram: ―Na vseh teh elementih so moţni zapleti, pri samem strokovnem delu in pri odnosih med 

udeleţenimi. Če ţelimo izboljšati kakovost dela, moramo prepoznati zaplete v obeh omenjenih sferah, 

ugotoviti zakaj je do njih prišlo, znati odpraviti vzroke za njihov nastanek ter odpraviti ali vsaj zmanjšati 

škodo, ki je zaradi tega ţe nastala.‖, s čimer se v celoti strinjam. 

Analizo opisanega primera bom izvedla neposredno v vprašalniku v naslednjem poglavju. 

DELOVNA VERZIJA VPRAŠALNIKA ZA DEBRIFING EKIPE NMP 

Debrifing potrebuje jasno strukturo. Eden od moţnih konceptov izvedbe je metodološko oblikovan v 

PEARLS tehniki - PEARLS (Promoting Excellence And Reflective Learning in Simulation) (3). 

Za potrebe dela ekip NMP predlagam delovno verzijo debrifinga v obliki tabele.  

Tabela 1: Delovna verzija debrifinga 

 DA Zadovoljni z NE Odklon 

Analiza prve 

intervencije 

Analiza druge 

intervencije 
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Sprejem nujnega klica 

ustrezen in skladen Da  Ne  

Da – dobra 

komunikacija z 

lokalnim reševalcem 

Ne, ni bilo zapisano 

ime oskrbovanca, 

napačna lokacija 

ustanove  

Voţnja na mesto 

dogodka optimalna Da  Ne  

Ne - druge ekipe NMP 

so bliţje 

Ne, ekipa na terenu, 

daljši dostopni čas 

Prihod na mesto 

dogodka optimalen Da  Ne  

da - gasilci ţe na 

lokaciji 

Da, v ustanovi so 

nas čakali 

Varnost na mestu 

dogodka optimalna Da  Ne  

Da – gasilci zaščitili 

cestišče in voznico Da 

Strokovna obravnava 

pacienta  Da  Ne  Da Da 

Prevoz pacienta 

optimalen Da  Ne  

Ne - druge ekipe NMP 

so bliţje 

Bolnik ostane na 

lokaciji 

Predaja pacienta 

optimalna Da  Ne  Da 

Bolnik ostane na 

lokaciji 

Komunikacija med 

osebjem v času 

intervencije optimalna Da  Ne  Da 

Da - med člani 

terenske ekipe, ne z 

ekipo v matični 

ustanovi 

Komunikacija s 

pacientom optimalna Da  Ne  Da Da 

Komunikacija s svojci 

optimalna Da  Ne  

Da - pride soprog 

poškodovanke Ni svojcev 

Komunikacija s 

sprejemnim osebjem v 

bolnišnici optimalna Da  Ne  Da Ostane na lokaciji 

       

OPREMA       

Na razpolago optimalna 

oprema Da  Ne  Da  

Uporabljeno opremo 

poznam Da  Ne  Da  

Uporabljena oprema je 

bila funkcionalna  Da  Ne  Da  

       

KADRI        

Na razpolago je bilo 

optimalno število kadra  Da  Ne  Da  

Kader je bil optimalno 

razporejen Da  Ne  

Ne, na lokaciji 2 

reševalni ekipi  

Vloge v ekipi so bile 

jasne Da  Ne  Da  

Vloga vodje je bila 

jasna Da  Ne  Da  

Sodelovanje z gasilci je 

bilo optimalno Da  Ne  Da  

Sodelovanje s policisti Da  Ne  Da  
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je bilo optimalno 

Sodelovanje s civilno 

zaščito je bilo optimalno  Da  Ne  Niso bili potrebni  

       

PROCESI        

Oskrba je potekala 

skladno z dosedanjimi 

izkušnjami članov Da  Ne  Da  

V oskrbi je bilo 

optimalno      

Bolnico smo oskrbeli 

ţe v vozilu in jo 

skladno s smernicami 

izvlekli iz vozila  

V oskrbi bi si ţelel/a     Ni predloga  

V oskrbi sem bil/a 

zaskrbljen/a:      Ne  

Oskrbi bi izboljšal/a     

Da bi oskrbo izvedla 

najbliţja ekipa  

V usposabljanju bi 

predlagal/a dodatno     

Sodelovanje centra 

112 in lokalne 

samouprave  

 

Vprašalnik je mogoče izpolniti le v prvem delu, hitro, v nekaj minutah. Eden od članov ekipe vodi pogovor, 

ne nujno vedno vodja intervencije. V kolikor je potreba se izpolni tudi drugi, bolj strukturiran del vprašalnika, 

kar omogoča bolj podrobno analizo oskrbe. 

Z analizo samo prvih dveh opisanih primerov je mogoče hitro ugotoviti, kateri del oskrbe je bil optimalen. 

Katere naloge in procese so udeleţenci opravili kakovostno in to tudi prepoznali. Mogoče je identificirati tudi 

moţne izboljšave, ki jih je mogoče posredovati kot koristen predlog vodstvu. Hitro se ugotovi tudi odklone in 

razloge zanje. Debrifing je koristen tudi, ker si člani ekipe izmenjajo svoje izkušnje ob konkretni situaciji in 

lahko aktivno prispevajo k izboljšanju lastnega dela in dela celotne ekipe. 

Vprašalnik bom predlagala testirati v konkretnih situacija v našem zdravstvenem domu. K sodelovanju bom 

povabila tudi druge enote NMP in tudi inštitucije, ki izboljšujejo kakovost dela ekip nujne medicinske 

pomoči, za umestitev v sistem klinične oskrbe in kontinuiranega izobraţevanja. 

4. RAZPRAVA 

V preglednem članku o debrifingu na področju izobraţevanja  je bilo vprašanje, kako debrifingi izboljšajo 

skupinsko učenje v primerjavi z individualnim. Zaključili so, da je potrebno upoštevati dejavnike, ki lahko 

vplivajo na učinkovitost debrifinga ter vključiti vanj sistematične metode: vprašanja za vsakega udeleţenca, 

razprava o empiričnih dejstvih in poudariti razvoj v učenju (4).  

Uvajanja brifinga in debrifinga v operacijsko dvorano, ki so ga naredili s strukturiranim vprašalnikom je 

izboljšalo počutje v skupini in povečalo učinkovitost dela, kar še posebej velja za ekipe, ki se izmenjujejo v 

sestavi. Brifingi so bili dolgi le 4 minute, člani ekipe pa so povedali, da so jim bolj jasne naloge, ki jih morajo 

opraviti, aktivno je bilo medsebojno opominjanje na dogovorjeno, operacije so imele začetek v dogovorjenem 

času in imeli so manj nepričakovananih podaljšanj operacij. Vsi člani ekip so sodelovali pri pripravi 

vprašalnikov za analizo (5).  

Koncept brifinga in debrifinga se uveljavlja kot metoda učenja tudi z vidika varnosti obravnave bolnika (5). 

Priprave na oskrbo bolnikov v masovnih nesrečah zahteva veliko predhodnih priprav in prav debriefing po 

opravljenih usposabljanjih ali celo dejanskih nesrečah izboljša izobraţevanja in odpravi pomanjkljivosti v 

oskrbi (6-9).  
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Tudi pri zelo strukturiranih izobraţevanjih, kot so tečaji ALS, je pomembno, da so vsi člani skupine natančno 

seznanjeni s svojo nalogo. Pri obravnavi bolnika s srčnim zastojem je uigranost ekipe ključna za uspešnost in 

kakovost obravnave. Vodja skupine ima nalogo razdeliti zadolţitve, izpeljati brifing in debriefing (10).  

Model skupinske refleksivnosti zajema brifing pred obravnavo bolnika, odzivnost članov ekipe med 

obravnavo in debriefing po oskrbi. Pogled na obravnavo skozi ―očala‖ ekipe izboljša usposabljanje in tudi 

oskrbo, kar prispeva k večji varnosti in kakovosti oskrbe bolnika (11).  

5. ZAKLJUČEK 

V opisanem dnevu dela bi debrifing zaznal veliko pozitivnih rezultatov, kakor tudi odklone, in bi z minimalno 

intervencijo hitro in enostavno izboljšal obravnavo. Z debrifingom je ekipi na strukturiran način omogočeno 

izmenjati ugotovitve, občutke in zbrati predloge. 
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Povzetek 

V mesecu maju smo se udeleţili mednarodnega programa izmenjave zaposlenih v zdravstvu, ki je organiziran 

pod okriljem zdruţenja evropskih bolnišnic ang. European hospital and Healthcare Federation (HOPE). Na 

Finskem, v Latviji in na Portugalskem, smo mesec dni v različnih bolnišnicah opazovali procese dela, sistem 

vodenja in managementa, obvladovanje bolnišničnih okuţb in seveda sisteme vodenja kakovosti. Še posebej 

smo bili pozorni glede na letošnjo temo izmenjave, ki je bila »Improving the quality of healthcare using the 

experiences and competencies of patients: Are we ready?« in sicer na ideje ali rešitve, ki so jih ali jih bodo 

uvedli v omenjenih drţavah. Z gotovostjo lahko rečemo, da ne glede na to o kateri drţavi v Evropi govorimo 

in ne glede na zdravstveni sistem, ki ga imajo, je kakovost eno izmed pomembnih področij.  

Veliko dobrih praks tako manjših kot tistih na sistemski ravni lahko prenesemo v naše okolje, vendar pa 

zaradi razlik bodisi na zakonodajnem nivoju, osebnostnem in karakternem nivoju prebivalcev drţave itd. vseh 

ţal ne moremo. Predstavitev izkušenj in primerov dobrih praks iz zgoraj naštetih drţav bi lahko bili začetki 

sistemskih sprememb in izboljšav na področju kakovosti in varnosti ter organizaciji dela v Slovenskem 

zdravstvenem sistemu. Ob tem ne smemo pozabiti, da tudi v Sloveniji glede na kadrovske, prostorske in 

ostale vire delamo odlično in z visoko mero kakovosti in varnosti tako za pacienta kot za zaposlene.  

 

Ključne besede: HOPE, program mednarodne izmenjave, kakovost v bolnišnicah, primeri dobrih praks 

Na katera vprašanja bodo udeleţenci dobili odgovor: 

11. Kako se pripraviti in prijavit na izmenjavo ? 

12. Prikaz primerov dobrih praks, ki smo jih opazili v času izmenjave. 

13. Prednosti udeleţbe na izmenjavi? 

 

Uvod 

Prve dneve izmenjave smo udeleţenci Hope exchange programa na Finskem preţiveli v Helsinkih (slika 1). 

Srečanje z zanimivimi predstavitvami je bilo organizirano s strani nacionalne koordinatorke Finske Hannele 

Häkkinen. Predstavljen nam je bil zdravstveni sistem na Finskem ter bliţajoča reforma sistema, projekt 

Virtualna bolnišnica, ...  

mailto:dragica.karadzic@kclj.si
mailto:dejan.dobersek@kclj.si
mailto:boris.selan@kclj.si
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V Kuopio sem gostovala naslednje 4 tedne Hope exchange programa. Sprejeta sem bila s strani lokalnega 

koordinatorja Pekka Saastamoinen, Kuopio University Hospital. Program gostovanja je obsegal različna 

področja – splošen ogled in predstavitev bolnišnice ter posameznih enot in oddelkov, obisk dveh ustanov, kjer 

je organizirano primarno zdravstveno varstva, obisk University of Eastern Finland and Savonia University of 

Applied Sciences, predstavitev projekta Health Village,... Program je bil izredno dobro pripravljen, saj nam je 

bilo predstavljenih kar nekaj primerov dobre prakse vezanih na vodilno temo programa in sicer spoznavanja 

delovanja zdravstvenega sistema v tuji drţavi na temo ―Improving the quality of healthcare using the 

experiences and Competencies of patients: Are we ready?‖   

V začetku junija smo se srečali v Stockholmu, kjer so potekale še zadnje skupne priprave tima Finska za 

zaključno predstavitev na zgoraj omenjeno temo. 

 

Slika 1: Udeleţenci Hope exchange programa na Finskem 

Splošne ugotovitve 

Na Finskem obstajajo tri ravni zdravstvenega sistema. Največji deleţ zdravstvenih storitev se izvaja na 

občinski ravni, katerih financiranje se zagotavlja preko davkov in nacionalnega zdravstvenega zavarovanja. 

Zdravstvo na primarni ravni ter socialne sluţbe so v rokah občin, za specializirano bolnišnično oskrbo pa je 

odgovornih 20 bolnišničnih okroţij. Zelo pomembno vlogo pri zagotavljanju zdravstvenih storitev oz. 

zdravstvene sluţbe ima lokalna skupnost oziroma občine – 295 samoupravnih občin.  

Presenetila so me ―plačila iz ţepa‖ – obvezna je namreč soudeleţba pri nakupu zdravil in obisku zdravnika. 

Potrebno je doplačati določeno vsoto denarja tudi za dan zdravljenja v bolnišnici. Soudeleţbo je potrebno 

plačati tako v primeru zagotavljanja zdravstvenih storitev preko občine kot tudi preko nacionalnega 

zdravstvenega sistema. Na drţavni ravni se določi maksimalna višina soudeleţbe po storitvi ter letni zgornji 

limit. Posledično je manj nepotrebnih obiskov v zdravstvenih ustanovah, ker ljudje razmislijo ali je obisk pri 

zdravniku ali na urgenci res potreben – na voljo imajo telefonsko številko, kamor se lahko po nasvet obrnejo 

k strokovnjaku, če niso prepričani ali bi morali obiskati urgentni center (slika 2). 
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Slika 2: Urgentni center 

Primeri dobre prakse 

Eden od oddelkov, ki smo si ga ogledali v bolnišnici, je Dializni center, kjer so pacienti podučeni o izvajanju 

samo-hemodialize. Pacient se lahko sam odloči ob kateri uri bo prišel v Dializni center, se primerno higiensko 

pripravi ob prihodu, pripravi tudi ustrezen material in pripomočke, ki so potrebni za hemodializo, se zbode v 

AV fistulo, priključi sisteme ter prične s hemodializo.  

Izbrane paciente tudi educirajo, kako izvajati hemodializo na domu (prenosni hemodializni aparat – slika 3). 

Takšen način obravnave močno zvišuje kvaliteto ţivljenja dializnim pacientom, posledično pa se tudi zmanjša 

potreba po zdravstvenem kadru.  

 

Slika 3: Prenosni hemodializni aparat 

Izpostavila bi tudi neonatalno intenzivno terapijo – starši so v intenzivni terapiji s svojim otrokom lahko 24 ur 

dnevno, vse dneve hospitalizacije. Na oddelku imajo štirinajst druţinskih sob, ki omogočajo sobivanje 

staršev, lahko tudi sorojencev. Na voljo je dnevni prostor z jedilnico (slika 4) ter tudi igralnica za sorojence. 

Starši so poučeni o negi otroka, pomembnosti terapevtskega dotika (»skin to skin touch«), čutijo se 

pomembni pri sami obravnavi. Dokazano je krajša obravnava otrok ter boljši izhodi zdravljenja. 
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 Slika 4: Dnevni prostor z jedilnico v neonatalni intenzivni terapiji 

Izpostavljam ogled organizacije primarnega zdravstvenega varstva dveh občin, ki sta del »Northern Savonia« 

regije. Občina Keitele ima 2290 prebivalcev (4,9 prebivalcev/km2) in občina Pielavesi 4588 prebivalcev (4,1 

prebivalcev/km2). V obeh zdravstvenih domovih je skupaj pribliţno 130-135 zaposlenih (od tega skupno 7 

zdravnikov in 3 zobozdravniki). Primarno zdravstveno varstvo zagotavlja – urgentno dejavnost, ambulantne 

preglede, zdravstveno varstvo predšolskih in šolskih otrok, fizioterapijo, oskrbo diabetičnega stopala, 

zobozdravstveno varstvo, storitve na področju duševnega zdravja,…V času ogleda primarnega zdravstva me 

je presenetilo, da sta bila oba zdravstvena domova dokaj prazna. Kar se mi je ravno tako zdelo dokaj 

nenavadno je, da sta obe ustanovi primarnega zdravstvenega varstva imeli tudi bolnišnični oddelek (slika 5) z 

moţnostjo obravnave 25 bolnikov (zdravljenje pljučnic, infekcij, tudi obravnava bolnikov s paliativno 

oskrbo), česar v Sloveniji na primarnem nivoju nimamo. Takšni bolniki se pri nas zdravijo bodisi v splošnih 

ali univerzitetnih bolnišnicah, kjer ţe nekaj let kronično primanjkuje tako prostora kot kadra. 

 

Slika 5: Bolnišnični oddelek na primarnem nivoju zdravstvenega varstva 

Zaključek 

Finci so kot narod proaktivni, ko beseda nanese na zdravje oziroma zdravljenje. Dočim smo v Sloveniji 

dostikrat bolj pasivni – pustimo da nas strokovnjaki vodijo, sami se večkrat ne trudimo vključevati. 

Veliko širine sem pridobila iz področja organizacije dela v bolnišnici (enota za sterilizacijo, ki dela 24h, 

organizacija servisne sluţbe,…), področja varnosti in kakovosti, planiranja gradnje bolnišnice ter 

vključevanje zaposlenih, pacientov ter njihovih svojcev v različne projekte.  
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Navdušile so me celo na videz enostavne zadeve oz. rešitve – npr. orientacijske oznake na tleh, ki obiskovalca 

bolnišnice vodijo na ţeleno mesto. Tudi stavbe, ki so del univerzitetne bolnišnice so označene s številkami in 

obiskovalcu omogočajo, da zlahka najde ţeleno kliniko.   

Zanimive so se mi zdele tudi Table idej in pohval zaposlenih na posameznih obiskanih oddelkih. Ideje lahko 

podajo in zapišejo na tablo tudi pacienti n njihovi svojci. 

Glavno sporočilo na konferenci – večina evropskih drţav je pripravljenih, ostali pa so na dobri poti. Bolnik s 

svojimi izkušnjami prihaja nazaj v ospredje – z vključitvijo bolnikov lahko pomembno vplivamo na dvig 

kvalitete obravnave na vseh področjih zdravstvenega varstva.  

Zagotovo se strinjam z nadaljevanjem izmenjave ter bi svojim kolegom in ostalim priporočila udeleţbo. 

Zanimivo je bilo spoznati delovanje zdravstvenega sistema ter sogovornike, ki so se potrudili, da so 

odgovorili na vsa postavljena vprašanja.  

Vsekakor zdravstva na Finskem ne bi tako spoznala, če bi o njem le brala. Sistem je dobro pogledati ―Kako 

ţivi v ţivo.‖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27. letna konferenca Slovenskega zdruţenja za kakovost in odličnost, november 2018, Portoroţ 

 

 - 205 - 

 

KULTURA VARNOSTI IN ZDRAVNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE 

 

Boštjan Kersnič  

Zdravniška zbornica Slovenije – nadzornik kakovosti,  

Splošna bolnišnica Novo mesto, Podpredsednik Združenja za zdravstvo 

Metelkov dvor 11, 1290 Grosuplje, Slovenija 

kersnicb@sb-nm.si 

 

Marko Kiauta 

Predsednik Združenja za zdravstvo, član SZKO 

Ulica Nikole Tesla 19, 1230 Domžale 

kiauta.marko@amis.net  

 

POVZETEK 

 
Ključne besede: kultura kakovosti, zdravniška zbornica, specializacija, nadzor, nadzorniki kakovosti 

 

KULTURA VARNOSTI 

 

 V najširšem pomenu označuje izraz kultura vse produkte posameznika ali druţbe inteligentnih bitij. 

Sem spadajo TEHNIKA, UMETNOST, znanost kot tudi moralni sistemi in značilna vedenja in navade 

izbranih inteligentnih entitet. Oţje pa ima izraz natančnejše pomene na različnih področjih človeške 

dejavnosti. Vemo da z našo neposredno dejavnostjo lahko kulturo spreminjamo v ţeleni smeri in še posebej 

gre za takšno ţeljo, ko se pogovarjamo o kulturi kakovosti in varnosti, ki pa je v zdravstvu kot gospodarski 

kategoriji izrednega pomena.   

 

 V Zdravniški zbornici Slovenije tako ţe v njenih načelnih aktih najdemo nastavke, ki napovedujejo 

kontrolo kakovosti, vendar pa je to področje zelo široko odprto in dopušča različne nivoje obravnave. 

Zaenkrat se podatki predstavljajo na nivoju kvantitativnih spremenljivk, ki pa so lahko sicer zelo dobra 

osnova za statistično kontrolo procesov kot takih (Roţman, 2014). Prvi nivo kakovosti se tako nanaša na 

izobraţevanje, kjer se naj bi preverjalo sam način kvalitete posameznikovega specialističnega izobraţevanja z 

namenom, da se prepreči prevelike odklone v samem procesu izobraţevanja, tako da se pravočasne korekcije 

usmerjajo na kritične časovne dogodke do specialističnega izpita. V času prenove specializacije se ukvarjamo 

z uvajanjem kompetenčnega modela, kjer bi se lahko vrednotile časovne komponente posameznih kompetenc. 

Pričakujemo, da bomo lahko z analizami tako splošne kot tudi specifične variabilnosti imeli moţnost 

prepoznave odstopanj in vpeljavo korekcije (Mohammed, 2004). V tej vlogi zmeraj bolj tudi prepoznavamo 

velik pomen mehkih veščin, ki poleg same strokovnosti definirajo delovanje posameznega specialista kot 

celoto. V trenutnih okoliščinah je v teku širši projekt revitalizacije procesa specializacij, ki zajema tako 

postavitev procesni predpisov in postavitev ključnih kazalnikov kakovosti, časovni in kontrolnih kart, ki bi 

dovoljevali osnovne meritve in prikaz napredka posameznega specializanta tekom procesa usposabljanja. 

Največjo prepreko pri vpeljavi nove statistične kontrole procesov vidimo predvsem v tem, da je potrebno 

drugačno razmišljanje z  dobrim razumevanjem procesa izboljšave specializacije.  

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Tehnika
https://sl.wikipedia.org/wiki/Umetnost
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 Drugi del moţnosti za izboljšavo so znotraj pooblastil Zdravniške zbornice Slovenije glede 

notranjega nadzora, kjer obstajajo moţnosti za prepoznavo opozorilnih in nevarnih dogodkov.  Znanost o 

preprečevanju neţelenih oziroma nevarnih dogodkov je dodelana in temelji na dokazih, kako se iz napak 

učimo, da se ne ponovijo. Izključno na podlagi strokovnega dela je absolutno premajhno zavedanje, da z 

doslednim sistemskim pristopom delamo z napakami, ki jih je mogoče preprečiti. O opozorilnih dogodkih se 

ne pogovarjamo odkrito, da bi se lahko nekaj naučili iz njih, tako tudi ne moremo uvajati nekatere nove 

spremembe, ki bi lahko pripomogle k novim in novim varovalkam, ki bi lahko dodatno to preprečile (Robida, 

2004). In ker se o tem ne pogovarjamo je časa in moţnosti za to, da izboljšamo vse mehke veščine znotraj 

opozorilnih dogodkov majhna (timsko delo, komunikacija in profesionalizem). Ko pride do neţelenega 

dogodka, pri katerem ţelen izhod zdravljenja ne ustreza bolnikovim pričakovanjem, lahko slednji ugotovi, da 

se mu je v resnici zgodila krivica. Kot v uvodniku reviji ISIS poda mnenje dr. Gubina bolnik ni prišel v 

zdravstveno ustanovo po neţelen dogodek, napačno zdravljeno pljučnico s posledicami, okuţen implantat, 

napačen recept, napačne informacije ali ponesrečeno operacijo. Vzrok je lahko tudi na njegovi strani, ko na 

primer ni dobro razumel ključnih navodil. Lahko se je tudi napačno odločil zdravnik. Lahko je morda vse tudi 

potekalo brez napaka, pa je še vedno rezultat ne optimalen za bolnika. In kaj lahko naredimo, da bi bil bolnik 

zadovoljen ali bolje kaj lahko naredimo da bo zdravnik zadovoljen ali še bolje kaj naredimo da bi bili vsi 

lahko morda zadovoljni? Je morda to lahko sestanek? Stroga komisija, ki bo pregledala, kateri zdravstveni 

delavec je naredil napako? Rumeni tisk, ki bo zvedel za delavca še pred komisijo in se ga bo javno linčalo? 

Ali je morda smer v denarnem izplačilu zavarovalnine, potem ko se »pravično« obsodi malomarno dejanje 

nevestnega zdravnika! Le razmislek, ki bo upošteval tako širok nabor dejavnikov, ki sodelujejo v 

zdravstvenem procesu, in pregled vseh dejstev, ki jih lahko pridobimo s skrbnim pregledom poteka obravnave 

s trezno mislijo na prihodnost, lahko prinese mir. Prinese lahko tudi priporočila za preprečevanje podobnih 

zgodb. Zagotoviti se mora sistemska obravnava...Proces in zaključki presoje morajo biti zaupni, vsak deleţnik 

mora dobiti svoj del navodil, kaj je treba spremeniti, presojo pa mora voditi moderno izobraţena skupina, ki 

je sposobna širokega pogleda. Tu naj ne bi imeli „na vratu― policijske zahteve za ugotavljanje krivde 

malomarnega zdravljenja po kazenskem zakoniku. Tu ni mesta za novinarje in senzacionalno poročanja. Tu ni 

mesta za denarno odškodnino. Tu mora biti mesto za sistematsko analizo objektivnih dejstev, ki lahko 

osvetlijo vsak neţelen dogodek in prikaţejo njegove pripravljenost na spremembe in odkrivanje novih poti, ki 

vodijo v boljšo varnost za vse. Naša vizija obravnav dogodkov z neţelenim izhodom ima v bistvu skrite 

opogumljene zdravnike, ki bodo lahko ponosno povedali, da je bila pri njih ţe komisija za presojo in 

svetovanje in so njene nasvete sprejeli tako v delovni organizaciji kot zdravnik sam.   

 

 Absolutno je pred nami dejstvo, da je organizacijska kultura tista, ki najbolj vpliva na izboljševanje 

kakovosti varnosti v zdravstvu. Hkrati moramo doumeti, da bo tudi redno merjenje takšnih ali drugačnih 

kazalnikov kakovosti bilo nujno potrebno, da bomo lahko najprej vsak pri sebi in še nato drugje potegnili 

moţnosti za izboljšave v napšem vsakdanjem delu in izobraţevanju. Skozi posameznikova prepričanja, 

vrednote, odnose z drugimi in njegova dejanja lahko vplivamo, da se prične nov veter, ki bo prinesel boljšo 

prihodnost. 
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Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih 
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Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana 

Javna.pooblastila@zbornica-zveza.si 

POVZETEK 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in 

zdravstvenih tehnikov Slovenije kot regulator zdravstvene in babiške nege v republiki Sloveniji v okviru 

javnih pooblastil izvaja naslednje naloge: vodi register izvajalcev zdravstvene in babiške nege, izdaja, 

podaljšuje in odvzema licence za samostojno delo, izvaja strokovne nadzore s svetovanjem in načrtuje 

specializacije in specialistične izpite v zdravstveni negi in babištvu. Vsa štiri področja skupaj zagotavljajo 

regulacijo dejavnosti in izvajalcev zdravstvene ter babiške nege in s tem pomembno prispevajo k 

zagotavljanju varne in kakovostne zdravstvene obravnave. Strokovna presoja se navezuje na posameznega 

izvajalca zdravstvene/babiške nege oziroma na področje zdravstvene in babiške nege v posameznem 

zdravstvenem, socialnovarstvenem zavodu in pri drugih izvajalcih zdravstvene dejavnosti, kjer se dejavnost 

zdravstvene/babiške nege izvaja. Za namen izvedbe strokovnih nadzorov s svetovanjem je strokovna 

organizacija kot nosilec javnega pooblastila izdelala posebna navodila in celotno dokumentacijo, ki vodi za 

nadzor imenovano in predhodno usposobljeno tričlansko komisijo skozi proces presoje, od zbiranja podatkov 

do končnega zapisnika. Zbornica – Zveza na letni ravni izvede 20 rednih strokovnih nadzorov pri izvajalcih 

zdravstvene dejavnosti (t. i. »sistemski« strokovni nadzori) in 100 strokovnih nadzorov pri izvajalcih 

zdravstvene/babiške nege (zdravstvenih delavcih oziroma t. i. »individualni« nadzor). V prispevku ţelimo 

predstaviti dosedanje ugotovitve v sklopu posameznih strokovnih vsebin kot na primer: upoštevanje 

strokovnih standardov in nacionalnih protokolov v kliničnem okolju, rokovanje z zdravili, upoštevanje načel 

kodeksa etike in drugo. Opozoriti ţelimo tudi na sistemske ukrepe, ki so za doseganje najboljših izidov 

zdravstvene obravnave neizogibni. 

 

1. UVOD 
Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in 

zdravstvenih tehnikov Slovenije (v nadaljnjem besedilu Zbornica – Zveza) je Ministrstvo za zdravje (v 

nadaljnjem besedilu ministrstvo) z odločbo št. 014-11/2014/30 z dne 11. 8. 2015 podelilo javno pooblastilo za 

vodenje registra izvajalcev zdravstvene in babiške nege, izdajanje, podaljševanje in odvzem licence 

izvajalcem zdravstvene in babiške nege, izvajanje strokovnih nadzorov s svetovanjem, načrtovanje 

specializacij in specialističnih izpitov ter za izdajo pravilnikov, s katerimi se podrobneje uredi področje, na 

mailto:predsednica@zbornica-zveza.si
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katerem se izvajajo naloge javnega pooblastila. Zbornici – Zvezi je bilo z odločbo št. 014-10/2018/14 z dne 8. 

6. 2018 ponovno podeljeno javno pooblastilo za obdobje sedmih let. 

S sprejemom in uveljavitvijo Pravilnika o izvajanju strokovnega nadzora s svetovanjem v dejavnosti 

zdravstvene in babiške nege (Uradni list RS, št. 3/16, v nadaljnjem besedilu pravilnik) so bile vzpostavljene 

pravne podlage za izvajanje strokovnih nadzorov s svetovanjem (v nadaljnjem besedilu strokovni nadzori). 

 

Kakovost v zdravstveni ustanovi je koncept, ki mora opredeljevati vrednotenje in presojo celostne oskrbe 

pacientov. Strokovni nadzor s svetovanjem je pomemben element kakovosti zdravstvene oskrbe v 

zdravstvenih zavodih in socialnovarstvenih zavodih. 

 

Nadzor strokovnjakov v lastni stroki je eden izmed pomembnih načinov doseganja izidov za paciente, ki so 

skladni s standardi zdravstvene in babiške nege (v nadaljnjem besedilu ZBN) in z najboljšimi praksami. 

 

Zbornica  Zveza skupaj s strokovnimi sekcijami in društvi posveča pozornost izboljševanju kakovosti in 

varnosti pacientov. Skupaj ugotavljajo prednostna področja, organizirajo izobraţevanja, podpirajo 

sodelovanje med strokovnjaki, oblikujejo strokovne standarde in aktivnosti na področju varne in kakovostne 

obravnave pacientov.  

2. ZDRAVSTVENA NEGA KOT STROKA S PROFESIONALNO AVTONOMIJO 
»Zdravstvena nega obsega samostojno, soodvisno in sodelujočo obravnavo in sodelovanje posameznikov 

vseh starosti, druţin, skupin in skupnosti, bolnih in zdravih v vseh okoljih.« (Definition of Nursing. 

International Council of Nurses, 2010). Izvajalec ZBN je odgovoren za izvajanje visoko kakovostne in varne 

ZBN, skladno s standardi in najboljšimi praksami, za zagovorništvo kakovostne in varne zdravstvene 

obravnave, za nenehen profesionalni razvoj in za aktivno sodelovanje pri izvajanju strokovnih nadzorov s 

svetovanjem v dejavnosti ZBN, v skladu z načeli pravične kulture v okolju, ki spodbuja učenje.  

Za stroko je značilno, da ne more delovati strokovno avtonomno, ne da bi razvila merjenje odgovornosti. Za 

avtonomno izvajanje ZBN mora stroka oblikovati strokovne nadzore nad lastno stroko in druga merila 

odgovornosti. Profesionalno avtonomijo doseţemo, ko gre za samoregulacijo in odgovornost poklica 

regulatorjem in javnostim. Odgovornost je primarna posledica avtonomnosti stroke ZBN ter posameznega 

izvajalca (Wade, 1999). Znanje medicinskih sester in vključenost v raziskovalno dejavnost je zelo povezana s 

samim spremljanjem ter zagotavljanjem kakovosti in tudi vrednotenjem lastnega dela (Allan, et al., 2008 cited 

in Skela Savič & Kydd, 2011). 

 

Eden izmed pomembnih načinov doseganja izidov za paciente, ki so skladni s standardi ZBN ali z najboljšimi 

praksami, je nadzor strokovnjakov v lastni stroki (angl. peer review). Le ta vpliva tudi na promocijo stroke 

ZBN, na njeno nenehno izboljševanje in avtonomnost (Priporočila in vodila, 2018). 

 

3. STROKOVNI NADZOR S SVETOVANJEM 
Strokovni nadzor je sistematičen proces, pri katerem določamo raven uspešnosti doseganja vnaprej 

zastavljenih ciljev. Je proces za izboljševanje zdravstvene obravnave pacientov in izidov s pomočjo 

sistematičnega pregleda in primerjave trenutne zdravstvene prakse s standardi ali najboljšimi praksami. 

Strokovni nadzor obsega nadzor nad strokovnostjo, kakovostjo in varnostjo dela pri izvajalcu zdravstvene 

dejavnosti (78/1. člen ZZDej). 

Strokovni nadzor s svetovanjem lahko zajema tako nadzor izvajalca zdravstvene dejavnosti v celoti ali samo 

njegove posamezne notranje organizacijske enote, nadzor posameznega zdravstvenega delavca ali 

zdravstvenega sodelavca, lahko pa tudi nadzor zdravstvene obravnave posameznega primera. 
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3.1 Definicija strokovnega nadzora s svetovanjem v dejavnosti ZBN                                                          

Nadzor dejavnosti ZBN pomeni formalen postopek, kjer izvajalec nadzora (Zbornica – Zveza) oceni in 

presodi sistem ZBN glede izpolnjevanja vnaprej pripravljenih in objavljenih strokovnih smernic, standardov, 

protokolov kakovosti in varnosti ter drugih strokovnih in zakonskih zahtev z namenom nenehnega 

izboljševanja kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave. Poudarek je na nenehnem izboljševanju kakovosti 

in varnosti zdravstvene obravnave pacientov. Ne gre samo za oceno skladnosti s standardi, temveč tudi za 

analitični in svetovalni proces nenehnega izboljševanja kakovosti in varnosti pacientov (Priporočila in vodila, 

2018).  

3.2  Definicija strokovnega nadzora s svetovanjem izvajalcev ZBN  

Nadzor izvajalcev v stroki je ocena strokovne uspešnosti delovanja posameznega izvajalca ZBN in svetovanje 

za izboljševanje kakovosti in varnosti prakse ZBN. Je proces, kjer izvajalci ZBN sistematično izmerijo in 

ocenijo kakovost izvajanja ZBN posameznika z uporabo z dokazi podprtih strokovnih standardov in smernic 

svoje stroke in ponudijo posameznemu izvajalcu povratno informacijo za izboljševanje lastnega dela in 

profesionalno rast (prirejeno po American Nurses' Association, 1988). 

 

4. POTEK STROKOVNIH NADZOROV S SVETOVANJEM 

 

4.1 Program strokovnih nadzorov 

V program strokovnih nadzorov pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti so uvrščeni izvajalci zdravstvene 

dejavnosti na primarni, sekundarni in terciarni ravni. V program strokovnih nadzorov za posamezno leto so 

lahko uvrščeni tudi tisti izvajalci zdravstvene dejavnosti, pri katerih je bila v preteklem koledarskem letu 

podana pritoţba v zvezi z njihovo dejavnostjo. Izvajalci ZBN, pri katerih se izvaja strokovni nadzor, so 

izbrani naključno na podlagi uporabe generatorja naključnih števil (Priporočila in vodila, 2018). 

 

4.2 Namen strokovnega nadzora s svetovanjem je presoja ustreznosti strokovnosti izvajanja ZBN, 

spoštovanja poklicnih kompetenc, ocena ustreznosti poklicnih kvalifikacij izvajalcev ZBN, presoja strokovnih 

izpopolnjevanj in organizacije dela, preverjanje izvajanja kakovosti in varnosti na strokovnem področju ZBN, 

timske obravnave pacienta, preverjanje stalnega sledenja razvoju stroke, upoštevanja doktrin, standardov, 

protokolov, smernic in drugih dokumentov v ZBN, opravljanja ZBN v skladu z etičnimi kodeksi, preverjanja 

ustrezne kadrovske zasedenosti, vodenja in organiziranja ZBN ter svetovanje na podlagi ugotovitev 

strokovnega nadzora. Namen nadzora vsekakor ni ustvarjanje občutka nesposobnosti pri nadzorovancih, 

ustvarjanju strahu pred kaznovanjem, in poniţevanjem (Priporočila in vodila, 2018). 

 

4.3 Cilji strokovnega nadzora s svetovanjem v ZBN so predvsem izboljševanje kakovosti dela dejavnosti in 

posameznega izvajalca ZBN z delovanjem po sprejetih standardih in s tem izboljševanje izidov za paciente in 

za varnost pacientov ter zaposlenih, ugotavljanje ustrezne strokovne usposobljenosti izvajalcev ZBN, 

spremljanje uspešnosti delovanja dejavnosti in izvajalcev ZBN, ugotavljanje priloţnosti za izboljšave in 

ugotavljanje sistemskih/procesnih/organizacijskih pomanjkljivosti (Priporočila in vodila, 2018). 

 

4.4 Komisijo za izvajanje nadzora sestavljajo najmanj trije člani (predsednik in najmanj dva člana). En član 

komisije mora biti iz oţjega strokovnega področja, ki se nadzoruje (prvi odstavek 5. člena pravilnika). 

Kandidati za nadzorovalce morajo imeti znanje in izkušnje o delovanju zdravstvenega sistema, organizaciji 

zdravstvenih in drugih ustanov ter specifična teoretična in praktična strokovna znanja s področja nadzora. 

Prav tako se morajo nadzorovalci udeleţiti usposabljanja, ki poteka na sedeţu Zbornice – Zveze, ki v skladu s 

kriteriji za vsakega nadzorovalca vodi osebno mapo z dokazili o usposobljenosti za izvedbo nadzorov. 

Komisija deluje v skladu z zahtevami Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
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prečiščeno besedilo), ki v 88. členu določa, da izvajalec strokovnega nadzora lahko obdeluje osebne podatke, 

ki jih obdelujejo upravljavci osebnih podatkov, nad katerimi ima po zakonu pristojnost izvajati strokovni 

nadzor (Priporočila in vodila, 2018). 

 

4.5 Nadzor je sestavljen iz priprave na nadzor, izdaje sklepa o začetku nadzora in poziva za posredovanje 

seznama izvajalcev ZBN in dokumentacije, nato se določi seznam izvajalcev ZBN, pri katerih se bo izvajal 

strokovni nadzor, in preuči posredovana dokumentacija, če je treba, izvajalec dokumentacijo dopolni, sledi 

uvodni sestanek z vodstvom izvajalca zdravstvene dejavnosti, pogovorov in opazovanje izvajalcev ZBN, 

ustnih povratnih informacij nadzorovancu pri nadzoru posameznega izvajalca ZBN, priprave predloga 

poročila o zaključku nadzora, izvedbe morebitnega usklajevalnega sestanka, izdaje končnega poročila o 

zaključku nadzora Zbornice – Zveze, pregleda evalvacijskega poročila, ki ga posreduje izvajalec zdravstvene 

dejavnosti in sledenja izvajanja ukrepov za izboljšave prakse zdravstvene/babiške nege ter povratne 

informacije izvajalcu zdravstvene dejavnosti o izvedbi priporočil (Priporočila in vodila, 2018). 

 

5.  REZULTATI                                                                                                                                                                

Program strokovnih nadzorov dela ZBN s svetovanjem se izvaja pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti in pri 

posameznem izvajalcu ZBN na podlagi soglasja ministrice za zdravje. Podano soglasje obsega izvedbo 

nadzora različnih izvajalcev na različnih ravneh zdravstvene oskrbe (Poročilo, 2017, Poročilo, 2018).  

               Graf št. 

1: Deleţ rednih in izrednih strokovnih nadzorov pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti v letu 2018 glede na 

raven zdravstvene dejavnosti 

V letu 2017 je bil največji deleţ nadzorov izveden na primarni ravni, v letu 2018 pa se je nadzor v večjem 

deleţu izvajal na sekundarni ravni. Izvedba nadzorov na terciarni ravni je pribliţno enaka (Poročilo, 2017, 

Poročilo,2018).  

                              
Graf št. 2: Deleţ izvajalcev, vključenih v nadzor glede na izobrazbeno strukturo v 2018  

 



27. letna konferenca Slovenskega zdruţenja za kakovost in odličnost, november 2018, Portoroţ 

 

 - 212 - 

 

V letu 2018 je bil nadzor izvajalcev ZBN največkrat izveden pri TZN, sledijo dipl. m. s. in dipl. babice ter na 

koncu še bolničarji - negovalci (Poročilo, 2017, Poročilo, 2018). 

                                  
Graf št. 3: Skupna ocena nadzorov izvajalcev zdravstvene nege v letu 2017 in 2018 

Pri nadzoru posameznih izvajalcev ZBN je bila največkrat prepoznana ustrezna praksa v ZBN, enako v letu 

2017 (51 %) in v letu 2018 (66 %). Ustrezna praksa pomeni, da se večinoma upoštevajo standardi izvajanja 

ZBN, standardi poklicnih aktivnosti, standardi negovalne dokumentacije, standardi kakovosti in varnosti, 

profesionalnega vedenja in etičnega kodeksa z manjšimi odkloni, ki ne vplivajo na izide ZBN. Izvajalec mora 

pri posamezni aktivnosti doseči 8090% deleţ skladnosti (Poročilo, 2017, Poročilo, 2018). 

               Graf št. 

4: Skupna ocena nadzorov dejavnosti ZBN v letu 2018 

Skupna ocena strokovnih nadzorov s svetovanjem v dejavnosti v ZBN je bila s strani članov nadzornih 

komisij ocenjena z ustrezno prakso (Poročilo, 2017, Poročilo, 2018). 

                             
Graf št. 5: Ustreznost s kriteriji strokovnega nadzora s svetovanjem dejavnosti ZBN v letu 2018 

Skladnost s kriteriji strokovnih standardov, protokolov in smernic pri izvedbi strokovnega nadzora s 

svetovanjem je bila 64 %. Kriteriji so bili vnaprej dogovorjeni v stroki ZBN. Največji deleţ skladnosti je bil 
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ugotovljen na področju izvajanja kategorizacije potreb po ZN in strokovni usposobljenosti. Sledi skladnost  

upoštevanja doktrin in standardov v ZBN, priprave urnikov in izvajanje ZN v skladu z etičnimi načeli, 

kodeksom etike ter poznavanjem zakona o pacientovih pravicah. Sledi skladnost s kriteriji na področju 

sistemizacije delovnih mest, stalnemu sledenju stroke ZBN, zagotavljanju kakovosti in varnosti pacientov, 

dokumentiranje v ZBN in s kriteriji na področju preprečevanja z zdravstvom povezanimi okuţbami. Najniţji 

deleţ skladnosti je bil ugotovljen pri razdeljevanju zdravil (56 %). Ugotovljeno je bilo, da je največkrat vzrok 

pomanjkanje kadra, neupoštevanje pravila 10 P, preseganje kompetenc, nepravilno dokumentiranje, priprava 

zdravil za več aplikacij in dni vnaprej. Priprave, aplikacijo, beleţenje in nadzora nad zauţitjem zdravil ne 

izvaja vedno medicinska sestra. Ugotovitve na področju organizacija dela v ZBN so bile pri nepravilni 

razporeditvi glede na sistemizacijo delovnih mest, imenovanj pomočnic/namestnic na področju ZBN in 

preseganju kompetenc. Na področju kadrovske strukture so največja odstopanja pri številu kadra. 

Pomanjkanje kadra v ZBN se kaţe tako pri vseh profilih. Največje pomanjkanje kadra je v socialnovarstvenih 

ustanovah, ker zaposlovanje oteţujejo še nizki kadrovski normativi. Enako je tudi v bolnišnicah, kjer 

kadrovskih normativov sploh ni. Zaposleni so preobremenjeni in zato tudi teţje izvedejo svoje delo 

kakovostno in varno, izpostavljeni so tveganju za nastanek napake pri neposrednem delu s pacienti/varovanci. 

Pri sledenju stroki so bila ugotovljena največja odstopanja pri dodelitvi sklada za izobraţevanje, načrtovanju 

izobraţevanj za posameznega izvajalca, ki bo sledil cilju vzdrţevanja in nadgrajevanja strokovne integritete 

zaposlenih ter opolnomočenja zaposlenih na področju ZBN, pri oblikovanju navodil za uvajanje 

novozaposlenih.  

Na področju kakovosti in varnosti so bila ugotovljena odstopanja pri vzpostavitvi in nadgradnji sistema 

kakovosti in varnosti, kulture varnosti in vzpostavitvi kazalnikov kakovosti v ZBN. Pri obvladovanju 

odklonov so bila še vedno prepoznana odstopanja pri sporočanju in spremljanju neţelenih 

dogodkov/odklonov brez strahu, kaznovanja in oblikovanja sistemskih rešitev, ki bi preprečili ponovitve 

enakih/podobnih odklonov ter učenje iz napak. Nadzorne komisije so prepoznale, da izvajalci zdravstvene 

dejavnosti še ne uporabljajo vseh orodij za doseganje varne obravnave pacientov/varovancev. Veliko 

izvajalcev zdravstvene dejavnosti še nima opredeljenih lastnih standardov v ZBN in ne uporablja nacionalnih 

protokolov, ki jih je izdala Zbornica – Zveza. Tudi na področju dokumentiranja v ZBN so bila ugotovljena 

odstopanja tako pri samih zapisih kot to, da zavod dokumentacije v ZBN sploh nima. Veliko je bilo 

prepoznanih odstopanj pri preprečevanju z zdravstvom povezanih okuţb tako na področju higiene rok in 

zagotavljanju izolacijskih ukrepov kot cepljenja zaposlenih.                                                                                       

V poročilu strokovnega nadzora so opredeljena priporočila s časovnico in odgovorno osebo ter zahteva za 

posredovanje dokazil o izvedbi priporočil. (Poročilo, 2017, Poročilo, 2018). 

 

5.1 Učinkovitosti izvedbe priporočil strokovnih nadzorov s svetovanjem v ZBN  

V 2017 so nadzorne komisije na nadzorih povprečno izrekle 22 priporočil (najmanj 9 in največ 53). Do 30. 9. 

2018 smo od večine izvajalcev zdravstvene dejavnosti ţe prejeli odzivno poročilo o realizaciji izrečenih 

ukrepov. Učinkovitost izvedenih priporočil znaša 93,5-odstotni deleţ realizacije vseh priporočil, kar 

pomeni ustrezna zdravstvena nega (Poročilo, 2017, Poročilo, 2018). 

 

7. ZAKLJUČEK 

 

Strokovni nadzori so kompleksna naloga, ki jih Zbornica – Zveza izvaja v okviru javnega pooblastila 

Ministrstvo za zdravje. Na Zbornici – Zvezi smo zelo sistematično pristopili in izdelali navodila za izvedbo, z 

vsemi pripadajočimi obrazci, ki nadzorovalcem omogočajo laţjo in bolj kakovostno izvedbo samega nadzora. 

Zelo pomembno je usposabljanje nadzorovalcev, saj bomo na ta način dosegli poenotenje izvedbe samega 

nadzornega dejanja. Strokovni nadzor  poteka skozi različne razvojne faze in je močno povezan in odvisen od 

sodelovanja izvajalcev zdravstvene dejavnosti. Izvajanje varne in visoko kakovostne ZBN prav gotovo vsem 

izvajalcem predstavlja izziv in pomemben element poklicnega zadovoljstva na delovnem mestu. Osnovni cilj 
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strokovnega nadzora s svetovanjem, to je izboljšanje kakovosti in varnosti zdravstvene oskrbe 

pacientov/varovancev, smo dosegli. To nam potrjujejo tudi pozitivni odzivi nadzorovanih ustanov in 

izvajalcev ZBN ter rezultat učinkovitosti izvedbe priporočil.  Še naprej se bomo trudili, da se bomo pri 

nadzoru izogibali samo iskanju odstopanj in slabih praks, saj se zavedamo, da to ne bo vplivalo na dvig 

kakovosti in varnosti pacientov. Pomembna je tudi prepoznava dobrih praks.  
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HRM 

 

KLJUČ USPEHA DANFOSS TRATE D.O.O JE V ODLIČNIH ODNOSIH 

mag. Marjana Krajnc 

Danfoss Trata d.o.o. 

Jožeta Jame 16, 1210 Ljubljana Šentvid 

marjana.krajnc@danfoss.com 

Povzetek 

V vse hitreje razvijajočem se okolju je za dolgoročni obstoj organizacije pomembna dodana vrednost dela. 

Pomembna vzvoda za ustvarjenje dodane vrednosti pa sta brez dvoma kreativnost in inovativnost. Danfoss 

Trata d.o.o. je uspešno podjetje s profitabilno rastjo, z visoko dodano vrednostjo, dolgoletno tradicijo, 

mednarodno vpetostjo, s skrbno dodelanim poslovnimi strategijami, sistemi, procesi in organizacijo ter s kar 

nekaj nagrajenimi praksami dela (24h idea, Prihodnost dela (Future of work), ..). Da smo v organizaciji 

zaposleni lahko kreativni in inovativni, pa so kakovostni odnosi mnogo pomembnejši, kot strategije, 

organizacijske funkcije, sistemih, procesi in sodobne metode dela.  

V Danfoss Trati smo do zdaj izmerili nešteto parametrov uspeha, kakovost odnosov, pa razen posredno pri 

raziskavi zadovoljstva zaposlenih še ne. Prav zato v raziskavi ţelimo ugotoviti prav to; (1) kakšna je kakovost 

odnosov v uspešnem podjetju Danfoss Trata, (2) kakšni so ti odnosi v v primerjavi z ostalimi podjetji, ki so 

sodelovali v podobni raziskavi ter (3) kje so še priloţnosti za izboljšavo. V analizi bomo uporabili 

kvantitativno analizo z anketo, po metodi vprašalnika Zlata Nit.  

Po vseh merjenjenjih zavzetosti Danfoss Trata presega skupino, kar je neizpodbiten kazalnik bodoče 

uspešnosti podjetja. Obenem smo si ţeleli dodatno poglobiti razumevanje ključa do uspeha in izmeriti vpliv 

odnosov na uspeh. Ugotovili smo, da imamo odlično kakovost odnosov in tudi področja, ki jih še lahko 

izboljšamo. 

V zaključku bomo predstavili katera področja naj management bolj upošteva v procesu upravljanja s 

človeškim kapitalom in v postopkih celovitega razvoja osebnega potenciala posameznika. Prav tako bomo 

apelirali naj rezultate ugotovitev te raziskave menedţment, vodje in vsi zaposleni uporabijo kot nadgradnja 

pristopa za vzpostavitev še boljše kreativno-inovacijske klime.  

Ključne besede: megatrendi, medsebojni odnosi, kakovost odnosov, vključenost, razvoj zaposlenih, 

podjetnost in inovativnost  

Na katera vprašanja bodo udeleţenci dobili odgovor:  

1. Kakšna je kakovost odnosov v uspešnem podjetju Danfoss Trata? 

2. Kakšni so ti odnosi v v primerjavi z ostalimi podjetji, ki so sodelovali v podobni raziskavi? 

3. Kje so še priloţnosti za izboljšavo? 

1 V VRTINCU MEGATRENDOV SO KLJUČNI ODLIČNI ODNOSI 

1.1  V vrtincu megatrendov 

Danes stojimo na pragu četrte industrijske revolucije. Ena od obljub prehoda v četrto industrijsko revolucijo 

je, da bo to tudi pomagalo prehod iz linearnega v kroţno gospodarstvo, kar pomeni, da se bomo preselili iz 

gospodarstva, ki proizvaja visoko količino odpadkov in onesnaţuje okolje, v gospodarstvo, ki ne proizvaja 

veliko odpadkov ali komaj kaj, medtem naj bi četrta industrijska revolucija povečala gospodarsko rast 

(UNEP, 2006, Fuchs, 2018; Mosconi, 2015; Almada-Lobo, 2016).  

mailto:marjana.krajnc@danfoss.
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Prav zato razvoj, na dosedaj nepovezanih področjih, kot so umetna inteligenca, strojno učenje, robotika, 

nanotehnologija, 3D tiskanje, genetika in biotehnologija, izredno močno napreduje, predvsem pa se 

medsebojno povezuje in krepi. Svet postaja platforma na kateri v ničelnem času (ang »in no time«) izveš, 

vidiš in skorajda dobiš vse. Še več, umetne nevronske mreţe naj bi misli, ţelje in dogodke z veliko 

verjetnostjo predvidele in načrtovale še predno jih bomo ozavestili. 

Zaradi navedenih tehnoloških megatrednov globalna delovna sila ţe doţivlja pomemben preobrat. V drţavah, 

ki jih zajema poročilo Svetovnega gospodarskega foruma o prihodnosti delovnega mesta, bodo sedanji 

tehnološki trendi povzročili izgubo od 5,1 do 7.1 milijona delovnih mest v obdobju od 2015 do 2020. Od teh 

bosta kar dve tretjini osredotočeni na pisarniške funkcije in ena tretjina na področju računalništva, 

matematike, arhitekture, inţeniringa in tudi proizvodnje. Nove tehnologije predstavljajo dober potencial za 

povečanje dodane vrednosti na eni strani, na drugi pa visoko potrebo za priučitev novih veščin in 

prerazporejanje. (WEF, 2016, str.1-5) 

V okolju, kjer dodano vrednost porajata ustvarjalnost in inovativnost, organiziranost ne temelji več na 

funkcijah in procesih, temveč na odnosih, model evolucije poslovnih sistemov opisuje slovenska inovatorka 

mag. Violeta Bulc. Pri prehodu iz faze učečih v misleča okolja prestopamo iz upravljanja operativnih 

procesov v upravljanje mislečih; ključni poudarek ni več na sosledju korakov, za te bodo poskrbeli roboti, 

umetna inteligenca, temveč v ustvarjanju okolja in pravil igre za zagotavljanje prostega pretoka misli, idej, 

pobud, inovacij, preobrazbo vodenja in vzpostavljanja nove vrste odnosov. (Bulc, 2006 & 2013) 

Res je, da so spremembe postala edina stalnica in da se vsi radi pohvalimo, da smo pobudniki, zagovorniki 

spodbujevalci, če ne kar agenti sprememb. A resnici na ljubo, ko pa je sprememb vendarle preveč in se 

dogajajo hitreje kot se na njih navadimo, postanemo vse bolj negotovi, nezaupljivi, preobremenjeni, 

razdraţljivi. In da, prav v takšen svet smo vstopili. Hitrosti razvoja sprememb ne moremo zaustaviti, obratno, 

ţelimo ga še pospešiti, saj ţelimo biti boljši kot včeraj, boljši od konkurence in nasploh najboljši na svojem 

področju. Število in hitrost sprememb sama po sebi vzbujata nezaupanje, ki ga bomo morali uravnoteţiti v 

medsebojnih odnosih, ki pa ravno zaradi navedenega postajajo pomembnejši kot kadarkoli prej. 

1.2  Ključni so odlični odnosi 

Ko govorimo o odnosih na delovnem mestu govorimo o medosebnih odnosih med sodelavci, lastniki in ostalo 

zainteresirani deleţniki (kupci, dobavitelji, lastniki, ...). Odnosi so pomemben dejavnik uspešnosti 

posameznika in organizacije in so pomemben dejavnik za odločanje, delitev vpliva, kreativnost, ustvarjalnost 

in nenazadnje materialnega in psihofizičnega blagostanja (Kram & Isabella, 1985; Rawlins, 1994). Prav zato 

je kakovost odnosov pomemben dejavnik pozitivne izkušnje zaposlenih (ang. Positive employee experience).  

Po moji oceni se v splošnem premalo zavedamo pomena kakovostnih odnosov. Kakovostni odnosi 

zmanjšujejo vse ovire, resnične ali zgolj zaznane. Boljša kot je kakovost odnosa, manj je ovir, s katerimi se 

lahko spopadamo. Dobri odnosi imajo v organizacijskem delovanju isti učinek kot mazivo v odlično 

delujočem stroju, na drugi strani slabi, kot pesek, v tem istem stroju.  

Kakovostni odnosi temeljijo na sedmih načelih. (https://aboutleaders.com/): 

1. Sprejemanje 

Ljudi okoli sebe sprejemam, kot so in prav tako sebe. Menim, da so vsi ljudje edinstveni in to 

sprejemajo kot pozitiven in ne kot vir nezadovoljstva. 

2. Spoštovanje 

Vse ljudi, vključno z mano, obravnavam s spoštovanjem na ravni odraslega. Ne zatekam se na 

otroške ali čustvene igre. Ne manipuliram sam s sabo ali z drugimi. Spoštujem pravico drugih, da bi 

bili kdo in kaj so in jih ne poskušajo spremeniti. 

3. Razumevanje 

Jasno razumem sebe in druge. Poskušam narediti vse, da cenim in razumem razlike, ki vsakega 

posameznika delajo edinstvenega in posebnega. 

4. Transparentnost 

Sem odprt in pošten. Počutim se dovolj svobodnega, da govorim in delam na način, ki je v skladu s 

tem, kar čutim in verjamem. Ne poskušam biti nič drugega kot najboljša verzija "sebe". Dopuščam in 

spodbujam druge, da so kar so in spodbujam občutek odprtosti v vseh svojih odnosih z njimi. Ne 

dovoljujem, da bi moja nagnjenost ali predsodek stala na poti odprtih in harmoničnih odnosov 
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5. Neobsojanje 

Ne sodim sebe ali drugih. Sprejemam in uveljavljam prepričanje, da smo vsi drugačni in edinstveni. 

Drugim se pribliţujem z odnosom, da je v določeni situaciji več dimenzij kot preprosto "prav" ali 

"narobe". Te razlike dojemanja pričakujem in jih sprejmem kot priloţnosti za učenje. 

6. Krepitev moči 

Jaz sem samoumevna (self-empowered). Imam prepričanje svojih prepričanj. Ne potrebujem ali iščem 

zunanjih kapi, da bi ugotovil moje občutke ali odnos. Prav tako pooblaščam vse tiste, s katerimi se 

spravljam v stik, ob spoštovanju njihove individualnosti in spodbujanju njihovega prispevka. 

Pripravljen sem priznati, da nimam vseh odgovorov. 

7. Zaupanje 

Delujem iz temeljne podlage poštenosti. Ta vrednost preţema vse, kar počnem ali rečem. Iskren sem 

z drugimi in pričakujem, da bi bili drugi iskreni z mano. Proaktivno spodbujam okolje, ki vabi k 

odprti razpravi, različnim stališčem in verjamem v sposobnosti in presojanje drugih, tudi če se včasih 

ne strinjam. Ohranjam zaupnost, ko se mi drugi zaupajo. 

Znano je, da je uspešnost zadovoljevanja poslovnih potreb močno odvisna od zaposlenih. Uspešnost in 

učinkovitost zadovoljevanja potreb zaposlenih pa je močno povezana s kakovostjo medosebnih odnosov v 

organizaciji. Če je zaznava potreb zaposlenih nizka, to zmanjšuje kakovost delovnega ţivljenja in tudi 

kakovost zaposlenega v organizaciji (Šuligoj, 2011, str.113). Dwyer in Oh (v Roberts, Varki & Brodie, 2003, 

str.173) sta bila verjetno dva izmed prvih, ki sta ugotovila, da višja raven zadovoljstva, zaupanja in vsaj 

minimalega oportunizma ločita kakovosten odnos od nekakovostnega.  

Vsako razmerje je tako dobro kot ljudje v njem. Odnosi med ljudmi so glavni odločilni dejavnik splošne 

kakovosti njihove skupne resničnosti in pomemben element motivacije. Raziskave na področju delovne 

motivacije kaţejo, da vsako aktivnost, ki jo človek izvede, ne spodbudi samo en dejavnik, temveč mnogo 

znanih in neznanih vplivov. Če bi poznali vse dejavnike, ki posameznika spodbudijo do določene aktivnosti, 

bi si znali razloţiti, zakaj dela prav tisto, kar dela, hkrati pa bi imeli moţnost pri posamezniku umetno sproţiti 

določene odzive (Lipičnik, 1998, str. 155).  

1.3 Tudi za obvladovanje odnosov za enkrat še ni programske opreme 

V Danfoss Trati se zavedamo pomena kakovosti odnosov in vključevanja vseh zaposlenih saj prav zaradi 

zaposlenih dosegamo in presegamo rezultate. Realizacija rezultatov v poročilih o zadovoljstvu kupcev, 

prometu, dobičku, dobavljivosti in kakovosti je odlična. Enako velja za produktivnost, razvoj organizacije, 

zadovoljstvo zaposlenih in napredek na strateških projektih (Letno poročilo Danfoss Trate). Dober občutek je: 

delam v uspešnem podjetju, ki se brez oddiha razvija in raste.  Lani smo prvič presegli 100 milijonov evrov 

prometa, ambicij 10-odstotne dobičkonosne rasti tudi v prihodnosti ne skrivamo.  

Kako smo to dosegli? »Z vključevanjem ljudi. Vključevanje ni nova programska oprema ali usluga, ki jo 

naredimo za drugega. Gre za miselnost, pripadnost in vedenje, sprejemanje dejstva, da vsakdo lahko dodaja 

vrednost. Prispeva k temu, da skupaj dosegamo in presegamo zastavljene cilje. Vključevanje ne pomeni, da 

posameznik ustreza splošnim socialnim normam posamezne skupine. Gre za gradnjo skupnosti, ki je 

dosegljiva vsakomur in gre za prilagajanje okolja, metod dela in pogojev, tako da izpolnijo pričakovanja vseh. 

Vključevanje pomeni najti posameznikove prednosti in načrtno planiranje njegovega uspeha.« je v svetu 

kapitala zapisala Marjana Krajnc, višja direktorica kakovosti in operative v Danfoss Trati. (Delo, 2018, str. X-

Y)  

Da je vključitev zaposlenih močno povezana z doseganjem rezultatov, potrjujejo tudi raziskave, saj kar trije 

od štirih močno podpirajo svoje organizacije pri ustvarjanju delovnega okolja, ki je različno in vključevalno, 

kaţe avstralska raziskava Diversity Council Australia – DCA. Raziskava, ki so jo izvedli na vzorcu tri tisoč 

delovno aktivnih Avstralcev razkriva, da je v vključevalnem okolju desetkrat bolj verjetno, da so vaši 

zaposleni visoko učinkoviti (produktivni), devetkrat večja verjetnost inovacij in petkrat večja verjetnost 

zagotavljanja odlične storitve do kupcev kot pri zaposlenih v ekipah, ki ne vključujejo.  V takšnem okolju je 

19-krat večja verjetnost, da bo vaš sodelavec zelo zadovoljen s svojim delom, štirikrat verjetneje je, da ostane 
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v organizaciji in dvakrat verjetneje, da bo deleţen novih priloţnosti za razvoj svoje poklicne poti. (DCA, 

2018) 

Med dejavnike kakovosti, ki vplivajo na rast, razvoj in uspeh, uvršamo tudi kakovost odnosov. Kakovostni 

medsebojni odnosi se posledično odraţajo na dobro opravljeni storitvi, kar pa je predpogoj za zadovoljevanje 

potreb odjemalca storitve (Štefančič, 2006, str. 6). Izjemnega pomena je tudi da so vsi zaposleni vključeni 

(»on«). Medtem, ko smo »on« pa ţelimo delovati učinkovito, tako kot prej omenjeni dobro naoljeni stroj. 

V Danfoss Trati smo do zdaj izmerili nešteto parametrov uspeha, kakovost odnosov, pa razen posredno pri 

raziskavi zadovoljstva zaposlenih še ne. Prav zato v raziskavi ţelimo ugotoviti prav to; (1) kakšna je kakovost 

odnosov v uspešnem podjetju Danfoss Trata, (2) kakšni so ti odnosi v v primerjavi z ostalimi podjetji, ki so 

sodelovali v podobni raziskavi ter (3) kje so še priloţnosti za izboljšavo.  

2 METODA 

V letu 2018 smo se prvič lotili merjenja kakovosti odnosov s pomočjo vprašalnika Zlata nit, ki je del 

istoimenske 12-letne nacionalne raziskave v organizaciji časopisne hiše Dnevnik. Vprašalnik Zlata nit, ki po 

številu sodelujočih predstavlja največjo in zato reprezentativno vseslovensko raziskavo, povezuje koncepte 

motivacije, notranje menjave in oblikovanja dela delovnih okoljih (kjer je v središču prizadevanj 

produktivnost), s spoznanji, ki veljajo za učeča in inovativna okolja in izhajajo iz obseţne Gallupove 

raziskave o upravljanju talentov ter sodobnega koncepta Motivacije 3.0.  

Vprašalnik sestavlja 45 trditev, urejenih v sedem tematskih sklopov, to pa so temeljni odnos med podjetjem in 

zaposlenim, vloga in kakovost dela posameznika v podjetju, značilnosti organizacijske kulture, klime in 

medsebojnih odnosov, podjetnost in inovativnost, kakovost delovnega okolja, osebna rast in razvoj ter 

čustvena pripadnost zaposlenih.  

Anketo smo izpolnjevali v elektronski obliki. Vsak od povabljenih zaposlenih je prejel elektronsko sporočilo 

s povezavo do vprašalnika in geslom. Vprašalnik je popolnoma anonimen. Skladno z najvišjimi 

raziskovalnimi standardi na podlagi podatkov se ne izvaja nobene primerjave, ki bi kakorkoli razkrila našo 

identiteto. Rezultati analize so bili obdelani z orodjem SPSS.  

3 REZULTATI 

V pilotsko izvedbo raziskave v Danfoss Trati je bilo v prvem letu povabljenih 229 sodelavcev in sicer na 

lokaciji Ljubljana, iz prvenstveno reţijskega dela poslovnih funkcij (prodaja, oskrbovalna veriga, razvoj, 

nabava, kadrovska sluţba ter ostale ).   

Anketiranje je potekalo od 4. do 17. julija 2018. Na anketni vprašalnik je po podatkih izvajalca odgovarjalo 

136 zaposlenih, kar pomeni 60-odstotno stopnjo odziva. Od tega je sodelovalo 66 % moških in 34 % ţensk, 

kar ustreza sestavi vabljenih.   

Več kot polovica sodelujočih zaposlenih se nahaja v starostnem razredu med 36 in 50 leti. Med sodelujočimi 

jih ima 75 % končano višješolsko ali visokošolsko izobrazbo. Po zvrsti delovnega mesta ima večina 

sodelujočih (72 % ) vlogo zaposlenih, manjši deleţ pa se je opredelil kot vodstveni kader s poslovodnimi 

pooblastili ali kot vodja manjšega tima ali skupine. Večina sodelujočih (93 %) delo opravlja v reţiji, manjšina 

(7 %) v proizvodnji.  Od sodelujočih je več kot polovica (56 %) zaposlenih v Danfoss Trati manj kot sedem 

let. Z izjemno 2 % zunanjih ali honorarnih sodelavcev imajo sodelujoči v raziskavi redno zaposlitev v 

Danfoss Trati.  

3.1 Primerjava ocen Danfoss Trata in velika podjetja, z več kot 250 zaposlenimi, ki so 

sodelovala v raziskavi Zlata Nit 2017 

  Danfoss 

Trata, 

d.o.o. 

Velika podjetja v ZN 2017  

(več kot 250 zaposlenih) 

Odmik Danfoss Trate d.o.o od 

rezultatov velikih podjetij v ZN 

2017 
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Temeljno 

načelo 

Opis Srednja 

ocena 

Srednja 

ocena 

MIN MAX Delta 

srednja 

Delta 

MIN 

Delta 

MAX 

 

 

 

 

 

 

Temeljni odnos 

med podjetjem 

in zaposlenim  

 

Jasno mi je, kaj se od mene 

pričakuje pri delu.  
4,64 4,53 4,04 4,68 2,37 12,93 -0,86 

Za doseganje zastavljenih 

ciljev imam ustrezna sredstva.  
4,31 4,08 3,39 4,45 5,34 21,35 -3,25 

Moj prispevek k uspehu 

podjetja je ustrezno nagrajen.  
3,95 3,49 2,46 4,17 11,65 37,72 -5,57 

V podjetju se počutim varno-

ega.  
4,23 4,11 3,34 4,36 2,84 21,04 -3,07 

Delo v podjetju mi daje več 

kot le denarno plačilo.  
4,46 3,79 3,14 4,44 15,02 29,60 0,45 

Povprečje 4,3 4,0 3,3 4,4  

Odmik srednje ocene DT (%)  7,4 24,2 -2,4 

 

 

 

 

 

 

 

Vloga in 

kakovost dela 

posameznika v 

podjetju 

Pri delu, ki ga opravljam, 

pridejo do izraza samo 

nekatere moje sposobnosti. *  

3,19 3,31 2,86 3,52 -3,8 10,3 -10,3 

Naloge, ki so mi zaupane, so 

zame prezahtevne. *  

1,64 1,76 1,53 1,94 -7,3 6,7 -18,3 

Zavedam se vpliva mojega 

dela na delo sodelavcev.  
4,63 4,40 4,15 4,72 5,0 10,4 -1,9 

V zadnjem mesecu sem od 

nadrejenega dobil-a priznanje 

ali pohvalo za dobro delo.  

4,12 3,25 2,45 4,46 21,1 40,5 -8,3 

Za nadrejene ali sodelavce 

nisem samo številka.  
4,35 3,76 3,15 4,51 13,6 27,6 -3,7 

Pri delu je zelo malo po 

nepotrebnem izgubljenega 

časa, energije ali denarja.  

3,31 3,47 2,92 3,86 -4,8 11,8 -16,6 

Pri delu v tem podjetju 

uţivam.  
4,29 3,91 3,38 4,41 8,9 21,2 -2,8 

Moje delo mi nudi občutek 

uspeha.  
4,18 3,80 3,25 4,39 9,1 22,2 -5,0 

Povprečje 4,15 3,77 3,22 4,39  

Povprečje* 2,42 2,54 2,20 2,73 

Odmik srednje ocene DT (%)  9,2 22,4 -5,9 

Odmik srednje ocene DT (%)*  -5,0 9,1 -13,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nekatere 

značilnosti 

organizacijske 

kulture in 

klime ter 

medsebojnih 

odnosov  

 

Ponosen-a sem, da sem član 

našega podjetja.  
4,56 4,21 3,68 4,63 7,7 19,3 -1,5 

Vodstvo s svojimi dejanji 

zaposlenim daje dober zgled.  
4,06 3,58 2,55 4,04 11,8 37,2 0,5 

 

Komuniciranje vodstva z 

zaposlenimi je odkrito.  
4,17 3,44 2,49 3,90 17,5 40,3 6,5 

Vesel-a sem, ko sodelavcu-

em nekaj uspe.  
4,87 4,70 4,47 4,89 3,5 8,2 -0,4 

Komunikacija vodstva 

izkazuje spoštovanje do 

zaposlenega.  

4,24 3,73 2,70 4,16 12,0 36,3 1,9 

Pri delu vladajo kolegialni 

odnosi.  
4,40 3,84 3,24 4,44 12,7 26,4 -0,9 

V podjetju napredujejo pravi 

ljudje.  
3,60 3,18 2,20 3,73 11,7 38,9 -3,6 

V podjetju vlada razumevanje 

za zasebno ţivljenje.  
4,49 3,68 3,04 4,41 18,0 32,3 1,8 

Povprečje 4,30 3,80 3,05 4,28  

Odmik srednje ocene DT (%)  11,7 29,1 0,6 

 

 

 

Svoje delo samostojno 

načrtujem.  
4,11 3,48 3,21 4,36 15,3 21,9 -6,1 

Samostojno izbiram načine in 

sredstva za doseganje 
4,03 3,49 3,12 4,32 13,4 22,6 -7,2 
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Podjetnost in 

inovativnost 

delovnih ciljev.  

Pri svojem delu lahko 

prispevam k izboljšavam in 

novim pristopom.  

4,42 3,91 3,40 4,59 11,5 23,1 -3,8 

V podjetju štejejo pobude, 

ideje in predlogi.  
4,21 3,74 2,78 4,42 11,2 34,0 -5,0 

V podjetju je razumevanje za 

učenje na napakah.  
4,27 3,67 2,94 4,33 14,1 31,1 -1,4 

Učenje je v našem podjetju 

vrednota.  
4,39 3,93 2,91 4,59 10,5 33,7 -4,6 

Povprečje 4,24 3,70 3,06 4,44  

Odmik srednje ocene DT (%)  12,6 27,8 -4,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kakovost 

delovnega 

okolja 

Razporeditev delovnega časa 

mi ustreza.  
4,50 3,92 3,63 4,45 12,9 19,3 1,1 

Delo za sluţbo opravljam tudi 

izven delovnega časa. *  
3,46 2,43 1,96 3,84 29,8 43,4 -11,0 

Moj delovni čas je predolg. *  2,54 2,26 1,74 2,55 11,0 31,5 -0,4 

Za doseganje delovnih ciljev 

imam postavljene prekratke 

roke. *  

2,77 2,52 2,20 3,03 9,0 20,6 -9,4 

Tempo dela, ki ga od mene 

pričakujejo, je previsok. *  
2,69 2,59 2,26 2,95 3,7 16,0 -9,7 

Z diskriminacijo pri delu 

imam osebno izkušnjo v tem 

podjetju. *  

1,45 2,11 1,42 2,54 -45,5 2,1 -75,2 

Povprečje* 2,58 2,38 1,92 2,98  

Odmik srednje ocene DT (%)*  7,7 25,8 -15,5 

Osebna rast in 

razvoj 

V zadnjem letu sem imel-a v 

podjetju pogovor o mojem 

napredku.  

4,45 3,07 2,39 4,68 31,0 46,3 -5,2 

V zadnjem letu sem se imel-a 

pri delu priloţnost veliko 

naučiti.  

4,37 3,78 2,97 4,61 13,5 32,0 -5,5 

Zaposlitev v tem podjetju mi 

dviguje moţnosti, da se 

zaposlim tudi drugje.  

4,48 3,63 3,19 4,56 19,0 28,8 -1,8 

V delovnem okolju je oseba, 

ki spodbuja moj razvoj.  
4,19 3,52 2,63 4,39 16,0 37,2 -4,8 

Povprečje 4,37 3,50 2,80 4,56  

Odmik srednje ocene DT (%)  20,0 36,1 -4,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čustvena 

pripadnost 

podjetju 

Z veseljem bi preţivel 

preostanek svoje kariere v 

tem podjetju.  

4,07 3,79 3,20 4,27 6,9 21,4 -4,9 

Rad razpravljam o podjetju, 

kjer trenutno delam, z ljudmi 

izven podjetja.  

4,16 3,33 2,55 3,94 20,0 38,7 5,3 

Probleme tega podjetja 

občutim tudi kot svoje 

probleme.  

3,72 3,34 2,99 3,75 10,2 19,6 -0,8 

Menim, da bi se zlahka 

navezal na neko drugo 

podjetje, tako kot sem se na to 

podjetje.*  

3,21 2,96 2,48 3,30 7,8 22,7 -2,8 

V podjetju, kjer trenutno 

delam, se ne počutim kot 

"član druţine".*  

2,22 2,53 2,23 2,90 -14,0 -0,5 -30,6 

Ne počutim se "čustveno 

navezan" na to podjetje.*  
2,23 2,43 2,00 2,93 -9,0 10,3 -31,4 

To podjetje mi osebno veliko 

pomeni.  
4,17 3,86 3,45 4,32 7,4 17,3 -3,6 

Nimam močnega občutka 

pripadnosti do podjetja, kjer 
1,66 2,15 1,62 2,43 -29,5 2,4 -46,4 
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Vrednosti izraţajo povprečno stopnjo (ne)strinjanja s trditvami 1 - sploh ne drţi ... 5 - povsem drţi 

* Boljše so niţje vrednosti  

Tabela 1: Primerjava ocen Danfoss Trata in velika podjetja v ZN 2017 (več kot 250 zaposlenimi)  

3.2 Temeljni odnos med podjetjem in zaposlenim 

Rezultat kaţe, da je temeljni odnos med podjetjem in zaposlenim v povrečju 4,3 in je za 7,4% višji, kot 

srednja ocena in se tako uvrščamo v kategorijo skupaj z 2,4% velikih podjetij z najvišjo oceno. Da delo v 

podjetju daje več kot le denarno plačilo nazorno pokaţe rezultat, saj je za 15% višji kot srednja in za 0,4% 

višji kot najvišja ocena v kategoriji velikih podjetij.  

3.3 Vloga in kakovost dela posameznika v podjetju 

S trditvama, da pri delu, ki ga opravljam, pridejo do izraza samo nekatere moje sposobnosti ter da naloge, ki 

so mi zaupane so zame prezahtevne, so zaposleni v povprečju za 5% niţje ocenili, kar pomeni, da smo za 

5.1% boljši od povprečja in skupaj z 9.1% ostalih velikih podjetjij uvrščeni med najboljše. 

Odgovori na vprašanja povezana na vpliv dela, prejemanje pohval, izgubljanju časa, energije in denarja po 

nepotrebnem in občutku uspeha so dosegla v povprečju za 9,2% višjo oceno in se skupaj z 6% ostalih velikih 

podjetjij uvrščamo med najboljše. Zanimivo pa je odgovor na vprašanje učinkovitosti dela, torej o izgubljanju 

časa, energije in denarja po nepotrebnem, v primerjavi ostalih velikih podjetij za 5% niţji od srednje ocene in 

kar za 17% niţji od najvišje ocene. Tu zaposleni z odgovori sporočajo, da se njihov čas, energija in denar 

lahko izkoristi za kar 17% bolje da bo v rangu najbolje ocenenih velikih podjetjih.  

3.4 Nekatere značilnosti organizacijske klime ter medsebojnih odnosov 

Da imamo v Danfoss Trati izjemno organizacijsko klimo kaţejo vse naše interne raziskave. V skupini 

Danfoss, ki šteje preko 23.400 zaposlenih, smo med tistimi tovarnami, ki dosegajo najvišjo zavzetost 

zaposlenih – v lanski raziskavi zavzetosti zaposlenih Voice, je sodelovalo 87 % zaposlenih, ki so izkazali 

rezultat zavzetosti s 85 od 100 moţnih točk. Raziskava po vprašalniku Zlata Nit kaţe, da smo s povprečno 

oceno v kategoriji vprašanj o organizacijski klimi za kar 12% višji in za 1% presegamo najvišjo oceno v 

kategoriji ostalih velikih podjetij. Višje, kot najvišja ocena ostalih velikih podjetij, so bile ocenjene trditve, da 

ima podjetje razumevanje za zasebno ţivljenje, da vodstvo izkazuje spoštovanje do zaposlenih, da je 

komuniciranje vodstva odkrito in da daje dober zgled.  

3.5 Podjetnost in inovativnost 

Povprečni rezultati, v sklopu vprašanj podjetnosti in inovativnosti, so dosegli oceno 4,2 in so kar za 13% višji 

kot povprečni rezultati ostalih velikih, kar nas uvršča med 5% najvišje ocenjenih velikih podjetij. Zelo 

zanimiva je ocena pri vprašanju za razumevanje za učenje na napakah, saj nas odgovori uvrščajo med 1,6% 

najvišje ocenjenih podjetij.  

3.6 Kakovost delovnega okolja 

Rezultati ankete kaţejo, da je to slabše ocenjeno področje in edino ki v povprečju zaostaja za 7,7 % v 

primerjavi z ostalimi velikimi podjetji ter za kar 25,8% od najboljših velikih podjetij. Med slabše 

ocenenjenimi so sledeča področja; opravljanje dela izven delovnega časa, dolţine delovnega časa, prekratki 

roki in previsok tempo dela.  

trenutno delam.*  

Povprečje 4,03 3,58 3,05 4,07  

Povprečje* 2,33 2,52 2,08 2,89 

Odmik srednje ocene DT (%)  11,2 24,4 -1,0 

Odmik srednje ocene DT (%)*  -8,0 10,6 -24,0 
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3.7 Osebna rast in razvoj 

Srednja ocena na področju osebne rasti in razvoja je za 20% boljša od ostalih velikih podjetij in se tako uvršča 

v vrh 4% najbolje ocenjenih podjetij. Kar za 31% boljše od povprečja ostalih velikih podjetij, so zaposleni v 

zadnjem letu imeli pogovor o svojem napredku, kar je izjemnega pomena ob vstopu v novo, četrto 

industrijsko revolucijo, ki prinaša niz tehnoloških novosti. 

3.8 Čustvena pripadnost podjetju 

Rezultati srednje ocene trditev, da bi z veseljem preţivel preostanek svoje kariere v tem podjetju in da rad 

razpravljam o podjetju kjer trenutno delam, z ljudmi izven podjetja, kaţejo, za kar 11,2% boljši rezultat od 

ostalih velikih podjetij in so v druţbi 1% najvišje ocenjenih velikih podjetij. Trditev, da rad razpravljam o 

podjetju kjer trenutno delam, z ljudmi izven podjetja, je kar za 5,3% višja, od najvišjih ocen, najbolje 

ocenjenih velikih podjetij. Rezulati pomenijo visoko stopnjo čustvene navezanosti na podjetje in  

Pri trditvah kjer se ocenjuje nestrinjanje, kot so zlahka bi se navezal na neko drugo podjetje, ne počutim se kot 

član druţine, ne počutim se »čustveno navezanega« na to podjetje in nimam občutka pripadnosti, in niţja 

ocena pomeni boljši rezultat, se zaposleni za kar 8% podali niţjo oceno od ostalih velikih podjetij a še vedno 

za 10% višje kot najniţja ocena najbolje ocenjenih podjetij. Zanimiva je tudi ocena trditve »zlahka bi se 

navezal na neko drugo podjetje«, kjer je kar za 7,8% višja, torej slabša, od ostalih velikih podjetij in kar za 

22,7% višja, torej slabša, kot najniţja ocena ostalih velikih podjetij. 

4 DANFOSS TRATA IMA ODLIČNE MEDSEBOJNE ODNOSE 

Moţina (2004, str.67) pravi sledeče: »Sodelovati pomeni delati skupaj.« Obstajajo trije pomembni dejavniki, 

ki prispevajo k boljšem sodelovanju med zaposlenimi; (1) organizacijski sestav, ki določa moč 

posameznikov, (2) pretok informacij, ki morajo biti aţurne, točne, pravočasne in razumljive ter (3) medosebni 

odnosi, ki temeljijo na sprejemanju, spoštovanju, razumevanju, transparentnosti, neobsojanju, krepitvi moči in 

zaupanju. 

Raziskava kakovosti medsebojnega odnosa v podjetju Danfoss Trata, po metodi Zlata nit, v sedmih tematskih 

sklopih, kot so temeljni odnos med podjetjem in zaposlenim, vloga in kakovost dela posameznika v podjetju, 

značilnosti organizacijske kulture, klime in medsebojnih odnosov, podjetnost in inovativnost, kakovost 

delovnega okolja, osebna rast in razvoj ter čustvena pripadnost zaposlenih, je pokazala, da imamo v podjetju 

odlično kakovost odnosov, ki do 12% presega povrečne vrednosti ostalih velikih podjetij in je tako v druţbi 

10% najvišje ocenjenih podjetij v Sloveniji. 

 

Višje, kot najvišja ocena ostalih velikih podjetij, so bile ocenjene trditve, da ima podjetje razumevanje do 

zasebnega ţivljenje, da vodstvo izkazuje spoštovanje do zaposlenih, da je komuniciranje vodstva odkrito in da 

daje dober zgled. Prav tako je v kategoriji podjetnosti in inovativnosti, podjetje za kar 13% višje kot 

povprečni rezultati ostalih velikih in nas tako uvršča med 5% najvišje ocenjenih velikih podjetij. Zelo 

zanimiva je ocena pri vprašanju za razumevanje za učenje na napakah, saj nas odgovori uvrščajo med 1,6% 

najvišje ocenjenih podjetij. Čustvena pripadnost podjetju, ki govori kako rad bi preţivel preostanek svoje 

kariere v tem podjetju in kako rad razpravljam o podjetju kjer trenutno delam, z ljudmi izven podjetja, kaţejo, 

za kar 11,2% boljši rezultat od ostalih velikih podjetij in so v druţbi 1% najvišje ocenjenih velikih podjetij. 

Moč povezanosti zaposlenih s podjetjem ugodno vpliva na pripravljenost zaposlenega do maksimalnega 

izkoristka v podjetju. Oseba, ki čuti da je cenjena, bo vedno naredila več kot se od nje pričakuje saj čustva 

usmerjajo vedenje in sproţajo motive (Mayer, 2001, str. 19). V okviru čustvene inteligentnosti motivacija 

pomeni, da svoj čustveni sistem uporabimo kot gonilno silo vsega procesa (Denny, 1993, str. 71). 

5 PRILOŢNOSTI ZA IZBOLJŠAVO 

Niţje ocenjena je le kakovost delovnega okolja, ki v povprečni oceni zaostaja v primerjavi z ostalimi velikimi 

podjetji. Med slabše ocenenjenimi so dolţine delovnega časa, opravljanje dela izven delovnega časa, prekratki 

roki in previsok tempo dela. 
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Prepoznavanje problemov v povezavi s kakovostjo delovnega okolja ter njegovim vplivom na zadovoljstvo 

pri delu ima pomembno vlogo pri zgodnjem diagnosticiranju oziroma odkrivanju izgorelosti zaposlenih, 

nenačrtnih odpovedi, organizacijskih zavezanosti ali teţav, povezanih z zdravjem, in zmanjševanja 

produktivnosti in motivacije. Organizacije morajo pri preprečevanju stresa posredovati in delovati v skladu z 

dobro organizacijsko klimo med zaposlenimi. Le s tem lahko povečamo zadovoljstvo pri delu. (Thakre & 

Khubalkar, 2012, str. 104). 

V navezi s področjem kakovost delovnega okolja pa je zanimiv tudi odgovor na vprašanje o učinkovitosti 

dela, torej o izgubljanju časa, energije in denarja po nepotrebnem, saj je v primerjavi z ostalimi velikimi 

podjetji za 5% niţji od srednje ocene in kar za 17% niţji od najvišje ocene. Tu zaposleni z odgovori 

sporočajo, da se njihov čas, energija in denar lahko izkoristi za kar 17% bolje da bo v rangu najbolje ocenenih 

velikih podjetjih.  

Rezultat lahko poveţemo z izsledki raziskave ugotavljanja stopnje procesne organiziranosti, kot 

najučinkovitejše oblike organiziranosti, ki je bila izvedena v Danfossu leta 2015. Tu avtorica ugotavlja, da 

funkcijska organizacijska oblika, ki še vedno prevladuje, je za današnje hitre spremembe preveč statična, kar 

običajno povzroča zasedenost z delom in aktivnosti, ki ne doprinašajo vrednosti in povzročajo čakajoče vrste 

na aktivnostih, ki imajo višjo dodano vrednost. V poslovnem okolju, ki zahteva hitre odzive, kreativnost, 

inovativnost, osredotočenje na kupca, je stopnja prilagoditve in process prilagajanja k moderni procesni 

organiziranosti še vedno prenizka. (Krajnc, 2015, str.62) 

6 UPRAVLJANJE ČLOVEŠKEGA KAPITALA 

Človek je druţbeno bitje, medsebojni odnosi pa pomemben del našega ţivljenja. Kakovost našega ţivljenja, 

tudi poslovnega, je v veliki meri odvisna prav od kakovosti medsebojnih odnosov. Medsebojni odnosi 

vplivajo na nas, naše zadovoljstvo in predvsem na našo ucinkovitost. Se ne vzpostavijo čez noč, se pa lahko 

čez noč porušijo. So ţiva stvar in jih je potrebno vzdrţevati, dograjevati in utrjevati. Medsebojni odnosi so 

ključni za kakovostno opravljanje delovnih nalog in  storitev (v Crick & Spenser, 2011, str.469) in  imajo 

izjemno pomemben vpliv na uspešnost. Herington, Johnson in Scott (2006, str.370) navajajo, da je izgradnja 

dobrih medsebojnih odnosov zaposlenih pomemben predpogoj za dober odnos z odjemalci.  

Nova sredstva in kapital niso oprijemljiva, kot so to tovarne, stroji, ali materiali, temveč so neoprijemljiva kot 

so znanje, odnosi, povezanost, fleksibilnost, informacija in hitrost. Do leta 2022 bo več kot tretjina ţelenih 

osnovnih veščin, večine poklicev, sestavljena iz veščin, ki danes še niso pomembne za delo. Na splošno bodo 

druţbene spretnosti, kot so čustvena inteligenca, poučevanje drugih in  prepričevanje v več panogah v večjem 

obsegu, kot ozka tehnična znanja, kot so programiranje ali delovanje opreme in nadzor. Tehnične veščine bo 

tako potrebno dopolniti z močnimi druţbenimi in sodelovalnimi veščinami. Vse to pa so veščine, ki zahtevajo 

človeka, njegovo znanje, čutenje, ustvarjalnost, kreativnost, ki pa ga v vsej svoji barvitosti še kar nekaj časa 

ne bo moţno zamenjati z umetno inteligenco. 

Prav zato pa tako kot smo do zdaj upravljali po natančno določenih tehničnih standardih kakovost izdelkov in 

storitev, bi se tudi na področju standardov kakovosti morali usmeriti, v upravljanje znanja, odnosov, talentov,  

nasploh v upravljanje človeškega kapitala, ki bo bolj kot karkoli drugega določal uspešne organizacije četrte 

industrijske revolucije. 
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Povzetek 

V članku se bom osredotočila na prednosti in pasti, ki se pojavljajo pri zaposlitvi tuje delovne sile. Vedno 

večja gospodarska rast od podjetjih zahteva hitro odzivnost in hitro prilagajanje novim razmeram ter 

spremembam. Delodajalci, v kolikor ţelijo biti konkurenčni in hitro odzivni morajo svoje izdelke oz. storitve 

na trg dostaviti skladno z roki, ki jim jih narekujejo njihovi naročniki. Ob dejstvu da je izbira prostih delovnih 

mest zelo velika in da lahko slovenski zaposleni prosto izbirajo novega delodajalca so delodajalci postavljeni 

v poloţaj, ko se morajo za zaposlene maksimalno potruditi, jih dodatno motivirati in tako ohraniti oz. 

dvigovati rast in razvoj podjetja.  

 

Nemalo podjetij se zaradi tega, ker na slovenskem trgu ne dobi novih sodelavcev odloči za zaposlitev tuje 

delovne sile. Pri tem bi se nujno morali zavedati odgovornosti, da tujcem zagotovijo določeno kakovost in 

varnost dela ter bivanja. Delodajalci oziroma vodstveni kader, ki deluje na področju zaposlovanja oz. 

upravljanja s človeškimi viri mora imeti ustrezne kompetence, znanja glede upravljanja raznolikosti (verske, 

etične, kulturne...). Prav tako je še vedno, oziroma vedno bolj pomembna tudi odgovornost delodajalcev pri 

zagotavljanju takšnih pogojev dela, kjer bodo zaposleni zavzeti, motivirani in zadovoljni. 

 

Ključne besede: zaposlovanje tujcev, tuja delovna sila, delovno dovoljenje  

 

Na katera vprašanja bodo udeleţenci dobili odgovor:  

 Kakšna je kakovost dela tujcev? 

 Kako zaposliti tujca? 

 Kako dolgo traja postopek zaposlitve tujca? 

 

ZAPOSLOVANJE TUJE DELOVNE SILE 

1.1 Uvod  

Iskanje novih sodelavcev postaja vedno večja teţava in veliko podjetij se tukaj srečuje z resnimi teţavami in 

izzivi. Potrjena imajo naročila, imajo zahteve s strani kupcev in odgovornosti do njih, roke, ki jih morajo 

izpolniti itd. -  nato pa lahko nastopi teţava, saj se velikokrat srečajo z vprašanjem kako bodo njihovi 

sodelavci oz. zaposleni ta naročila sploh oddelali, novih sodelavcev, ki bi bili usposobljeni ali kvalificirani ta 

dela opravljati in bi jih ţeleli zaposliti, pa ni najti.  

 

Domači zaposleni se za določena delovna mesta ne zanimajo, prav tako izumirajo tudi določeni poklici, zato 

takšna delovna mesta v veliki meri opravljajo tujci. Drţava bi se morala bolj truditi za privlačnost določenih 

poklicev, urediti šolski sistem in na drţavni ravni izboljšati stanje, saj bo sicer v nekaj letih prišlo do še 

večjega razkoraka med prostimi delovnimi mesti, ki jih delodajalci objavljajo in osebami, ki bi ta dela ţeleli 

opravljati.  
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Delodajalci se pri zagotavljanju delovne sile vedno več posluţujejo zaposlovanja tujcev, predvsem iz drţav 

bivše Jugoslavije. Pri tem bi se nujno morali zavedati odgovornosti, da tujcem zagotovijo določeno kakovost 

in varnost dela ter bivanja. Delodajalci oziroma vodstveni kader, ki deluje na področju zaposlovanja oz. 

upravljanja s človeškimi viri mora imeti ustrezne kompetence in znanja glede upravljanja raznolikosti 

zaposlenih (pri tujcih predvsem verske, etične, kulturne...). Prav tako je še vedno, oziroma vedno bolj 

pomembna tudi odgovornost delodajalcev pri zagotavljanju takšnih pogojev dela, kjer bodo zaposleni zavzeti, 

motivirani in zadovoljni.  

 

1.2  Statistični podatki 
Podjetja so samo v mesecu septembru 2018 objavila skoraj 14.500 prostih delovnih mest. Zavod za 

zaposlovanje pa je v mesecu avgustu 2018 izdal skoraj 1500 delovnih dovoljenj. V letu 2018 je bilo od 

januarja do konca avgusta izdanih okoli 12.000 delovnih dovoljenj.  

 

Kar jasno izkazujejo številke izdanih delovnih dovoljenj je to, da delodajalci za zaposlitev ne zmorejo 

pridobiti dovolj slovenskih delavcev, zato zaposlujejo tujo delovno silo, predvsem iz drţav bivše Jugoslavije. 

 

Delodajalci so septembra 2018 Zavodu sporočili 14.476 prostih delovnih mest, 1,8% več kot avgusta in sicer 

največ za naslednje poklicne skupine: 

 
Vozniki teţkih tovornjakov in vlačilcev 808 

Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, d. n. 673 

Čistilci, streţniki in gospodinjski pomočniki ipd. v uradih, hotelih in drugih ustanovah 539 

Zidarji ipd. 510 

Natakarji 486 

Visokošolski učitelji in sodelavci na visokošolskih zavodih 452 

Varilci ipd. 403 

Prodajalci 390 

Skladiščniki in uradniki za nabavo in prodajo 384 

Strokovni sodelavci za zdravstveno nego 305 

https://www.ess.gov.si/_files/11626/trg_dela_september_2018.pdf   

 

V tabeli spodaj so prikazani statistični podatki o izdanih delovnih dovoljenjih za zaposlitev tujcev in veljavnih 

delovnih dovoljenjih : 

 

 2012  2013 2014 2015 2016 2017 I-VIII 2018 

Izdana delovna dovoljenja 20.519 21.033 17.457 14.811 7.033 12.546 12.011 

Veljavna delovna dovoljenja 32.734 27.124 22.853 22.805 16.993 19.838 24.171 

https://www.ess.gov.si/trg_dela/trg_dela_v_stevilkah/zaposlovanje_tujcev 

  

Prikazana so tudi izdana delovna dovoljenja za zaposlitev tujcev po dejavnostih za avgust 2018: 

 

Izdana delovna dovoljenja za zaposlitev tujcev po dejavnostih, avgust 2018 

  

Osebno 

delovno 
dovoljenje 

Dovoljenje za 
zaposlitev 

Dovoljenje 
za delo 

Izvajanje storitev 

brez del. 
dovoljenja 

Sporazum med RS in BIH o 

zaposlovanju drţavljanov BIH v 
Republiki Sloveniji 

Skupaj 

SLOVENIJA 1 2 91 - 1.362 1.456 

       

A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo - - 79 - 20 99 

B Rudarstvo - - - - 1 1 

C Predelovalne dejavnosti - 1 - - 459 460 

D Oskrba z el. energijo, plinom in paro - - - - - - 

E Oskr. z vodo; rav. z odpl., odp.; san. okolja - - - - 1 1 

F Gradbeništvo - 1 - - 483 484 

https://www.ess.gov.si/_files/11626/trg_dela_september_2018.pdf
https://www.ess.gov.si/trg_dela/trg_dela_v_stevilkah/zaposlovanje_tujcev
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G Trgovina; vzdrţ. in popravila mot. vozil - - 12 - 57 69 

H Promet in skladiščenje - - - - 252 252 

I Gostinstvo - - - - 19 19 

J Informacijske in komunikacijske dej. - - - - 2 2 

K Finančne in zavarovalniške dej. - - - - - - 

L Poslovanje z nepremičninami - - - - 2 2 

M Strokovne, znanstvene in tehnične dej. - - - - 22 22 

N Druge raznovrstne poslovne dej. - - - - 28 28 

O Javna uprava in obramba; obv. soc. varnost - - - - - - 

P Izobraţevanje - - - - 6 6 

Q Zdravstvo in socialno varstvo - - - - - - 

R Kulturne, razvedrilne in rekreac. dej. - - - - - - 

S Druge dejavnosti - - - - 10 10 

Ni podatka o dejavnosti 1 - - - - 1 

https://www.ess.gov.si/trg_dela/trg_dela_v_stevilkah/zaposlovanje_tujcev 

2 IZZIVI PODJETJEM PRI ZAPOSLOVANJU TUJE DELOVNE SILE 

Ko se podjetje odloči, da bo zaposlilo tujo delovno silo, se podjetnikom najprej pojavi vprašanje kje takšne 

delavce dobiti? Kakšni so ti delavci? Kako dolgo bo trajalo da bodo dokumenti urejeni? Kam te osebe 

namestiti? Kakšen je nabor in kvaliteta znanj, ki jih te osebe imajo? Ali jih bodo sodelavci sprejeli? Kako je z 

znanjem jezika? 

 

Na podlagi statističnih podatkov prihaja na delo v našo drţavo največ tujcev iz Bosne in Hercegovine. S temi 

imamo trenutno največ izkušenj tudi v našem podjetju in smo z interesenti oziroma s kandidati za zaposlitev v 

naši drţavi, na vezi vsakodnevno.  

 

 

Izdana delovna dovoljenja po drţavljanstvu VIII I-VIII 

Skupaj 1.456 12.011 

   

BOSNA IN HERCEGOVINA 1.422 10.583 

HRVAŠKA 2 1.280 

KOSOVO - 2 

MAKEDONIJA 3 3 

SRBIJA 27 127 

BOCVANA - 1 

KANADA 1 3 

NOVA ZELANDIJA - 1 

Ostalo 1 11 

https://www.ess.gov.si/trg_dela/trg_dela_v_stevilkah/zaposlovanje_tujcev 

 

V večini primerov, ob upoštevanju ujemanja v določeni dejavnosti oz. branţi, so to osebe, ki podobna dela ţe 

sedaj opravljajo oz. so jih opravljale doma. Po naših izkušnjah gre za preproste, dela ţeljne ljudi, ki si po sili 

razmer v njihovi matični drţavi, kjer je visoka stopnja brezposelnosti, ki je še večja med mladimi, zaposleni 

pa prejemajo zelo nizke plače, ţelijo boljšega ţivljenja, kot ga imajo sedaj. Konkretno je v Bosni in 

Hercegovini stanje na trgu takšno, da so njihove plače v povprečju okoli 400 EUR, pa še te so velikokrat 

neredne, delo pa se opravlja načeloma več kot 8 ur dnevno. Zakonodaja je v drţavi sicer urejena, vendar ţal 

zelo slabo upoštevana. Kar se tiče kakovosti dela in ureditve delovnih razmer, je po naših podatkih  in po 

pričevanju kandidatov vse skupaj dejansko precej slabo, tudi iz vidika varstva pri delu.  

 

In kakšni so ti delavci, ki prihajajo iz tujine?  

https://www.ess.gov.si/trg_dela/trg_dela_v_stevilkah/zaposlovanje_tujcev
https://www.ess.gov.si/trg_dela/trg_dela_v_stevilkah/zaposlovanje_tujcev


27. letna konferenca Slovenskega zdruţenja za kakovost in odličnost, november 2018, Portoroţ 

 

 - 228 - 

 

V povprečju so to mladi fantje, v starostnem obdobju od 20 do 30 let, ki si ţelijo varnejših in zanesljivejših  

razmer, rednega plačila in zagotovljene večje socialne varnosti. V povprečju so to pridni delavci, pripravljeni 

opravljati svoje delo tudi preko polnega delovnega časa. V tujino jih silijo slabe razmere, v katerih ţivijo 

doma ter politična nestabilnost drţav iz katerih prihajajo. Korupcija in zaposlovanje z vidika politične 

usmerjenosti oz. pripadnosti določeni stranki, je tam še vedno zelo velika.  

 

V letu 2018 smo do sedaj v našem podjetju za različna podjetja uredili preko 100 delovnih dovoljenj. Iz 

dobljenih povratnih informacij se lahko zaključi, da so podjetja v povprečju s kandidati zelo zadovoljna. Drţi 

pa, da se morajo v teh primerih, ko delo nastopi tujec, podjetja malo več angaţirati in tem osebam pomagati, 

vsaj na začetku, ko ti pridejo v Slovenijo. To je za njih čisto novo okolje, od doma so oddaljeni stotine 

kilometrov, način dela pri nas je drugačen, bolj urejen, sistematičen. Kasneje je pomembno tudi, da prejemajo 

takšno plačilo, kot so se na razgovorih predhodno dogovorili, da se vzpostavi določena stopnja zaupanja in 

varnosti. Po naših izkušnjah, s tujimi delavci sicer ni posebnih teţav, vsekakor pa je na začetku za laţji 

prehod, nujna in potrebna določena podpora, opora in čim več informacij. Tudi glede jezika načeloma ni 

teţav, saj se praktično v vsakem podjetju najde vsaj ena oseba ki govori njihov jezik. Sicer pa so prilagodljivi 

in hitro učljivi. 

 

Kar se tiče samega urejanja dokumentacije – delovnega dovoljenja in dovoljenja za prebivanje, je čas 

porabljen za postopek ureditve dokumentacije, v povprečju okoli dva meseca. V primerih špice sezone za 

posamične dejavnosti se ta čas še nekoliko podaljša. Na tem mestu bi izpostavila in lahko pohvalim delo 

Bosanskega Zavoda za zaposlovanje, ki svoje delo opravlja hitro, učinkovito, aţurno in kakovostno. Večja 

teţava pa nastopi pri urejanju dovoljenj za prebivanje, saj vsaka posamična Upravna enota zahteva svojo 

dokumentacijo. Podjetja si sicer ţelijo delovati skladno z zakonodajo in zagotavljajo ter dostavljajo zahtevane 

dokumente, ki so potrebni za izdajo dovoljenj, po drugi strani pa pričakujejo in upajo, da bi in da bo obstajal 

enoten sistem, ki bi veljal za vse Upravne enote enako in da bi imeli enotna navodila glede dostave, overitev 

in prevodov dokumentov, ki jih mora tujec, oziroma delodajalec dostaviti, da se dovoljenje lahko izda.  

 

Na nekaj teţav lahko podjetja naletijo tudi pri ureditvi namestitev za te delavce. Očitno je nameščanje tujcev 

oz. oddajanje nepremičnin v najem bilo hitro prepoznano kot trţna niša in tako velja tukaj opozoriti, da naj 

podjetniki oziroma tisti, ki to za tujca urejajo, dobro preverijo kaj najemodajalci ponujajo, za kakšno ceno ter 

kolikšni so dodatni stroški. V večini primerov so plačniki nastanitev tujci sami in nemalokrat so podjetja 

imela neljube situacije, saj so najemodajalci oglaševali nekaj, nudili pa potem nekaj povsem drugega. Tako 

ima lahko tuji delavec ţe takoj na začetku slab vtis in nosi dodatna bremena ali se pojavijo nove prepreke, ki 

jih ţe tako ima veliko, saj je prišel iz druge drţave, je sam, oddaljen od svoje druţine, prijateljev, znancev in 

praktično od vsega kar pozna.  

 

Gledano širše, pa je ob sedaj mnoţičnem zaposlovanju tuje delovne sile, potrebno videti in upoštevati še drug 

vidik in sicer, da veliko mladih tujcev, ki prihajajo v Slovenijo opravljati svoje delo, ima v svojih matičnih 

drţavah ţene in otroke, katerim ţeli nuditi boljše ţivljenje. In večina od teh je oz. bo v Slovenijo pripeljala 

tudi svoje najoţje sorodnike, tudi ti bodo verjetno poskušali najti zaposlitev in v slovenske šole vpisati svoje 

otroke. To pa za drţavo lahko pomeni dodatno breme oz. drugačne vplive na slovenski proračun. V kolikor bo 

obstajala moţnost zaposlitve tudi teh skupin oseb, bo ta bremenitev manjša. Trenutno je sistem zakonodaje 

pri zaposlovanju tujcev takšen, da je za preprosta delovna mesta, ki bi jih lahko opravljali ti druţinski člani 

tujcev in za katere so potrebe na trgu, zelo teţko pridobiti delovna dovoljenja oz. dokumentacijo za 

zaposlitev.  

Upoštevati je potrebno tudi, da se tujcem in njihovim druţinskim članom ponujajo različne dodatne  moţnost 

vključevanja v našo druţbo, da se bi čim prej celovito vključili v naš sistem. Tukaj imamo urejenih in dobro 

delujočih kar nekaj projektov, ki tujcem pomagajo pri hitrejši vključitvi v slovenski prostor (brezplačni tečaji 

slovenskega jezika, ki ga ponujajo Andragoški zavodi, preverjanje znanja slovenskega jezika na osnovnem 

nivoju, zdravstveno varsto, socialno varstvo). 
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3 UREJANJE DOKUMENTACIJE ZA TUJCE IN DELOVANJE AGENCIJ ZA 

POSREDOVANJE TUJE DELOVNE SILE 

Delodajalci si lahko sami urejajo vso dokumentacijo, ki se tiče zaposlovanja tujcev, vendar to zahteva veliko 

časa, znanja, dogovarjanja s tujci in vsemi vpletenimi uradnimi institucijami. Delodajalci se v teh primerih 

velikokrat posluţujejo raznih agencij, ustanov, zunanjih institucij, ki jim uredijo vse potrebne dokumente za 

tujce.  

 

Opaţamo pa tudi da se na trgu pojavljajo t.i. Agencije oziroma podjetniki, ki zagotavljajo, oziroma 

posredujejo tuje delavce k drugim delodajalcem. 

 

Zakonski predpisi določajo, da lahko tujec opravlja samo tisto delo in samo za tistega delodajalca, za katerega 

je bilo podano soglasje oz. je bilo izdano delovno dovoljenje. 

 

Delodajalec, ki bi ţelel opravljati dejavnost zagotavljanja dela delavcev, uporabniku, mora biti ustrezno 

vpisan v poslovnem regitru in registru domačih pravnih ali fizičnih oseb za opravljanje dejavnosti 

zagotavljanja dela delavcev uporabniku, ki ga vodi Ministrsvo za delo, druţino, socialne zadeve in enake 

moţnosti. 

 

Tak delodajalec lahko posreduje samo določene kategorije tujcev in sicer: 

 tujci, ki imajo izdano modro karto eu in na njeni podlagi prebivajo v Republiki Sloveniji, 

 tujci, ki imajo izdano enotno dovoljenje za prebivanje in delo, izdano na podlagi soglasja za 

zaposlitev, samozaposlitev ali delo, 

 tujci, ki imajo prosto dostop na trg dela.  

 

 

4 ZAKLJUČEK 
 

Delodajalci se morajo zavedati, da edino zaposleni, ki so zadovoljni, sprejeti in enakopravno obravnavani 

dodatno pripomorejo k večji učinkovitosti, kakovosti in dvigu konkurenčnosti podjetja.  

 

Današnji časi od podjetnikov oziroma vodij zahtevajo še večjo zavzetost, zgled, obvladovanje sprememb in 

stalno prilagajanje novim trgom, potrebam in spremembam.  

 

 

Literatura in viri 
https://www.ess.gov.si/trg_dela/trg_dela_v_stevilkah/zaposlovanje_tujcev 

https://www.ess.gov.si/trg_dela/trg_dela_v_stevilkah/zaposlovanje_tujcev 

https://www.ess.gov.si/_files/11626/trg_dela_september_2018.pdf 
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VODENJE ZAHTEVA ODLIČNO PODAJANJE IN SPREJEMANJE POVRATNE 

INFORMACIJE 

Peter Babarović 

Agencija Poti d.o.o. 

Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija 

ana.kordis@agencija-poti.si 

Povzetek 

S tem ko znamo govoriti, še ne pomeni, da se znamo pogovarjati na primeren način, da lahko doseţemo 

določeni cilj. Velikokrat nas prepričanje tega, da poznamo določen jezik omejuje pri spoznavanju resnice, da 

je konstruktivna komunikacija veliko več kot pa samo poznavanje določenega jezika. 

Še posebej se to pozna pri kritiki. Spoznali bomo: 

 Kako podati kritiko, da bo sprejeta tako kot ste ţeleli? 

 Kako sprejeti kritiko, da jo ne jemljete osebno in boste imeli od nje korist? 

Ključne besede: vodenje, komunikacija, povratna informacija, kritika  

Na katera vprašanja bodo udeleţenci dobili odgovor: Kako pravilno podati in sprejeti povratno informacijo 

1 NEIZOGIBNOST KRITIKE 

Ne glede na to ali je zadeva velika ali majhna, ali je napolnjena z dramo ali ne, potreba po občasni kritiki 

vedno obstaja. Lahko ste prepričani v sledeče: Z odlašanjem in izogibanjem komunikacije se situacija ne bo 

rešila sama od sebe. 

Resnica pa je tudi ta, da skoraj nihče ne uţiva v kritiki. 

1.1  Koristna kritika lahko motivira 

Naš cilj je vplivati na spremembo določenega obnašanja prejemnika kritike. Prejemniki kritike lahko 

spoznajo, kaj lahko naredijo boljše ali drugače, da doseţejo zadan cilj. 

Ni potrebno, da kritika boli. Za razliko od pohvale, kjer ni potrebe po spremembi je v kritiki vgrajen 

mehanizem po spremembi, zato je ključno, da se jo naučimo konstruktivno podati z namenom, da se izvedejo 

potrebne spremembe. Za to pa je ključnega pomena tudi izbira besed. Na sliki št.1 lahko vidimo, da noben 

odklon tako pozitiven kot negativen ni ok, v kolikor ţelimo kritiko koristno podati. 

Slika 1. Primer izbire besed 

mailto:ana.kordis@agencija-poti.si
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1.2  Šest ključnih elementov kritike 

Kritika ima par ključnih elementov, ki jo razlikujejo od pohvale in ostalih vrst komunikacije. Ti ključni 

elementi so: 

 Kritika je povezana z negativnostjo. 

 Kritika na delovnem mestu pride ob nepričakovanem času in sproţi resnične ali zamišljene posledice. 

 Kritika lahko uniči odnos in povzroči boleče občutke pri osebah. 

 Za razliko od pohvale, lahko postane izmenjava kritike zelo grda. 

 Kritiko zaznavamo kot potrebo po spremembi. 

 Pomembno vlogo imata tako dobro podajanje kritike s strani podajalca, kot tudi primerno sprejemanje 

kritike s strani prejemnika.  

1.3 Deset ključnih napak pri podajanju kritike 

Zaradi občutljivosti kritike same po sebi je potrebno biti pri njenem podajanju še posebno pozoren na: 

 Impulzivnost. 

 Kritika je podana na kraju, času in na način, ki ustreza samo podajalcu kritike, ne pa tudi prejemniku. 

 Sporočilo ima osebno in ne poučne note. 

 Podajalec kritike pušča prejemnika negotovega glede tega, kako naj popravi nastalo situacijo. 

 Posploševanje kritike. 

 Pomanjkanje empatije. 

 Izguba fokusa. 

 Ne pokaţemo koristi. 

 Ne upošteva se spreminjanje faktorja intenzivnosti kritike. 

 Odlašanje. 

1.4 Osem ključnih napak pri sprejemanju kritike 

Ko sprejemamo kritiko je potrebno, da se izogiamo sledečim osmim kjlučnim točkam: 

 Naše vedenje, kjer ţelimo, da se podajalec kritike počuti neprijetno. 

 Neposlušanje in nezmoţnost pogleda na kritiko kot na informacijo, ki je bila podana. 

 Ne ustavimo se, ne razmislimo in ne raziščemo situacije predno se odločimo odreagirati. 

 Prehitro iskanje zaključkov. 

 Večji fokus na "KAKO" namesto na "KAJ" je bilo rečeno. 

 Obtoţevanje drugih ljudi ali okoliščin in nepriznavanje lastnih napak. 

 Osebno jemanje kritike še predno se prepričamo, da je bila resnično mišljena kot osebna. 

 Dopuščanje samemu sebi, da postanemo ţrtev podajalca kritike, ki ne ve, kaj ţeli. 

1.5 Za uspešno in učinkovito podajanje kritike je potreben ujemajoč partnerski odnos 

Sprejemajoča klima je sestavljena iz sledečih elementov: 

 Medsebojnega zaupanja in spoštovanja. 

 Medsebojnega razumevanja ciljev in kaj je osebno pomembno. 

 Jasnega razumevanje, kakšen je najboljši pristop osebi, ki ji podajamo kritiko. 

 Realnega razumevanje mej, ki določajo naš odnos – jasna pričakovanja obeh strani. 
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2 PODAJANJE KRITIKE 

Al i  

poznate

želene

korekt ivne

ukrepe?

Al i  se 

konkretni

primeri

nanašajo

neposredno

na kri t iko?

Al i  ste 

pojasni l i , 

kako je 

pot rebno

ukrepat i?

Al i  sta

jezikovna 

in 

konceptna

raven

primerni?

Al i  lahko

pokažete

dodano

vrednost  

kri t ike?

Al i  lahko

pojasnite, 

zakaj ste

vi primerni, 

da podate

kri t iko?

Al i  je

nujno

 podat i

kri t iko?

Razmislite

o namenu

kritike

Vadite

podajanje

kritike

ZAČNITE

TUKAJ

1. KORAK

3. KORAK

PODAJTE

KRITIKO

PRIPRAVA

ODLOŢITE, PONOVNO RAZMISLITE 

ALI  PREKINITE S KRITIKO

KVALITETA

NUJNO

*”Znot raj meja” pomeni v okviru zaznavnih mej pomembnih za odnos. 

Zaznavanje prejemnika je pomembnejše od zaznavanja osebe, ki  kri t iko 

podaja. Kl jučnega pomena za prejemnika in dajalca kri t ike je tudi t renutek, 

v katerem je kri t ika podana. 

Al i  je

prejemnik

zmožen

spremenit i

vedenje?

Al i  veste, 

kako bi 

prejemnik

rad 

prejel

kri t iko?

Al i  je 

kri t ika

znot raj

meja*?

Razmislite, 

kaj veste o 

prejemniku 

ali 

raziskujte 

naprej

2. KORAK

DaDa

Da

DaDaDaDa

Ne Ne Ne Ne

Ne Ne

Negotov Negotov

Negotov Negotov Negotov Negotov

DaDa

Ne Ne Ne

Ne

Negotov Negotov Negotov

Da

Negotov

Ne

 

Slika 2. Diagram podajanja kritike 

 

Pri podajanju kritike je potrebno upoštevati 4 ključna področja: priprava, namen, poznavanje prejemnika in 

podajanje kritike v praksi.  

2.1 Priprava je 90% uspeha 

Kot podajalec kritike razmislite predno podate kritiko. Ko je kritika podana, se kontrola premakne k 

prejemniku kritike. To se nanaša na 3 ključne korake, ki so tu podani: 

 Kakšni so individualni cilji posameznika in kaj je tej osebi pomembno? 

 Kako bi oseba rada prejela kritiko? 

 Prepričajte se, da je vzpostavljeno zaupanje in spoštovanje. 

2.2 Namen kritike 

Pri namenu kritike se je potrebno vprašati 3 ključne stvari: 

 Ali poznate ţelene korektivne ukrepe? 

 Ali se konkretni primeri nanašajo neposredno na kritiko? 

 Ali je nujno podati kritiko? 

2.3 Razmislite kaj veste o prejemniku kritike 

Poznavanje sogovornika ima odločilno vlogo, prejemnik kritike ima moč, da kritiko sprejme ali jo ovrţe. Zato 

se je potrebno vprašati sledeče stvari: 

 Ali je prejemnik zmoţen spremeniti vedenje? 

 Ali veste, kako bi prejemnik rad prejel kritiko? 

 Ali je kritika znotraj meja? 
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2.4 Vadite podajanje kritike 

Znanje, ki ni uporabljeno v praksi ne bo prineslo nikakršnega napredka. Tu bodite še posebno pozorni na 

sledeča štiri področja: 

 Ali ste pojasnili, kako je potrebno ukrepati? 

 Ali sta jezikovna in konceptna raven primerni? 

 Ali lahko pokaţete dodano vrednost kritike? 

 Ali lahko pojasnite, zakaj ste prav vi primerni, da podate kritiko? 

 

3 SPREJEMANJE KRITIKE 

ZAČNITE

TUKAJ

Al i  

razumete, 

kaj je bi lo 

povedano?

Al i  je 

kri t ika 

znot raj 

meja*?

Al i  so 

podane 

informaci je 

vel javne 

 za kri t iko?

Al i  je 

jasno, 

kakšne so 

želene 

spremembe?

Al i  ste 

sposobni 

izvest i  

želene 

spremembe?

Al i  

nadal jnje 

odlašanje 

ogroža 

skupne 

interese?

Al i  

razumete 

vrednost  

spremembe, 

ki  naj bi  jo 

izvedl i?

Al i  

sprejmete

kri t iko? 

Al i  je 

namen 

kri t ike

pozit iven?

Ocenite 

podajalca

kritike

Raziščite 

kritiko in 

potrebne 

oz. ţelene 

ukrepe

Raziščite 

moţne 

alternative 

in 

posledice

IZVEDITE

ŢELENA 

DEJANJA

KRITIKA

JE BILA

PODANA

RAZIŠČITE SEBE /  

PODAJALCA KRITIKE

ZAVRŢITE

KRITIKO

1. KORAK 2. KORAK

3. KORAK

*”Znot raj meja” pomeni v okviru zaznavnih mej pomembnih za odnos. 

Zaznavanje prejemnika je pomembnejše od zaznavanja osebe, ki  kri t iko 

podaja. Kl jučnega pomena za prejemnika in dajalca kri t ike je tudi  t renutek, 

v katerem je kri t ika podana. 

DaDaDaDa

Da

DaDaDaDa

Ne Ne Ne Ne

Ne

Ne

Ne Ne Ne

Negotov Negotov Negotov Negotov

Negotov Negotov Negotov Negotov

Negotov

Negotov

 

Slika 3. Diagram sprejemanja kritike 

 

Imejte na umu, da lahko kadarkoli zavrnete kritiko. Predno to storite, pa lahko ocenite predvidene posledice, 

ki se lahko zgodijo, če kritike ne sprejmete. Zato prevzemite kontrolo nad stvarmi na katere imate vpliv in se 

izogibajte osebnemu jemanju kritike. 

3.1 Naravnost pri sprejemanju kritike 

Zelo je pomembno, da se zavedamo par ključnih elementov ko sprejemamo kritiko: 

 Kritika je v osnovi negativna. Podajalci vedno mislijo, da imajo prav, tudi če nimajo. 

 Kot prejemnik se lahko odločite, kako boste poslušali. Lahko se odločite prisluhniti samo "KAJ", ne 

pa tudi "KAKO" je bilo povedano. 

 Lahko se tudi odločite, da boste poslušali zato, da razumete in ne zato, da presojate ali se prepirate, 

kdo ima prav. 

 Kontrola pomeni tudi, da veste kaj je potrebno storiti, in da je namen dober. 

 Zelo pomembno je, da imate odprt um in pozitiven pogled. Z upoštevanjem kritike se lahko namreč 

nečesa naučite. 
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3.2 Raziščite sebe in podajalca kritike 

Ali razumete kaj je bilo povedano? 

 To, kar slišite, je odvisno od kvalitete vašega odnosa z osebo, ki podaja kritiko. 

 Če vam nekdo na slab način pove kritiko, boste lahko v trenutku zavrgli vse, kar vam je povedal. 

 Če vam kritiko pove sovraţnik, jo boste najverjetneje zavrgli in jo interpretirali kot neprimeren napad 

na vas. 

 Osredotočite se na to, "KAJ" je bilo povedano in postavite dodatna vprašanja, če česa ne razumete. 

 

Ali je kritika znotraj meja? 

 vsebinsko 

 časovno 

3.3 Raziščite kritiko 

Tu se osredotočite na 3 ključna področja: 

 Ali so podane informacije veljavne za kritiko? 

 Ali je jasno, kakšne so ţelene spremembe? 

 Ali je namen kritike pozitiven? 

3.4 Raziščite moţne alternative in posledice 

Tu se osredotočite na 4 ključna področja: 

 Ali ste sposobni izvesti ţelene spremembe? 

 Ali nadaljnje odlašanje ogroţa skupne interese? 

 Ali razumete vrednost spremembe, ki naj bi jo izvedli? 

 Ali sprejmete kritiko? 

 

Literatura in viri 

Bright, D. (2015). ‖The truth doesn‘t have to hurt‖: AMA American Management Association. 
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VPLIV DELOVNIH PROSTOROV NA ZDRAVJE, DOBRO POČUTJE IN 

PRODUKTIVNOST ZAPOSLENIH 

 

Ana Struna Bregar 

Center energetsko učinkovitih rešitev, zavod 

Ameriška cesta 3, 1000, Ljubljana 

ana.strunabregar@cer-slo.si 

 

Metod Vidic 

Proinco d.o.o. 

Gospodinjska ulica 8, 1000, Ljubljana 

metod.vidic@proinco.si  

Povzetek 

Na delovnem mestu preţivimo v povprečju več kot osem ur dnevno. Delovni prostori vplivajo na naše 

počutje, učinkovitost, zdravje, kreativnost, komunikacijo… Pogosto pa delovni prostori niso oblikovani tako, 

da bi se v njih počutili zelo prijetno, ne odraţajo karakterja podjetja in ne spodbujajo učinkovitosti in 

kreativnosti.  

Delovna mesta postajajo strateško orodje za zmago v vojni za talente. Prav tako premišljeno oblikovanja 

delovna mesta pomagajo podjetjem v preţivetju in k boljšim poslovnim rezultatom. 

 

Ključne besede: Delovno mesto, Delovni prostor, Učinkovitost  

Na katera vprašanja bodo udeleţenci dobili odgovor:  

Kako oblikovati delovne prostore v podjetjih, da bodo pozitivno vplivali na zaposlene in podjetje?  

Kdo mora biti vpleten v proces oblikovanja delovnih prostorov? 

1 DELOVNI PROSTORI BISTVENO VPLIVAJO NA ZDRAVJE, DOBRO POČUTJE 

IN PRODUKTIVNOST ZAPOSLENIH. 

Delovno mesto je postalo pomembno strateško orodje mnogih podjetij za pridobivanje in ohranjanje dobrih 

kadrov. Po globalni raziskavi, v kateri je bilo vključenih 23.000 sodelujočih iz 133 podjetij, ki kontinuirano 

poteka ţe od leta 2004, je ravno vprašanje privabljanja in ohranjanja talentov (t. i. delavcev znanja), eden 

ključnih izzivov, za katerega podjetja še nimajo celostne rešitev. Kako uporabiti delovne prostore v svojo 

korist in konkurenčno prednost? Kako je delovno mesto postalo kritična komponenta poslovne 

strategije vsakega uspešnega podjetja? 

 
Dejstvo je, da vsi delavci znanja – bodisi svetovalci ali znanstveniki, produktni vodje ali vodje projektov – 

gradijo in medsebojno delijo določeno organizacijsko znanje, ki je vir ustvarjalnosti in inovativnosti. 

Obstajajo najmanj štirje tipični načini dela, ki so skupni vsem, ne glede na panogo: osredotočeno  

(individualno) delo, sodelovanje, učenje in druţenje.  

 

Če je bila v preteklosti večina dela individualno usmerjena, danes 82 % zaposlenih meni, da morajo aktivno 

sodelovati z drugimi, če ţelijo opraviti svoje delo. Delo znanja je postalo bistveno bolj druţabna dejavnost, 

kjer sodelavci gradijo na znanju drug drugega, da ustvarijo nekaj novega. Inovativnost je postala ključna 
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lastnost sodobnega uspešnega podjetja, ki sestoji iz prave organizacijske kulture, sodelovanja in prostora. 

Inovacije so lahko nadgradnja določenih obstoječih idej ali pa so popolnoma izvirne in se zgodijo kot navdih. 

Slednje za podjetje prinašajo več uspeha, do njih pa ne moremo priti z navodili, temveč se morajo zgoditi. 

Zato je glavna naloga snovalcev sodobnega delovnega okolja prispevati k navdihujočemu vzdušju prostora, 

ki spodbuja inovativnost. 

 

Oblikovanje delovnega okolja je in bo eden ključnih faktorjev privlačnosti podjetja za najboljše talente 

ter za povečevanje produktivnosti in doseganje konkurenčnih prednosti podjetja.  

 

 Teţnja po vse bolj učinkovitem in pametnem prostoru 

 

Ključni namen sodobno oblikovanih delovnih mest je spodbujanje sodelovanja med ljudmi. Podjetja, ki 

razumejo pomen dobro oblikovanega delovnega prostora, to znanje lahko uporabijo za dvig produktivnosti 

in inovativnosti ter za povečanje prepoznavnosti blagovne znamke. 

 

V prihodnje se bodo socialne in tehnološke mreţe še bolj povezovale, pritisk za zmanjšanje prostora in niţje 

stroške objektov pa bo vedno večji. Prostor bo moral postajati vedno bolj učinkovit in pameten oz. 'smart'. 

Zato so trije ključni elementi za ustvarjanje odličnih delovnih prostorov: 

 

• povečanje učinkovitosti prostora – optimizacija površine prostora z namenom povečanja zmogljivosti in 

zniţanja stroškov; 

• spodbujanje človeškega potenciala – omogočiti zaposlenim večjo samostojnost in storilnost z zelo 

funkcionalnim in ergonomskim delovnim okoljem;  

• izraba prostora v emocionalnem smislu – za izraţanje kulture podjetja (in blagovne znamke), kar prispeva 

k dobremu počutju in motivaciji zaposlenih. 

 

 

Slika 2: Kreativni delovni prostori in ergonomsko pohištvo, Haworth 
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 Za optimalno načrtovanje prostorov je razumevanje organizacije nujno 

 

Kakovostni delovni prostori lahko nastanejo le v tesnem sodelovanju predstavnikov podjetij, tj. vodstva, 

predstavnikov finančnih, kadrovskih, IT oddelkov, vzdrţevalcev idr., z ekipo strokovnjakov za 

načrtovanje in oblikovanje delovnih prostorov, kot so arhitekti, notranji oblikovalci, načrtovalci svetlobe, 

sociologi, specialisti za ergonomijo, akustiko, svetlobo, zrak, energijo …   

 

Cilj načrtovanja delovnih prostorov je spodbujanje maksimalnega potenciala zaposlenih, za kar je potrebno 

razumeti individualne, timske in organizacijske potrebe v podjetjih. Ne moremo pa niti mimo raznolikost 

zaposlenih, ki zajema različne kulture, generacije, delovne metode. 

  

Kako se lotiti načrtovanja prostorov?  
 

Najprej je potrebno opredeliti strateški namen oz. definirati moţnosti usklajevanja delovnega okolja s 

poslovno strategijo podjetja. Naslednje je na vrsti določanje konkretnih potreb. Pri slednjem je nujno razumeti 

organizacijo in njene poslovne procese, da se lahko oblikuje oblikovali prostor, ki bo podpiral njen razvoj v 

smeri doseganja strateških ciljev. Nenazadnje se pripravi prostorski načrt, ki vključuje ustvarjanje inovativnih 

prostorskih rešitev glede na predhodno definirane namene in potrebe. 

 

Ob poznavanju naštetega lahko pri načrtovanju upoštevamo, da vsako delovno okolje sestavljajo naslednji 

osnovni delovni prostori: 

• opravljanje individualnega dela (tasking); 

• opravljanje timskega dela (teaming);  

• izvajanje konferenc in sestankov (conferencing);  

• vmesni prostori (in between); 

• sprejemni prostori (welcoming) in  

• neformalni prostori (break area). 
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Slika 2: Vrste dela in tipi delovnih prostorov 

 

 Trajnostna naravnanost vključuje pravico do zdravja na delovnem mestu 

 

Ljudje v stavbah preţivimo okoli 90 % našega časa; postali smo t. i. notranja generacija. Premalo se 

zavedamo neposrednega vpliva, ki ga imajo stavbe, v katerih delamo, se izobraţujemo, igramo in zdravimo, 

na naše zdravje, počutje in učinkovitost. Ljudje pogostno nezavedno ali celo zavedno trpimo za sindromom 

bolnih stavb. To je zdravstveno stanje, kjer ljudje v stavbi trpijo zaradi simptomov bolezni, kot je glavobol, 

prebavne in dihalne teţave ipd., ali se slabo počutijo brez očitnega razloga, dokazano obstaja. Simptomi se 

naglo povečujejo takrat, ko so ljudje v stavbi, in se sčasoma izboljšujejo ali celo izginejo, ko so ljudje od 

stavbe oddaljeni.  

 

Po oceni Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) je do 30 % novih in prenovljenih stavb po vsem svetu 

lahko predmet pritoţb v zvezi s slabo kakovostjo zraka v zaprtih prostorih. Kar ima neposredne vplive tudi na 

poslovanje podjetja, saj je povezano z absentizmom. Ocenjujejo še, da je delovna učinkovitost zaposlenih v 

stavbah z višjo stopnjo prezračevanja lahko 1,53-krat večja kot v slabo prezračevanih stavbah. Po podatkih 

raziskav podjetja Velux, pa je v notranjih prostorih pogosto slabši zrak kot zunaj. Ţivljenje v vlaţnih in 

plesnivih prostorih pa poveča tveganje za obolenje za astmo, alergije in dihalne teţave za 40%. Ustrezna 

dnevna svetloba lahko vpliva na izboljšanje počutja, koncentracijo, uspešnost, energetske prihranke in 

varnost. 

 

Magične formule za oblikovanje kakovostnih in trajnostnih delovnih mest ni. Vsaka rešitev je edinstvena in je 

rezultat analiz podatkov ter procesov v podjetju, zlasti pa je rezultat uspešnega sodelovanja med različnimi 

oddelki v podjetju v sodelovanju s strokovnjaki za načrtovanje delovnih mest. Le analitičen pristop lahko 

privede do doseganja trajnostnih učinkov podjetja, ki se pokaţejo na treh ravneh.  

 

Te so: okoljska trajnost (večanje energetske učinkoviti, zmanjšanja količine odpadkov in porabe vode, 

zmanjšanje vpliva stavbe na okolje in zdravje ljudi, zmanjšanje izpustov emisij toplogrednih plinov), 
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druţbena trajnost (izboljšanje dobrega počutja, zdravja in produktivnosti zaposlenih) in ekonomska 

trajnost (veliki finančni donosi za podjetja, ki so lastniki ali najemniki teh stavb). 

 

Če se naveţemo na druţbeno trajnost: pravica do zdravja in varnosti pri delu je del temeljnih človekovih 

pravic, ki jih zagovarja Svetovna zdravstvena organizacija. Ţal pa razmere na delovnih mestih in v 

delovnih okoljih za številne poklice in v mnogih drţavah še vedno vključujejo različne stopnje nevarnosti za 

zdravje, kar zmanjšuje dobro počutje, delovno sposobnost in celo ţivljenjsko dobo ljudi.  
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Povzetek 

Ministrstvo za zdravje je pričelo s projektom posodobitve sistema sporočanja in učenja iz opozorilnih 

nevarnih in drugih škodljivih dogodkov (SenSys), ki poteka v sodelovanju z Evropsko komisijo in ob 

strokovni podpori eksperta iz danskega organa za varnost pacientov. Naloge v okviru projekta so zdruţene v 

tri temeljne sklope: »zakonodaja«, »IT podpora« in »kultura varnosti«. Vsak sklop nalog predstavlja poseben 

izziv, še posebej pa razvoj kulture varnosti. V prispevku bodo predstavljeni rezultati in odločitve v okviru 

prvih dveh sklopov nalog in ugotovitve kvalitativne raziskave z uporabo fokusne skupine med udeleţenci 

delovne skupine »kultura varnosti« na delavnici v okviru projekta SenSys v juniju 2018. Načrtovani nov 

sistem za upravljanje z varnostnimi odkloni in tveganji za varnost v zdravstvu bo ob vzpostavitvi ţe 

načrtovanih strukturnih in procesnih ukrepih deloval le, če bo v celoti zagotovljeno varno okolje za 

sporočanje varnostnih odklonov.  

Ključne besede: zdravstveno varstvo, varnost v zdravstvu, kultura varnosti. 

1 UVOD 

Kakovost in varnost zdravstvenega varstva ni samo skrb Ministrstva za zdravje, temveč je naša globalna skrb. 

Na načelni ravni je potrebna interakcija ukrepov v skrbi za zdravje, kakovost, varnost in učinkovitost v 

zdravstvu na celovit in integriran način. Razvoj politike kakovosti in varnostnih sistemov (vključno z organi, 

telesi, kulturo varnosti, standardi/ smernicami in strategijami) mora potekati vzajemno, usklajeno in 

kontinuirano. Gre za ob naraščajoči kompleksnosti zdravstvenega varstva nikoli dokončani proces nenehnih 

prizadevanj in aktivnosti za dosego vsaj standardne, predvsem pričakovane ter tudi atraktivne kakovosti, 

upoštevajoč Kanov model (SZKO, 2018).  

Varnost pacientov je eno izmed temeljnih načel  kakovosti zdravstvenega varstva. Najpomembnejši izziv v 

Evropi na področju varnosti pacientov mora biti preprečiti »preprečljivo škodo« za pacienta med zdravstveno 

obravnavo. Stališči »to se ne more zgoditi tukaj« in »vso škodo lahko preprečimo« ne vzdrţita dejanske 

moţnosti za dosego 100 % varne zdravstvene obravnave brez varnostnih odklonov (WHO, 2017). Od 8 do 12 

% pacientov naj bi med bolnišnično obravnavo doţivelo varnostni odklon, kar polovico od teh pa bi bilo 
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moţno preprečiti (Zsifkovits et al., 2016). Po podatkih OECD (2018) je 15 % izdatkov za bolnišnično 

obravnavo porabljenih za zdravljenje pacientov po varnostnem odklonu. K temu je potrebno prišteti še izdatke 

iz vidika gospodarstva, zaradi izgube zmogljivosti in produktivnosti pacientov po varnostnem odklonu, ter 

tudi stroške izgube zaupanja v varnost zdravstvenega sistema. Neposrednih stroškov zaradi varnostnih 

odklonov v zdravstvu naj bi bilo, glede na izkušnje iz tujine, v obsegu 1,5 % izdatkov za zdravstvo – to v 

Sloveniji predstavlja 51 milijonov evrov stroškov na leto (Marušič, 2018).  

OECD (2018) je potrdila, da vlaganje v preprečevanje varnostnih odklonov (preventivni stroški) lahko 

dolgoročno ustvari vrednost z zmanjševanjem stroškov. Ugotavlja, da se veliko varnostnih odklonov lahko 

sistematično prepreči ţe s pomočjo boljše politike in prakse, pri čemer so stroški preprečevanja varnostnih 

odklonov običajno veliko niţji od stroškov odpravljanja posledic varnostnega odklona. Poudarja, da je zato 

nujna trdna hierarhija programov in posegov za izboljševanje varnosti pacientov. Učinkovit mehanizem je 

tudi upravljanje z varnostnimi odkloni in tveganji za varnost pacientov. Je pa zgolj eden izmed varnostnih 

programov in mehanizmov za zmanjševanje varnostnih odklonov v zdravstvu (Poročilo Sveta o varnosti 

pacientov, 2009; Zdravstveni program Evropske Unije 2014-2020, 2014). Študije o sporočanju varnostnih 

odklonov v zdravstvu se praviloma usmerjajo na dejavnike povezane s sporočanjem in analizo dogodkov, kot 

so npr. pripravljenost osebja, da sporoča o varnostnih odklonih (Evans, 2006), kulturo sporočanja (Kreckler, 

et al., 2009; Martin et al., 2018), kategorizacijo in spremljanje števila prijavljenih odklonov (Hutchinson, et 

al., 2009; Mikkelsen, Thommesen & Andersen, 2013), oblikovanje sistemov sporočanja (Regenbogen, et al., 

2010; Evropska komisija, 2014) ter tudi vrednotenje uspešnosti sistemov (Anderson & Kodate, 2015; 

Stavropoulou, et al., 2015). Nezadostno sporočanje varnostnih odklonov je  v nasprotju s prizadevanji za 

razumevanje vzročno posledičnih zvez in ovira za preventivno delovanje (Hutchinson et al., 2009; Martin et 

al., 2018 ).  

Naraščajoča kompleksnost zdravstvenega varstva predstavljanje tveganje za varnost pacientov tudi v 

Sloveniji. Posodobitev sistema je bila v Sloveniji predvidena z Resolucijo o nacionalnem planu zdravstvenega 

varstva 2016-2025 (2016). K odločitvi za spremembo so doprinesli tudi priporočila Evropske komisije 

(2014), nedelovanje obstoječega sistema zaradi nesporočanja na Ministrstvo za zdravje in ugotovitve 

nacionalne študije (Zupančič et al., 2017). Značilnosti obstoječega sistema upravljanja z varnostnimi odkloni 

in tveganji za varnost v zdravstvu v Sloveniji so, da le-ta temelji predvsem bolj na zavzetosti in prizadevanjih 

izvajalcev zdravstvene dejavnosti, da so »v  toku s časom«, da izpolnijo zahteve za postopke akreditacij in 

certifikacijskih postopkov, za katere se odločijo, da poslovno odlično vzpostavljajo sistem vodenja kakovosti, 

kar vključuje tudi sistem upravljanja z varnostnimi odkloni in tveganji kot delu celovitega integriranega 

sistema upravljanja s kakovostjo. Obveza za sporočanje na Ministrstvo za zdravje je urejena zgolj na ravni 

navodil, velja samo za bolnišnice in samo za nekaj najhujših opozorilnih nevarnih dogodkov. Kot prednostna 

področja za posodobitev obstoječega sistema so bila prepoznana terminološka uskladitev, nadgradnja 

regulatornega okvira in pravna ureditev sistema za zaščito, varovanje pravic sporočevalcev ter v varnostni 

odklon vključenih deleţnikov, dvig varnostne kulture, natančna opredelitev strukture, procesa in izida sistema 

z vidika vloge, odgovornosti in aktivnosti ključnih oseb ter potrebnih virov (npr. informacijsko 

komunikacijska podpora). Posebno močna potreba po spremembi sistema se kaţe predvsem na področjih 

vpeljava in sledenje ukrepov ter širjenje izboljšav. To ugotavljajo tudi npr. Anderson et al. (2013) in 

Stavropoulou et al. (2015). Enako poudarjajo, da učenje ovirajo neenotne definicije varnostnih odklonov ter 

odsotnost povratne zanke: če osebje ne prejme povratne informacije o varnostnem odklonu, o katerem so 

poročali. To je tudi osnovni element motivacije in pogoj za učenje. 

1.1 Projekt SenSys in sistem upravljanja z varnostnimi odkloni in tveganji za varnost 
v zdravstvu 

Ministrstvo za zdravje je pričelo s projektom posodobitve sistema sporočanja in učenja iz opozorilnih 

nevarnih in drugih škodljivih dogodkov - SenSys, ki poteka v sodelovanju z Evropsko komisijo, in ob 

strokovni podpori eksperta iz danskega organa za varnost pacientov (Slika 1). 

Načrtovani nov sistem  upravljanja z varnostnimi odkloni in tveganji za varnost v zdravstvu bo zdruţeval (1) 

prepoznavanje varnostnih odklonov in tveganj za varnost pacientov ter njihovo obravnavo in preprečevanje, 

(2) sistematično sporočanje, obravnavo zdravstvenih in drugih podatkov o varnostnih odklonih v zdravstveni 

obravnavi pacientov, (3) vzpostavitev nacionalne baze podatkov o varnosti pacientov, ki vključuje evidenco 

varnostnih odklonov in register tveganj za varnost v zdravstvu, (4) analizo vsebine podatkov nacionalne baze 

podatkov in pripravo nacionalnih načrtov in priporočil za izboljšave ter (5) vzpostavitev učne platforme za 
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objavo poročil, priporočil, ukrepov, primerov dobre prakse ter inovacij za izboljševanje varnosti pacientov v 

enoten tesno povezan sistem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Slika 1: Shematski prikaz poteka projekta SenSys 

 

Ključna izhodišča, ki se upoštevajo pri razvoju in vzpostavitvi sistema, so  (Evropska komisija, 2014): 

(1)  v prvi vrsti je sistem namenjen izvajalcem zdravstvene dejavnosti (urejanje sistema od spodaj navzgor), 

(2)  moţnost sporočanja naj imajo vsi zdravstveni delavci in sodelavci in ne samo za to pooblaščene osebe, ter 

tudi pacienti, njihovi svojci in druge osebe na prošnjo pacienta ali iz svoje profesionalne vloge; 

(3) sistem naj bo podprt z IT tehnologijo, ki naj bo prijazna uporabniku in naj olajša delo; 
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(4) varnostne odklone in tveganja se naj kategorizira po ICPS klasifikaciji; 

(5) izogibati se je potrebno podvajanju vnašanja podatkov in nejasnosti pri sporočanju » komu kaj« (ostali 

sistemi vigilance), 

(6) zgolj izsledki, analize in ukrepi iz baze, ki bodo v celoti preprečili prepoznavnost posameznih primerov, 

bodo na voljo javnosti, 

(7) strokovnim delavcem in sodelavcem mora biti omogočen dostop do učne platforme, 
(8) dostop do podatkov bo za znanstvene namene omogočen pod posebnimi pogoji, 

(9)  nacionalni pristop na podlagi vrednot – kjer se škoda/posledice zmanjšuje z omejenimi sredstvi – je 

potrebno pričeti z uvajanjem sistemskih pobud, kot so strokovno izobraţevanje in usposabljanje, razvoj 

varnostnih standardov, itd. - kar v Sloveniji ţe intenzivno poteka. 

 

Sistem zagotavljanja varnosti pacientov sicer temelji na: (1) zavezi voditeljev na vseh ravneh, (2) reaktivnem 

in proaktivnem pristopu za varnost pacientov, (3) strategiji varnosti pacientov, (4) upravljanju z varnostnimi 

odkloni in tveganji za varnost v zdravstvu, (5) letnem akcijskem planu z merljivimi cilji,  (6) menedţmentu 

človeških virov za varnost pacientov,  (7) izobraţevanju in treningu zaposlenih, (8) spremljanju in merjenju 

varnosti pacientov. 

 

Naloge v okviru projekta SenSys so zdruţene v tri temeljne sklope: »zakonodaja«, »IT podpora« in »kultura 

varnosti«. Vsak sklop nalog predstavlja poseben izziv, še posebej zahteven pa je razvoj kulture varnosti. V 

nekaterih drţavah je področje varnosti pacientov v celoti zakonsko urejeno (npr. v Belgiji, Norveški in 

Švedski), v nekaterih delno (Hrvaška, Irska, Nizozemska) (Evropska komisija, 2014; Akcijski načrt, 2017). 

Slovenija mora glede na zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov moţnost uvedbe zbirke podatkov o 

varnosti pacientov urediti na ravni zakona. Načrtovana je uvedba spletne aplikacije. Na podlagi izkušenj 

drţav je za uporabo take aplikacije pomembno zagotoviti: (1) enostaven dostop do računalnikov in obrazcev, 

(2) dobro vidljivost/berljivost, (3) ozaveščenost o tem, kaj je potrebno sporočati preko te aplikacije, (4) da za 

sporočanje ne bo potrebno veliko časa, (5) enostavno izpolnjevanje obrazcev, (6) laţje sledenje nadaljnjim 

ukrepom, (7) izboljšano zaupnost, itd. Za sporočanje bomo uporabili prilagojeno Mednarodna klasifikacija za 

varnost pacientov – ICPS (2009). Zaradi nacionalnega prilagajanja se v shemi med drţavami pojavljajo 

razlike (Mikkelsen,  Thommesen, Andersen, 2013). V Sloveniji se bo uporabljala ICPS-Sl, ki je v postopku 

priprave. 

Varnostne kulture tudi ni mogoče zgraditi s politikami, strateškimi cilji, izjavo o poslanstvu, opisom delovnih 

mest ali postavljanjem varnostnih obvestil na stene. Varnostna kultura je lastnost, značilnost - tvorjena iz 

skupnih vrednot (kaj je pomembno), prepričanj (kako stvari delujejo), in usklajenega sodelujočega delovanja 

in vedenja v skladu z etičnimi načeli, smernicami, standardi, protokoli, vključno z načinom izvajanja 

nadzorov (način, kako to delamo). Prav tako lahko opišemo varnostno kulturo kot kombinacijo tega, kako se 

ljudje počutijo varni (varnostna klima), kaj /kako dejansko delajo in kakšna je politika zavoda. Za to področje 

je značilno pomanjkanje soglasja o opredelitvi, vsebini in posledicah koncepta varnostne kulture; tako na 

nacionalni, organizacijski ravni ali na ravni pacienta. Aktualna so  prizadevanja za razvoj najustreznejše 

metodologije za merjenje kulture varnosti. Sicer so se v Sloveniji merjenja varnostne kulture ţe izvajala 

(Robida, 2013). S stopnjo razvoja varnostne kulture narašča zaupanje in odgovornost, pri tem pa je vprašanje, 

kje se trenutno v Sloveniji nahajamo glede na spodnjo lestvico (Parker et al., 2006): 

(1) patološki pristop: »Zakaj bi zapravljali čas za varnost« 

(2) reaktivni pristop: »Nekaj naredimo, ko se zgodi varnostni odklon« 

(3) preračunljiv pristop: »Imamo sistem za upravljanje vseh ugotovljenih tveganj« 

(4) proaktivni pristop: »Vedno smo pozorni na tveganja, ki se morda pojavijo« 

(5) integriran generativni pristop: »Upravljanje s tveganji je sestavni del vsega, kar počnemo« 

 

Za razvoj kulture varnosti so bila v Sloveniji  identificirana tri glavna področja aktivnosti: (1) izboljševanje 

kulture varnosti pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti, (2) izboljševanje kulture varnosti prek sodelovanja na 

področju izobraţevanja za poklice, ki delujejo v zdravstvu, in (3) izboljševanje kulture varnosti s pomočjo 
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novinarjev in različnih medijev, preko katerih seveda tudi vplivamo na zaznavanja odklonov v javnosti. 

Zdravstveni delavci in zakonodajalci potrebujejo zaupen prostor za razpravo in nesoglasje. Wiig et al. (2018) 

poudarjajo, da to ni enako kot prikrivanje ali dogovarjanje, da se pred javnostjo skriva varnostni odklon. 

Strategije obveščanja je treba izboljšati v smeri neposredne in ustrezne izmenjave informacij v skladu s 

pravicami pacientov ter prizadevanj za spodbujanje odprte ter pregledne regulativne in organizacijske kulture, 

upoštevajoč npr. integrativni okvir SARF, ki upošteva dinamične druţbene procese, na katerih temeljijo 

zaznavanje tveganj in odzivi, da se zagotovi zaupanje javnosti. 

1.2 Namen, cilji študije in raziskovalna vprašanja 

V prispevku so predstavljeni rezultati in odločitve v okviru procesa izvajanja projekta SenSys za dosego 

ciljev v okviru treh predvidenih nalog. Cilj študije je bili ovrednotiti ključne odločitve in predvidene rezultate 

v okviru projekta SenSys iz vidika realizacije s SWOT analizo. Ključno raziskovalno vprašanje povezano s 

kulturo varnosti je bilo: »Kako izvajalci zdravstvene dejavnosti vidijo/ opisujejo/ razumejo kulturo varnosti?« 

2 METODA 

 

Uporabljen je bil kvalitativni raziskovalni pristop. Na podlagi izkušenj in pridobljenih podatkov s strani 

udeleţencev na delavnicah in sestankih v okviru strokovnih obiskov - glede odločitev in realizacije ciljev v 

okviru posameznih nalog - je bila kot del PDCA modela opravljena SWOT analiza. Predstavljene so tudi 

ugotovitve 2 fokusnih skupin med udeleţenci delovne podskupine »kultura varnosti" na drugi delavnici v 

okviru projekta SenSys v juniju 2018. V fokusni skupini je bilo vključenih skupno več kot 32 udeleţencev. 

Na lastno pobudo so podpisali izjavo o zaupnosti. Pogovor se je snemal. Izvedena je bila kvalitativna analiza 

posnetkov fokusnih skupin, prepoznane so bile nekatere ključne izjave udeleţencev. Podatki so predstavljeni 

na  ravni sinteze. 

3 REZULTATI 

 

Zakonska podlaga za obdelavo osebnih podatkov je nujen predpogoj ţe za pilotno izvajanje. Vsak pacient ima 

namreč pravico do primerne, kakovostne in varne zdravstvene obravnave (Uradni list RS, št. 15/08 in 55/17). 

Za podporo sistemu upravljanja z varnostnimi odkloni in tveganji za varnost bo Ministrstvo za zdravje 

zagotovilo spletno aplikacijo. Ključne naloge so: priprava investicijske dokumentacije, tehnične specifikacije, 

izvedba javnega naročila in izbor izvajalca, priprava ICPS-Sl klasifikacije in obrazcev za sporočanje, podlage 

za obravnavo pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti in za vzpostavitev učne platforme. Učinkovito 

obvladovanje tveganj za varnost pacientov je le delno odvisno od vedenja in delovanja ljudi. Ni dovolj, da se 

zagotovi varno opremo, sisteme in postopke, če kultura ne spodbuja varnega in zdravega delovanja. SWOT 

analiza je glede na odločitve v projektu SenSys  predstavljena v Tabeli 1. 

 

Zakonodaja Nevarnosti:  umik podpore, nesodelovanje, odpor in 
nesoglasja, vsebinske pomanjkljivosti pri pripravi zakonske 

podlage, omejitve v virih, napačne odločitve. 

Tveganja: analiza tveganja s področja varstva osebnih 
podatkov pokaţe na prevelika tveganja iz vidika zaščite 

deleţnikov, zakonska podlaga ni zagotovljena, sprejem 

kompromisne rešitve, preseganje časovnih omejitev. 

Priloţnosti: ureditev področja varnosti pacientov, izvedba 

pilotskega preverjanja sistema, pridobitev novih podatkov. 
Izzivi: časovna omejitev, zbrati čimveč podatkov za 

nadaljnje delo na pripravi samostojnega zakona o 

kakovosti in varnost v zdravstvu. 

IT podpora Nevarnosti: odpor in nesoglasja pri vsebini obrazcev za 
sporočanje, nesprejemanje ICPS klasifikacije, tehnične 

teţave pri razvoju  in delovanju spletne aplikacije. 

Tveganja: umaknitev podpore za razvoj, vzdrţevanje 
sistema, teţave na področju zagotavljanja virov, teţave pri 

zagotavljanju gradiv za izvajalce, neupoštevanje smernic 

za javno naročanje informacijskih rešitev. 

Priloţnosti: zagotovitev orodja izvajalcem za upravljanje z 

varnostnimi odkloni in tveganji, dostopnost ključnih 

podatkov na nacionalni ravni in moţnosti nacionalnega 
učenja in ukrepanja, izdelava demo verzije za izobraţevalne 

inštitucije in pravočasna priprava izvajalcev na delo z 

aplikacijo. 

Izzivi: zagotovitev sporočanja in obravnave varnostnih 

odklonov in tveganj za varnost pacientov pri vseh 

izvajalcih, vzpostavitev nacionalne podpore pri 
preventivnem delovanju z učno platfomo in objavo 

podatkov, poročil. 

Kultura 

varnosti 

Nevarnosti: uveljavljanja različnih idej – brez predhodne 
uskladitve in apriorno zavračanje sodelovanja, zavračanje 

novosti zardi objektivnih in subjektivnih okoliščin. 

Tveganja: napačen pristop, odpor izvajalcev, izguba 
motivacije in angaţiranosti za ureditev področja 

Priloţnosti: spodbujanje razprave o varnosti pacientov, Izzivi: usklajevanje in povezovanje z ţe obstoječo prakso, 
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razvoj orodij za merjenje kulture varnosti pacientov, 

sodelovalno delovanje z vključenostjo različnih deleţnikov. usklajevanje mnenj različnih deleţnikov in sklepanje 

utemeljenih kompromisov 

Tabela 1: SWOT analiza 

 

Asociacije udeleţencev fokusne skupine  na »kultura varnosti«so predstavljene v  Tabeli 2.  

 

Asociacije  Področja 

»način komunikacije«, »slišani in upoštevani moji predlogi«, »da bi kot pacient dobil vse potrebne 

informacije«, »vzpostavljanje zaupanja«, »zavedanje, da me ni strah, da ne bom kaznovana«, »osredotočenost 
na pacienta«, »upoštevanje protokolov«, »uvajanje preventivnih ukrepov«, »odnos zdravnika, zaupanje v 

njegovo delo«, »upoštevanje, podpora nadrejenih«, »poskušanje iskanja novih rešitev«, »orodja za področje 
kakovosti in varnosti«, »urejeno delovno okolje, kjer vsak ve, kaj so njegove pravice in dolţnosti«, »zaposleni 

spoštujejo drug drugega«, »predvidevanje, pričakovanje nepričakovanega«, »samospoštovanje, kohezija z 

vsemi s katerimi delaš«, »uporaba osebnih zaščitnih sredstev«, »ustrezna vsestranska podpora«, »ustrezna 
oprema«, »da ne bom preutrujena, preobremenjena«, »spoštovanje zaposlenih«, »enake moţnosti za vse«, 

»samovrednotenje - vsak naj se ozre vase«, »kohezija«, »prenos standardov, orodij«, »ţviţgaštvo«. 

komunikacija, vodenje in 

voditeljstvo, medsebojni 
odnosi, timsko delo, osebna 

odgovornost, fleksibilnost, 

preventivno delovanje, viri v 

zdravstvu, orodja za 

področje kakovosti in 
varnosti, vloga pacienta, 

uporaba znanja. 

Tabela 4: Asociacije udeleţencev na »kulturo varnosti« 

 

Udeleţenci so imeli ob kulturi varnosti različne asociacije, ki jih je moč glede na pomenskost zdruţiti v 

ključna področja. Prepoznana je naslednja ključna izjava »Če smo se prej poslušali pri asociacijah, smo imeli 

kar teţave, kaj kultura varnosti je..katero definicijo varnosti pacientov bomo imeli,..to je tek na dolge proge 

(F1).« 

V nadaljevanju je predstavljeno, kako udeleţenci ocenjujejo stanje kulture varnosti v njihovem zdravstvenem 

zavodu (Tabela 5). 

 

Ocena kulture varnosti  Kriterij za ocenjevanje 

5-6: »varnost pacientov dobra, če pa zadevo pogledam bolj pod mikroskopom, pa vidimo, da je preluknjana 
kot švicarski sir«, »potrebno  je zelo veliko angaţmaja – vsaka organizacija bi mora morala kulturo graditi od 
zgoraj navzdol, od začetka do konca, definirat procese za vsako stvar; iz analitičnega stališča – kup delovnih 

procesov, v katerih vsakdo ve, kaj mora naredit«, »ukrepi znajo biti trdi. Na silo ne gre nič. To ni stvar, ki se 

zgodi v enem letu. Kultura varnosti ni stvar, ki jo bomo takoj zgradil v enem dnevu, je stvar, ki se mora 

ponotranjit v vseh zaposlenih«, »če bi pacienti vedeli, kako kaotične nekatere stvari izgledajo, se ne bi pri 

nas operirali. prerekanje, vpitje, letanje«, »razlike so med privatnimi in javnimi zavodi.« 

6-7: »Jaz bi tukaj opozorila na en način je varnost na tisti stopnicah, da imamo popisana tveganja, da so 

vzpostavljeni procesi, izobraţevanje…vzpostavila si je neka kultura z izjemo enega oddelka. Vsaka ustanova 
je dobra, kot je dober najšibkejši člen. Manjka neka komunikacija, niso se vsi zavedal, da smo na isti ladji. 

Nujno je vključevanje različnih strokovnjakov«., »podpora vodstva, nekaznovalni pristop, spodbujanje, kar 

nekdo zazna kot odklon do sporoči. Sporočanje se nam je dvignilo za 60 %«, »Socialno varnostni zavodi, 

kadrovska podhranjenost…mislim, da se še malo previsoko cenimo«, »Mi pacienti delujemo bolj na 

zaupanju 7 dobro..so pa velike razlike«, »kot pacient se ne bi s tem ukvarja, zame je bilo dobro«, »vsaka 
firma bi morala sodelovati z Ministrstvom za zdravje za urejanje aktivnosti od zgoraj navzdol, od začetka do 

konca«. 

kontinuiteta prizadevanj, 
ukrepanje – pravilnost, 

ukrepanje – zahtevnost, 

dolgoročni cilj, različnost 
videnja zdravstvenih delavcev 

in pacientov 

realnost samoocene, 
delo/aktivnosti vodstva, 

neenakosti znotraj zavoda 

skupna odgovornost, 
komunikacija 

kompleksnost sistema, 

subjektivnost mnenje, 
sodelovanje med ravnmi 

dokončanje aktivnosti, 

interdisciplinarni pristop 

Tabela 5: Ocena kulture varnosti 

 

Udeleţenci ocenjujejo stanje kulture varnosti v njihovih zavodih na lestvici od 1- do 10 z od 5 do 8. Kot 

pacienti, sicer nekoliko višje, čeprav ugotavljajo, da »to ni tema, s katero bi se pacient v času zdravljenja 

ukvarjal (F1)«. 

 

4 RAZPRAVA IN ZAKLJUČEK 
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SWOT analiza je nakazala na številne nevarnosti, tveganja, priloţnosti in izzive. Potrebno se je odločiti, ali je 

čas za korak naprej. Novosti na področju zdravstvene obravnave, regulacija in postopki za izboljšanje varnosti 

vključujejo konflikte, strokovne razprave, napake in nove zamisli. Zdravstveni delavci in zakonodajalci 

potrebujejo zaupen prostor za razpravo in nesoglasje, zato je nujno delo tudi z javnostjo.  

Izvajalci zdravstvene dejavnosti vidijo/ opisujejo/ razumejo kulturo varnosti različno. Prepoznana področja 

bodo vodilo pri pripravi navodil za pripravo akcijskega načrta za razvoj kulture varnosti pri izvajalcih 

zdravstvene dejavnosti. Pogosto izrečeni in slišani trditvi »nihče nas nič ne vpraša«, »nihče nam nič ne pove« 

morajo zamenjati skrb za informiranje in osebna prizadevanja za informiranost, zagotavljanje povratne 

informacije in pooblaščanje. Odgovornost je namreč odličen motivator. 

Načrtovani nov sistem upravljanja z varnostnimi odkloni in tveganji za varnost v zdravstvu bo ob vzpostavitvi 

ţe načrtovanih strukturnih in procesnih ukrepih deloval le, če bo v celoti zagotovljeno varno okolje za 

sporočanje varnostnih odklonov. Izvajalci zdravstvene dejavnosti in uporabniki v zdravstvu vsak dan 

zaznavajo varnostna tveganja in varnostne odklone, ki so neizogibni del procesa zdravstvene obravnave. 

Izkušnje iz tujine kaţejo, da omogočena prijava varnostnih odklonov in tveganj v sistem lahko znatno pomaga 

pri procesu odprave sistemskih vzrokov (Edwards, 2017), pri čemer je bistvenega pomena to, da uporabniki 

sistemu zaupajo, da je njegov edini namen učenje. Učenje je bistvena dodana vrednost novega sistema -  je 

pogoj za učinkovito preventivno delovanje. Ministrstvo za zdravje v okviru projekta SenSys povezuje vsa 

obstoječa prizadevanja in vzpostavlja moţnost za naše skupno učenje. Čas je za korak naprej- za bolj varno 

slovensko zdravstvo! 
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Povzetek 

Za nekatere bolezni, med katerimi so tudi ščitnične bolezni, sta značilni visoka prevalenca in kroničen potek. 

Pri teh bolnikih je potrebno spremljanje, da pravočasno prepoznamo morebitno poslabšanje in preprečimo 

zdravstvene zaplete. Izkušnje v preteklosti so pokazale, da spremljanje vseh kroničnih tiroloških bolnikov v 

specialistični tirološki ambulanti pomembno prispeva k podaljševanju čakalnih dob in slabši dostopnosti 

tirološke sluţbe. Komunikacija med primarno in sekundarno oziroma tericarno ravnjo v obliki telefonskih 

posvetov tako predstavlja način, s pomočjo katerega smo prepustili stabilne kronične tirološke bolnike v 

vodenje izbranemu zdravniku ob pomoči specialista tirologa in zmanjšali število nepotrebnih napotitev. 

Takšna komunikacija omogoča posvet o vseh dilemah, povezanih s prvimi ali ponovnimi napotitvami v 

tirološko ambulanto. Ob izvedbi telefonskega posveta tirolog glede na klinični problem, ščitnično bolezen, 

pridruţena stanja in laboratorijske izvide svetuje zdravljenje in spremljanje, vse podatke o bolniku in mnenje 

pa evidentira v bolnikovo dokumentacijo. Podatek, da smo tirologi v Univerzitetnem kliničnem centru 

Ljubljana v letu 2017 opravili 8888 telefonskih posvetov, kaţe na njihovo pomembno vlogo pri obravnavi 

kroničnega tirološkega bolnika. Ugotavljamo, da komunikacija med primarno in sekundarno oziroma 

terciarno ravnjo v obliki telefonskih posvetov pomembno prispeva k ustreznejšemu napotovanju bolnikov, 

obvladovanju čakalnih dob in k večji dostopnosti specialistične tirološke obravnave. 

Ključne besede: vodenje kroničnega bolnika, ščitnica, telefonski posveti 

UVOD 

Prevalenca bolezni ščitnice je visoka, večina ščitničnih bolezni pa ima kroničen potek (Zaletel et al., 2011). 

Prevalenca avtoimunske bolezni ščitnice je bila po podatkih ene večjih epidemioloških raziskav 18 % med 

preiskovanci, ki pred tem niso imeli znane ščitnične bolezni (Hollowell et al., 2002). Zmanjšano delovanje 

ščitnice, ki je lahko izid številnih ščitničnih bolezni, ugotavljajo v odrasli populaciji pri 4 do 9,5 % (Canaris et 

al., 2000), pri ţenskah nad 60. letom pa celo v 20 % (Cooper  Biondi, 2012). Pri teh bolnikih je potrebna 

uvedba nadomestnega zdravljenja ter doţivljenjsko spremljanje in prilagajanje odmerka zdravila. Tudi 

prevalenca nodusov v ščitnici je visoka. Z uporabo ultrazvoka jih po nekaterih podatkih odkrijemo pri več kot 

50 % preiskovancev brez prej znane ščitnične bolezni (Hegedüs, Bonnema,  Bennedbaek, 2003). Čeprav je 

na srečo 90−95 % nodusov v ščitnici benigne narave, jih 30 % raste in povzroča lokalne teţave (Erdogan, 

Gursoy  Erdogan, 2006), zato je potrebno spremljanje.  

VLOGA KOMUNIKACIJE MED PRIMARNO IN SEKUNDARNO RAVNJO PRI 

OBRAVNAVI TIROLOŠKIH BOLNIKOV 

V Ambulanti za bolezni ščitnice Klinike za nuklearno medicino Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani 

(UKCL) obravnavamo tirološke bolnike  s področja polovice Slovenije. Letno obravnavamo skupno pribliţno 

16000 bolnikov, od tega 7000 bolnikov z novoodkrito boleznijo ščitnice. Pri več kot polovici potrdimo 

kronično ščitnično bolezen, kar pomeni, da bi doţivljensko spremljanje teh bolnikov v specialistični tirološki 

ambulanti pomenilo velik porast števila kontrolnih pregledov. Sočasno pa bi se močno zmanjšala dostopnost 

specialistične obravnave za vse bolnike, ki čakajo na prvi pregled. 

Zato smo pred dvajsetimi leti pričeli s projektom reorganizacije tirološke sluţbe. Kroničnega tirološkega 

bolnika smo z navodili prepustili v vodenje izbranemu zdravniku, ki je imel kot pomoč pri vodenju bolnika 
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vsakodnevno moţnost telefonskega posveta s tirologom – konzultantom. Število napotitev kroničnih bolnikov 

v tirološko ambulanto se je zato zmanjšalo, kar je omogočilo hitrejšo obravnavo novih bolnikov in občutno 

skrajšalo čakalno dobo. Letno število telefonskih posvetov pa je postopno naraslo s 27 posvetov v letu 1998 

na 8888 posvetov v letu 2017.  

Projekt telefonskih konzultacij, ki temelji na intenzivni dnevni komunikaciji med primarno in sekundarno 

ravnjo, danes predstavlja temeljno orodje vodenja kroničnega tirološkega bolnika: 

 je pomoč izbranim zdravnikom splošne ali druţinske medicine in zdravnikom drugih specialnosti pri 

vodenju kroničnih tiroloških bolnikov 

 omogoča posvet o vseh dilemah, povezanih s prvimi ali ponovnimi napotitvami v tirološko ambulanto 

 predstavlja pomoč pri odločitvi, ali in s kakšno stopnjo nujnosti je potrebno bolnika napotiti k tirologu 

 omogoča pravočasno prepoznavanje kroničnih tiroloških bolnikov, ki zaradi akutnega poslabšanja 

potrebujejo specialistično obravnavo 

 je način učenja, ki temelji na primerih iz prakse 

Ocenjujemo, da bi imeli brez telefonskih posvetov v letu 2017 vsaj 6000 več napotitev v tirološko ambulanto, 

kar pomeni, da telefonski posveti pomembno prispevajo k obvladovanju čakalnih dob in k večji dostopnosti 

specialistične tirološke ambulante. 

IZVAJANJE KOMUNIKACIJE MED PRIMARNO IN SEKUNDARNO RAVNJO PRI 

OBRAVNAVI TIROLOŠKIH BOLNIKOV 

Posveti po telefonu potekajo med zdravnikom specialistom tirologom in izbranim zdravnikom nekega bolnika 

oziroma drugim zdravnikom specialistom. Telefonske posvete izvajamo običajno za bolnike, ki so ţe bili na 

pregledu v tirološki ambulanti in imajo ţe diagnozo, zaradi spremembe kliničnega stanja ali patoloških 

laboratorijskih izvidov pa je potreben posvet s tirologom glede nadaljnjega vodenja. Telefonske posvete 

izvajamo tudi za bolnike, ki še niso bili obravnavani v tirološki ambulanti. 

Naročilo telefonskega posveta je v preteklih letih potekalo na način, da je zdravnik, ki je ţelel posvet, po 

telefonu sporočil podatke bolnika, o katerem se je ţelel posvetovati. V letu 2018 pa je bila v okviru orodja 

eZdravje vzpostavljena moţnost naročila ePosveta v sistem eNaročanje, kar predstavlja pomembno izboljšavo 

v hitrosti in kakovosti izvedbe naročila. 

Na osnovi naročila tirolog pokliče pokliče zdravnika, ki je ţelel telefonski posvet. Pred seboj ima bolnikovo 

dokumentacijo. Tirolog vanjo zapiše klinični problem, o katerem ga sprašuje izbrani zdravnik, vrste in 

odmerke zdravil in laboratorijske izvide, ki mu jih sporoči izbrani zdravnik. Tirolog potrebuje pri odločanju 

tudi podatke o ostalih, neščitničnih boleznih, o drugih zdravilih, ki jih ta bolnik jemlje, o morebitni 

nosečnosti, poporodnem obdobju, o morebitni ţelji po zanositvi, o morebitnih nedavnih operacijah, 

hospitalizacijah, pa tudi o različnih socialnih okoliščinah. Različne informacije mu pomagajo pri odločitvi o 

spremembi odmerka ali vrste zdravila za zdravljenje ščitnične bolezni. Odločitev je tako vedno posledica 

kompleksnega procesa, ki poleg kliničnih izkušenj tirologa vključuje tudi klinične izkušnje izbranega 

zdravnika, vse potrebne informacije ter izvide. Samo tak način lahko zagotavlja varno vodenje tiroloških 

bolnikov. Telefonski posvet mora potekati na relaciji zdravnik-zdravnik in s tem tudi vsa odgovornost, 

povezana z odločitvami, sprejetimi med telefonskim posvetom. 

Na koncu tirolog zapiše še svoj nasvet glede morebitne spremembe odmerka ali vrste zdravil za zdravljenje 

ščitnične bolezni, glede napotitve v tirološko ambulanto ali glede napotitve k drugim specialistom. Tudi 

izbrani zdravnik v bolnikovo dokumentacijo zapiše nasvet, ki ga je dobil od tirologa. Na ta način je bolnikovo 

zdravstveno stanje dokumentirano, bolniku pa ni treba več mesecev čakati na obravnavo pri specialistu 

tirologu, saj od izbranega zdravnika takoj prejme navodila glede nadaljnjega zdravljenja in spremljanja. Izid 

ePosveta je pisno mnenje, ki ga tirolog pripravi v elektronskem sistemu in je zdravniku, ki je ţelel posvet, v 

elektronski obliki dostopno neposredno po izvedbi komunikacije.  

 

ZAKLJUČEK 

Vodenje kroničnega tirološkega bolnika, ki temelji na komunikaciji med primarno in sekundarno ravnjo, 

predstavlja primer obravnave kroničnih bolezni z visoko prevalenco. Takšen pristop lahko pripomore k 

skrajševanju čakalnih dob in k boljši dostopnosti specialistične obravnave, pa tudi k večjemu deleţu 
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ustreznejših napotitev. Strm porast števila telefonskih posvetov, ki ga opaţamo iz leta v leto, kaţe na to, da je 

komunikacija med primarno in sekundarno ravnjo odlično in dobrodošlo orodje. Omogoča namreč 

neposreden pretok informacij, ki je poleg strokovnosti ključnega pomena za najvišjo raven kakovosti 

obravnave skupnega bolnika. 
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