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V mesecu decembru 2014 smo v Zdravstvenem domu Brežice izvedli anketo o 
zadovoljstvu zaposlenih V ZD Brežice.  
Vprašalnik so prejeli vsi zaposleni, ki so v tem času bili  na delu. Izpolnjene vprašalnike 
so zaposleni lahko oddali v zaprto skrinjico na tajništvo ZD.     
V času izvedbe ankete  o zadovoljstvu zaposlenih je v ZD bilo zaposlenih  93 
uslužbencev, zaradi odsotnosti v času izvedbe,  ni prijelo 20 uslužbencev, torej je prejelo 
anketo 73  uslužbencev.   
Anketo so odklonilo oziroma niso oddali nazaj anketnega lista ali je slednji bil prazen oz. 
nepopolno izpolnjen (manj kot polovica oddanih odgovorov) 4  uslužbenci.  Vprašalnik je 
izpolnjen vrnilo 69 uslužbencev. Odzivnost je torej bila 94,5 % ( število vrnjenih 
izpolnjenih vprašalnikov delimo s številom anketiranih). 
V anketi je uporabljen standardizirani vprašalnik (skrajšana oblika)  za  ocenjevanje  
zadovoljstva zaposlenih v zdravstvenih zavodih, ki je tudi priložen. Vprašalnik je 
sestavljen iz dveh pomembnih sklopov. V prvem je anketiranec skozi 24 vprašanj podal 
oceno svojega  zadovoljstva s posameznimi segmenti delovanja in poslovanja ZD   in v 
drugem je skozi 8 vprašanj ocenil  lastno zadovoljstvo s svojo vlogo in  statusom  znotraj 
ZD. 
 
 
 
 
I. SKLOP – Zadovoljstvo zaposlenih s posameznimi segmenti delovanja in 
poslovanja ZD  :  
 
Na vsako vprašanje, ki je predstavljalo posamezen kriterij zadovoljstva zaposlenih so bili 
ponujeni 3  možni odgovori: 

1-   » se ne strinjam« 
2-   »niti se strinjam niti ne nasprotujem« 
3-   »se strinjam«  

 
 

Rezultati ankete o zadovoljstvu zaposlenih s posameznimi segmenti delovanja in poslovanja ZD 
–I –sklop: 

 

 

  1 2 3 

1. Zaposleni smo samostojni pri opravljanju svojega dela 3 17 49 

2. Zdravstveni dom ima jasno oblikovano poslanstvo 8 29 32 

3. Kriteriji za napredovanje so jasni vsem zaposlenim 10 32 27 

4. Vodstvo posreduje informacije zaposlenim na razumljiv način. 9 31 29 

5. Pri usposabljanju se upoštevajo tudi želje zaposlenih. 3 34 32 

6. V zdravstvenem domu se pričakuje, da predloge za izboljšave dajejo vsi - ne le vodje  6 30 33 

7. Zaposlitev v zdravstvenem domu je varna oziroma zagotovljena. 2 31 36 

8. Vodje nas spodbujajo k sprejemanju večje odgovornosti za svoje delo. 4 28 37 
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9. 
V našem zdravstvenem domu imamo vsaj enkrat letno strukturiran (temeljit) pogovor s 
svojim vodjem. 7 28 34 

10. Zadolžitve so jasno opredeljene 6 30 32 

11. Zdravstveni dom zaposlenim nudi potrebno usposabljanje za dobro opravljanje dela. 2 33 34 

12. Zaposleni se čutimo odgovorne za kakovost svojega dela. 1 15 53 

13. Zaposleni na vseh ravneh imamo realne možnosti za napredovanje. 12 30 27 

14. Storitve stalno izboljšujemo in posodabljamo. 5 27 37 

15. Zaposleni imamo jasno predstavo o tem, kaj se od nas pričakuje pri delu. 5 27 37 

16. Razumem vsebino plačilne liste in si jo lahko razložim. 3 34 32 

17. Odnosi med zaposlenimi so dobri. 7 32 30 

18. Delovni sestanki so redni. 9 32 28 

19. V našem ZD smo pripravljeni na dodaten napor, kadar se to pri delu zahteva. 2 16 50 

20. Moj neposredno vodja se drži stvari, ki sva se jih jasno dogovorila. 7 16 46 

21. Sistem usposabljanja je dober. 6 22 41 

22. V našem zdravstvenem domu smo vsi dovolj obremenjeni. 9 27 33 

23. Zadovoljen bolnik je najvišja vrednota vseh zaposlenih. 1 14 54 

24 Zaposleni smo zadovoljni s sodelavci zunaj poklicne skupine. 1 28 40 

 

 
Iz tabele je razvidno, da se večina zaposlenih »strinja« oz. »niti se ne strinja niti ne 
nasprotuje«  posameznimi trditvami  navedenim v prvem sklopu ankete od 1-24 in sicer 
v povprečju je bil odgovor: 
 
se strinjam  :    53,4% 
niti se  strinjam niti ne nasprotujem: 38,8% 
se ne strinjam: 7,8% 
    

 
Grafični prikaz: 

se strinjam

niti se strinjam niti ne

nasprotujem

se ne strinajm
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� 5  odgovorov zadovoljstva zaposlenih s posameznimi segmenti delovanja 
ZD Brežice, kjer so zaposleni najbolj zadovoljni  in so ocenili  z najboljšo 
oceno  » se strinjam «: 

 
1. Zadovoljen bolnik je najvišja vrednota vseh zaposlenih  
2.  Zaposleni se čutimo odgovorne  za kakovost svojega dela  
3. V našem ZD smo pripravljeni na dodaten napor, kadar se to pri delu zahteva 
4. Zaposleni smo samostojni por opravljanju svojega dela 
5. Moj neposredni vodja se drži stvari, ki sva se jih jasno dogovorila 

  
 
� 5 slabše ocenjenih kriterijev zadovoljstva zaposlenih s posameznimi 

segmenti delovanja ZD Brežice, ki so bili ocenjeni z oceno »se ne 
strinjam«: 

 
1. Zaposleni na vseh ravne imamo realne možnosti za napredovanje 
2. Kriteriji za napredovanje so jasni vsem zaposlenim 
3. V našem zdravstvenem domu smo vsi dovolj obremenjeni 
4. Vodstvo posreduje informacije zaposlenim na razumljiv način 
5. Delovno sestanki so redni 

 
 

II- SKLOP – Zadovoljstvo pri delu  
 
Na vsako vprašanje, ki je predstavljalo posamezen kriterij osebnega zadovoljstva 
zaposlenih pri delu  so bili ponujeni 3  možni odgovori: 
 

1- Nezadovoljen 
2- Zadovoljen 
3- Zelo zadovoljen 

 

Rezultati ankete o zadovoljstvu zaposlenih – II sklop: 

 

ZADOVOLJSTVO…               1                              2                              3 

1. … z delom 1 33 
        35 

2. … z vodstvom organizacije 3 39 27 

3. … s sodelavci 2 38 29 

4. … z neposredno nadrejenimi 4 31 34 

5. …z delovnimi razmerami (opremo, prostori) 5 38 26 

6. … z možnostmi za izobraževanje 6 37 26 

7. … s stalnostjo zaposlitve 1 29 39 

8. … z delovnim časom 2 32 35 
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Iz tabele je razvidno, da je  pri svojem statusu znotraj ZD večina zaposlenih zelo 
zadovoljnih oz. zadovoljnih: 
 
Zelo zadovoljnih  : 45,5 % anketiranih   
Zadovoljnih         : 50,2 % anketiranih 
Nezadovoljnih     : 4,3 %  anketiranih.  
 
Grafični prikaz: 

zelo zadovoljen

zadovoljen

nezadovljen

 
 
 

�   2  odgovora zadovoljstva zaposlenih pri delu, kjer so zaposleni najbolj 
zadovoljni  in so ocenili  z najvišjo oceno » zelo zadovoljen«: 
 

-zadovoljstvo s stalnostjo zaposlitve                      56,5 % anketirancev 
-Zadovoljstvo  z delovnim časom                           50,7 %  anketirancev 
 

�    2  odgovora zadovoljstva zaposlenih pri delu, kjer so zaposleni najmanj 
zadovoljni  in so ocenili  z najnižjo oceno » nezadovoljen«: 
 

-Zadovoljstvo  z možnostmi za izobraževanje                   8,7% anketirancev 
-zadovoljstvo z delovnimi razmerami(opremo,prostori)     7,2 % anketirancev 
 
 
 
 
 
Zaključek : 
 
V prvem sklopu vprašanj je anketiranec skozi 24 vprašanj podal oceno svojega 
zadovoljstva s posameznimi segmenti delovanja in poslovanja ZD. Vodstvo  veseli, da je 
zadovoljen bolnik najvišja vrednota večine zaposlenih in da se zaposleni čutimo 
odgovorne za kakovost svojega dela ter smo pripravljeni na dodaten napor, kadar se to 
pri delu od nas zahteva.   
 
Pri svojem statusu znotraj ZD v drugem sklopu vprašanj   so zaposleni najvišje ocenili 
zadovoljstvo s stalnostjo zaposlitve in z delovnim časom. Najslabše so ocenili 
zadovoljstvo z možnostmi izobraževanja in z delovnimi razmerami (opremo, stroji..)..  
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Skupna ocena vodstva ZD Brežice  je, da  je  v naslednjem poslovnem letu potrebno dati 
več poudarka na segmentih, kjer je bilo zadovoljstvo zaposlenih najnižje. Tako bomo  še 
bolj pozorno spremljali obremenitve po  posameznih uslužbencih in organizacijskih 
enotah kot celoti in bolj jasno opredelili zadolžitve le-teh. Informiral bomo uslužbence v 
zvezi s  kriteriji za napredovanje in  možnostmi napredovanja ter posameznikom. Javni 
uslužbence, ki ne razumejo vsebino plačilne liste, pa lahko prosijo za razlago v 
računovodski službi.  
V letu 2015 bomo še več pozornosti posvetili izobraževanju kadrov, predvsem 
zdravnikov in zobozdravnikov  ter ostalega medicinskega osebja, kar je nujno potrebno 
za pridobivanje in podaljšanje licenc za delo.   
Anketo o zadovoljstvu bo vodstvo ZD analiziralo  tudi z vodji posameznih oddelkov ZD, 
ki bodo podali svoje mnenje in predloge oz načrte za izboljšanje  slabše ocenjenih 
kriterijev. 
 
V letu 2015 bomo preverili uspešnost izvedenih sprememb in ukrepov in  ob koncu leta  
ponovno izvedli Anketo o zadovoljstvo zaposlenih  v ZD za  leto 2015.  
 
 
 
Brežice, 30.1.2015 
 
 
 
Pripravila:                Direktor ZD: 
kadrovska služba ZD             Miroslav Laktić,dr.med. 
Mirjana Obranič      spec.gin.in porodn. 
 


