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1. UVOD  

1.1.  Opredelitev problema 

Storitveni sektor, s svojim naglim razvojem, danes predstavlja pomemben delež 
gospodarskega področja. Storitveno dejavnost lahko delimo na državni, zasebni neprofitni in 
poslovni sektor. Prav državni sektor, kamor spada tudi občinska uprava, predstavlja dobršen 
del celotnega storitvenega sektorja, saj državna in s tem tudi občinska uprava izvajata 
predvsem storitve. Ob opredelitvi, da so storitve neotipljive, neločljive, spremenljive in 
minljive lahko sklepamo, da so stranke z enako storitvijo zelo različno zadovoljne. Prav zato 
je treba spremljati zadovoljstvo strank in ob morebitnem nezadovoljstvu ustrezno ukrepati. 

Občinska uprava je organizacija, ki je ustanovljena v vsaki občini in izvaja predvsem storitve, 
namenjene občanom, živečim na področju občine. Storitve, ki jih izvaja občinska uprava so 
predvsem neprofitnega značaja in so v večji meri definirane z zakoni in podzakonskimi akti. 

V občinski upravi lahko razdelimo organizacijske funkcije podobno kot v podjetjih, kjer se le 
te delijo na upravljanje, management in izvajanje (Rozman 2002, str 153). Lastniki, 
upravljalci občine in s tem tudi občinske uprave, so občani. Občani, torej lastniki, izvolijo 
občinski svet in župana, ki imata managersko funkcijo. Župan imenuje direktorja občinske 
uprave. Slednji ni funkcionar, temveč je v občinski upravi redno zaposlen za nedoločen čas. 
Nadrejen je vsem zaposlenim v občinski upravi, podrejen pa županu. Vsi zaposleni v občinski 
upravi so izvajalci.  

Pri mojem delu v občinski upravi ugotavljam, da se občani, ki so stranke v postopku in hkrati 
lastniki, vse prevečkrat obnašajo lastnikom neprimerno. Do občinske uprave čutijo pretirano 
spoštovanje, managerje in celo izvajalce imajo za sebi nadrejene. Posamezniki imajo 
velikokrat slabe izkušnje z izvajanjem storitev občinske uprave zato, ker se zadeva rešuje 
nerazumno dolgo, izvajalci so nerazumljivi, od strank zahtevajo ogromno dokazil, .... 
Marsikateri izvajalec se ne zaveda, da je na svojem delovnem mestu samo zaradi lastnikov. 
Obnaša se arogantno in stranki zadeve ne razloži na enostaven in prijazen način. Toda ni 
vedno tako. Mnogo izvajalcev je prijaznih in se za rešitev strankine vloge osebno angažirajo. 
Kljub temu pa opažam, da je veliko strank z izvajanjem storitev v občinski upravi vsaj delno 
nezadovoljnih.   

Iz zgoraj povedanega je razvidno, da tudi v občinski upravi najdemo »principal agent 

problem« (Prašnikar, 1998, str. 300). Agenta sta župan in občinski svet, principal pa občani. 
Občani izvolijo občinski svet in župana na podlagi predvolilnih obljub. V tistem trenutku 
imajo enake interese, takoj zatem, ko je agent na svojem položaju, pa se lahko interesi 
spremenijo in pride do »principal agent problema«.  
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Toda mišljenje, da občinska uprava nima konkurence, da občani tako ali drugače nimajo kje 
drugje dobiti storitve, ki jih le ta ponuja, je zmotno, saj je konkurenca zelo močna. 
Konkurenco predstavljajo politične stranke, ki bodo poskušale ob prvih volitvah prepričati 
občane in hkrati tudi stranke, da bodo same boljše izvajale storitve za svoje občane. Občinska 
uprava bi si morala v ta namen za temeljni cilj postaviti zadovoljstvo strank, nato pa le to 
meriti in analizirati ter po potrebi ukrepati. Pri tem pa management ne sme pozabiti na interno 
trženje, saj lahko samo zadovoljni zaposleni poskrbijo za zadovoljstvo  strank.  

Zadovoljstvo strank je pomembno tako v profitno kot v neprofitno usmerjenih organizacijah. 
Zato ne preseneča, da organizacije namenjajo vse večjo pozornost načrtovanju, izvajanju in 
upravljanju procesov, ki se nanašajo na strankino zadovoljstvo oziroma nezadovoljstvo 
(Možina, 2002, str. 199). Ker menim, da je zadovoljstvo strank ključnega pomena in da se le  
temu v javni uprav posveča premalo pozornosti, bom v magistrskem delu ugotavljala, kako so 
stranke zadovoljne z izvajanjem storitev, ki jih nudi občinska uprava Mestne občine Koper in 
kako so stranke zadovoljne s to Upravo nasploh.  
 
 

1.2.  Namen dela 

Namen magistrskega dela je, s pomočjo domače in tuje strokovne literature, izkušenj iz 
prakse ter empirične raziskave, preučiti mnenje in izkušnje strank z izvajanjem storitev v 
občinski upravi Mestne občine Koper. V skladu s tem, je namen magistrskega dela tudi podati 
napotke vodstvu občinske uprave, na podlagi katerih bi lahko z ustreznimi akcijami dosegli 
večje zadovoljstvo strank, z izvajanjem storitev v občinski upravi Mestne občine Koper. 

Namen magistrskega dela je proučiti storitve, lastnosti storitev, vrste storitev, opredeliti 
kakovost storitev, preučiti možnost merjenja kakovosti storitev ter obravnavati zadovoljstvo 
strank. Dalje je namen naloge opredeliti občino in občinsko upravo z vidika storitvene 
organizacije. Namen empiričnega dela magistrskega dela pa je preučiti zadovoljstvo občanov 
oziroma strank z občinsko upravo Mestne občine Koper in z izvajanjem storitev v občinski 
upravi Mestne občine Koper. 
 
 

1.3. Cilj magistrskega dela  

Cilja magistrskega dela sta dva. Cilj teoretičnega dela magistrskega dela je predelati 
strokovno literaturo, ki se nanaša na storitve na splošno, podrobneje obdelati kakovost storitev 
ter posledično zadovoljstvo strank in prikazati občino in občinsko upravo na splošno, v 
nadaljevanju pa predstaviti Mestno občino Koper in občinsko upravo Mestne občine Koper. 
Cilj empiričnega dela magistrskega dela pa je proučiti zadovoljstvo prebivalcev Mestne 
občine Koper z izvajanjem storitev v občinski upravi Mestne občine Koper in podati ustrezne 
predloge, pri tem pa se osredotočiti na naslednje trditve v smislu podmen: 
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1. Občani ne ločijo med občinsko in državno upravo.  
2. Občani so imeli slabo izkušnjo na občinski upravi in menijo, da se bo le ta ponovila.  
3. Občani niso zadovoljni z urnikom občinske uprave. 
4. Občani si želijo celovite rešitve svoje vloge na enem mestu. 
5. Občani menijo, da so čakalne vrste predolge. 
6. Reševanje vlog je po mnenju občanov predolgo. 
7. Občani niso zadovoljni s sprejemom, ob  prihodu na občinsko upravo. 
8. Občani niso zadovoljni z uslužbencem, ki rešuje njihovo vlogo. 
 

 

1.4.  Metode dela 

Magistrsko delo vključuje strokovno poglobitev na področju storitev, zadovoljstva strank ter 
občinske uprave z vidika storitvene organizacije in empirično raziskavo zadovoljstva strank z 
izvajanjem storitev občinske uprave Mestne občine Koper. Delo se tako opira na teoretična 
znanja o storitvah in s tem povezanim zadovoljstvom strank, nato pa so ta teoretična 
spoznanja preverjena z empirično raziskavo. 

Ena izmed uporabljenih metod je tehnika opisa in analiza dosedanjih ugotovitev, ki je 
uporabljena v teoretičnem delu magistrskega dela. V magistrskem delu prav tako uporabljam 
metodo vprašalnika, s katerim ugotavljam, ali so uporabniki zadovoljni z izvajanjem storitev 
v občinski upravi Mestne občine Koper. Na koncu dela uporabljam metodo sklepanja, s 
pomočjo katere podajam predloge za izboljšave pri vidikih, ki jih obravnavam. 

V teoretičnem delu magistrskega dela uporabljam domačo in tujo strokovno literaturo. V 
empiričnem delu pa uporabljam predvsem interne vire in izkušnje, do katerih sem prišla 
tekom preučevanja celotnega področja občinske uprave, ki sega dosti dlje od mojega 
delovnega področja. Izkušnje sem si pridobila tudi na podlagi pogovorov s strankami 
sodelavci ter z opazovanjem stanja.  
 
 

1.5.  Zasnova dela  

Magistrsko delo tvori devet, ustrezno opredeljenih in strukturiranih poglavij. Vsako od 
poglavij vsebuje več podpoglavij. Prične se z uvodom, v katerem je opredeljen problem s 
katerim se v delu ukvarjam. Sledijo: obrazložitev namena magistrskega dela, definicija cilja 
magistrskega dela, predstavitev metode dela in nenazadnje sama zasnova dela. 

V drugem poglavju je predstavljen storitveni sektor. Kot prve so predstavljene osnovne 
lastnosti storitev, nato vrste storitev in pa možnosti trženja storitev v naprofitnem sektorju. V 
zadnjem delu drugega poglavja je podrobneje obdelana kakovost storitev. 
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V tretjem poglavju se poglabljam v zadovoljstvo strank. Tako je na začetku podana teorija 
zadovoljstva strank. V nadaljevanju ugotavljam kaj sploh je zadovoljstvo in kako ga merimo, 
na koncu govorim o tem, kaj je politika zadovoljstva strank v organizaciji.  

Četrto poglavje prikazuje občino in občinsko upravo na splošno. V prvem delu tega poglavja 
podajam ustavno opredelitev občine, navajam kaj je lokalna samouprava, kakšen so sodobne 
občine, kakšne vrste občin imamo v Sloveniji in kateri so občinski organi. V drugem delu 
četrtega poglavja je predstavljena občinska uprava z njenimi organi, prikazano je zunanje in 
notranje okolje občinske uprave, podane so razlike med pridobitnimi in nepridobitnimi 
organizacijami. Poglavje se ukvarja tudi z birokratičnostjo storitvene organizacije in 
»principal agent problemom« v občinski upravi. 

Peto poglavje predstavlja Mestno občino Koper in občinsko upravo Mestne občine Koper. 
Navedene so storitve, ki jih izvaja omenjena občinska uprava. Prav tako so predstavljene tudi 
aktivnosti, ki jih občinska uprava Mestne občine Koper izvaja na področju kakovosti izvedbe 
storitev ter zadovoljstva strank. 

Šesto poglavje temelji na empirični raziskavi. V njem je opredeljen: problem, s katerim se 
ukvarjam v raziskavi, cilj in potek raziskave. Pomemben del šestega poglavja pa se nanaša na  
predstavitev rezultatov empirične raziskave. Na koncu je podan sklep o ugotovitvah raziskave 
in napotki za povečanje zadovoljstvo strank v občinski upravi Mestne občine Koper. 

Sedmo poglavje zaključuje magistrsko delo s sklepom, v katerem so podane ključne misli o 
storitvah, zadovoljstvu strank, občini in občinski upravi ter o rezultatih empirične raziskave. 

V osmem poglavju je po abecednem vrstnem redu zapisana vsa literatura, ki sem jo uporabila 
pri pisanju magistrskega dela. V devetem poglavju se nahajajo uporabljeni viri. 

V zaključnem delu magistrskega dela je dodanih enajst prilog. 
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2. STORITVE      

Izraz storitev izhaja iz latinskega izraza »servio« (»servire« it.), ki ima več pomenov. Pomeni 
lahko: delati za nekoga oziroma služiti nekomu, streči, skrbeti zanj, pomagati nekomu 
oziroma narediti nekaj zanj, ustrezati, ravnati se po čem, odslužiti, izvajati, posluževati, 
oskrbovati, ponujati, delovati, zadovoljevati, obnašati se (Bradač v Snoj, 1998, str. 32). 

Za storitev je značilno predvsem to, da je neotipljiva in da gre za proces, ki ga izvaja izvajalec 
storitve stranki. V skrajnem primeru, ko gre za čisto storitev, stranka po prejemu le te nima 
karkoli oprijemljivega za pokazat (tak primer je na primer pogovor z referentom, ki nudi 
stranki nasvet). Obstajajo pa tudi storitve, ki so vezane na določen fizičen izdelek, kot na 
primer, ko referent napiše stranki odločbo. V tem primeru ima stranka poleg izvedene storitve 
(svetovanje, sam proces izvedbe in odločitev referenta) tudi fizičen "dokaz" (dokument) o 
izvedeni storitvi.   

Vse organizacije, tudi tiste, ki se ukvarjajo s proizvajanjem izdelkov, se zavedajo pomena 
storitev, torej kako je izdelek prodan. Prav zato tudi proizvodne organizacije vključujejo v 
svojo ponudbo izdelkov ponavadi tudi storitve, ki predstavljajo manjši ali večji del celotne 
ponudbe. Glede na to, koliko storitve je vključene v ponudbi, napram izdelku ločimo pet vrst 
ponudb (Potočnik, 2004, str. 30;  Kotler, 1994, str. 465): 

• Samo opredmeten izdelek; proizvajalec ponudi samo izdelek, brez spremstva 
storitve. 

• Opredmeten izdelek s spremljajočimi storitvami;  tak izdelek je za kupca bolj 
privlačen, npr. servis izdelka. 

• Izdelek in storitev sta zastopana v enaki meri; primer je lahko izobraževanje, ko 
študent kupi knjigo, hkrati pa obiskuje predavanja. 

• Osnova ponudbe je storitev, ki jo spremljajo manj pomembni izdelki; primer je 
frizerka, ki svoji stranki po striženju las podari šampon. 

• Samo storitev; primer take ponudbe je masaža.   
Za občinsko upravo bi lahko dejala, da izvaja storitve, katere pa skoraj vedno spremlja 
izdelek. Vsak pogovor med referentom in stranko, svetovanje stranki, odločitev referenta, … 
spremlja dokument, v obliki uradnega zaznamka, dopisa, sklepa, odločbe ..., ki ga stranka 
prejme kot dokaz o izvedeni storitvi. 
 
 

2.1.  Osnovne lastnosti storitev  

Storitve vsebujejo nekatere temeljne značilnosti, zaradi katerih se razlikujejo od samega 
izdelka. Prav zaradi spodaj navedenih značilnosti storitev, je trženju storitev potrebno 
nameniti posebno pozornost in ga razlikovati od trženja izdelkov. Kotler (1994, str. 465) 
navaja štiri temeljne lastnosti storitev. 
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2.1.1. Neopredmetenost 

Beseda »neopredmetenost« nam že sama pove, da pri storitvi ne gre za predmet (izdelek), ki 
ga lahko pred nakupom primemo, pogledamo, okusimo, povohamo.  Dokler storitve ne 
kupimo, v najslabšem primeru, sploh ne vemo kaj, smo kupili. Zanesti se moramo na 
priporočila, intuicijo, pretekle izkušnje .... Ponudnik storitve mora poskrbeti, da  spremeni 
neotipljivost storitev v nekaj otipljivega. Storitvi je potrebno dodati nekaj, na podlagi česar se 
bo potencialna stranka odločila za storitev.  

Stranka, ki potrebuje storitev občinske uprave, največkrat nima izbire, saj določene storitve 
nudi samo občinska uprava. Ker pa se danes tudi občinske uprave zavedajo, da si stranka 
zasluži kvalitetno storitev in strmijo k temu, da se pozicionirajo kot visoko učinkovite, so jim 
lahko v pomoč naslednje sestavine: 

• Kraj;  okolje, v katerem se storitev izvaja, je izrednega pomena. Urejeni, čisti, 
pospravljeni prostori, brez nepotrebnih papirjev na mizi, bodo v stranki vzbudili zaupanje, 
da bo njena zadeva rešena v najkrajšem možnem času in strokovno pravilno. Na tem 
mestu je pomembno poudariti, da morajo biti spisi pospravljeni v omarah, na mizi se 
lahko nahaja le spis, ki je v obdelavi. Mize, ki so vse prevečkrat razmetane, polne raznih 
papirjev, dokumentov, spisov, stranki sporočajo, da obstaja verjetnost, da se bo njena 
zadeva izgubila. 

• Ljudje; občinska uprava, ki želi biti pozicionirana kot visoko učinkovita, mora 
zaposlovati urejene ljudi. Z urejenostjo je mišljena tako zunanja urejenost, kot tudi 
sposobnost, da si zaposleni uredi svoje delovno okolje tako, da bo urejeno in učinkovito. 
Za zaposlene je pomembno, da so do svojega dela marljivi in vestni, pred stranko ne 
smejo vzbujati vtisa, da nimajo dela. Dober primer, ko stranke dobijo občutek o 
neučinkovitosti občinske uprave je naslednji: na hodniku je veliko strank, ki čakajo na 
določeno storitev. Stranke so že zaradi čakanja nejevoljne. Na istem hodniku se nahaja 
fotokopirni stroj, na katerem zaposleni fotokopira večje število izvodov. On seveda 
opravlja svoje delo, ker stoji »križem-rok« pri fotokopirnem stroju v pripravljenosti, če bi 
se kopije zataknile. V tem primeru zaposleni, ki kopira, ne more storiti ničesar, da bi 
čakajoči prišli hitreje do svoje storitve, saj to delo opravlja drugi zaposleni. Toda s tem, ko 
pred očmi strank »nič« ne počne, v strankah vzbuja občutek, da so zaposleni neučinkoviti 
in počasni. 

• Oprema; oprema, predvsem računalniki in telefoni, bi morala biti čim novejša, saj je 
zastarela oprema sinonim neučinkovitosti. Ne samo na pogled, tudi dejansko je lahko 
zaposleni, ki dela z moderno opremo, bolj učinkovit že, če pogledamo primer telefonov. 
Nova tehnologija nam omogoča vezavo telefonov. Zaposleni je lahko na terenu, na svoj 
mobilni telefon pa si preveže službenega. Tako je za stranke vedno dosegljiv. K opremi 
spada tudi pohištvo, saj bo zaposleni lahko le na ustreznem stolu sedel cel delavnik, ne da 
bi se pri tem počutil neugodno.  

• Komunikacijsko gradivo in simboli;  občinska uprava, ki želi biti učinkovita, mora vse 
pisarne ustrezno označiti. Na hodnikih morajo biti smerokazi in zaposleni bi morali imeti 
vizitke. Na vsem tem pa mora biti obvezno logotip občine. Prepuščanje posameznim 
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zaposlenim, da si sami označijo pisarno, da sami lepijo smerokaze napisane na pisarniških 
listih, da strankam dajejo svoje reference napisane na roko na raznih listkih in vse to brez 
logotipa občine, kaže lahko le na neučinkovitost občinske uprave. Zaposleni bi morali 
uporabljati koledarje in pisarniške pripomočke z logotipom občine. 

2.1.2. Neločljivost 

Neločljivost storitev pomeni, da se storitve hkrati naredijo in porabijo, nasprotno pa se izdelki 
prvo izvedejo, šele nato pa prodajo in porabijo. Neločljivost velja predvsem za razvedrila in 
izobraževanje, kjer pa se učinek, že porabljene storitve, prenese tudi v prihodnost.  

V nadaljevanju je predstavljeno, na kaj vse se nanaša neločljivost storitve (Hoffman, Bateson, 
1997, str. 28-31):  

• Fizično prisotnost izvajalca  storitve; pri mnogih storitvah, tudi v občinski upravi, 
mora bit izvajalec pri izvedbi prisoten, tako postane izvajalec oprijemljiv vir za 
strankino ocenjevanje storitev. 

• Vklju čenost stranke v proces izvedbe storitve; stranke so lahko pri izvedbi storitve 
fizično prisotne, lahko so prisotne le duševno, lahko pa sploh niso prisotne, odvisno za 
katero vrsto storitve gre. 

• Vklju čenost drugih strank v proces izvajanja storitve; nekatere storitve se izvajajo 
več strankam hkrati, npr. izobraževanje. Med strankami prihaja do interakcij, ki lahko 
pozitivno ali pa negativno vplivajo na izvedbo storitve.  

Pri poslovanju občinske uprave se neločljivost občuti v manjši meri, saj storitev skoraj vedno 
spremlja tudi dokument (izdelek). Če bo stranka  s tem kar piše v dokumentu zadovoljna, bo 
verjetno kmalu pozabila na slabo izvedbo storitve. Če pa dokument, ki ga je stranka dobila, ne 
bo v prid stranki, je še tako dobra izvedba storitve ne bo razveselila. Lahko si predstavljamo 
stranko, ki je vložila vlogo za znižano plačilo vrtca, dobila pa je odločbo, v kateri piše, da 
mora plačati polno ceno vrtca. Tudi, če je bil uslužbenec zelo prijazen, ali če je odločbo 
dobila takoj in tudi, če ji je bila pri čakanju na vrsto ponujena kava, taka stranka najverjetneje 
ne bo zadovoljna. Že v tem primeru lahko ugotovimo, da lahko občinska uprava vpliva na 
zadovoljstvo strank le, ko gre za izvedbi storitve, ne more pa vplivat na vsebino storitve 
oziroma izdelka, ki storitev spremlja. 

2.1.3. Spremenljivost 

Storitve se z razliko od izdelkov hitro spreminjajo. Enaka storitev ni izvedena vsakokrat isto. 
Izvedba storitve je odvisna od tega, kdo jo izvaja, kje se izvaja in kdaj se izvaja. Če isto 
storitev opravljata dva zaposlena, se kmalu lahko zgodi, da je stranka z enim bolj zadovoljna 
kot z drugim. V občinski upravi se storitve izvajajo praviloma na istem mestu in v istem 
časovnem obdobju. Najbolj spremenljiva komponenta so prav zaposleni. Zaradi fluktuacije 
zaposlenih in zaradi dnevnega razpoloženja zaposlenih, obstaja verjetnost, da je enaka storitev 
v različnih trenutkih časovnega obdobja izvedena različno. Zato je pomembno, da je potek 
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vsake storitve čim bolj točno določen, tako bodo različni zaposleni opravljali enako storitev 
vsaj strokovno enako, čeprav je to zelo težko zagotoviti, saj so tudi stranke različne. 

2.1.4. Minljivost 

To, da je storitev minljiva, pomeni, da je ne moremo shraniti. V primeru, da gre za storitev, 
pri kateri mora biti stranka prisotna, se storitev lahko izvede le takrat, ko je stranka dejansko 
prisotna in ko je tudi izvajalec prisoten in je na razpolago stranki za izvedbo storitve. Dober 
primer za tako storitev je zdravniški pregled, kateri lahko poteka le ob prisotnosti zdravnika in 
»bolne« stranke. Stranka ne more nobenega pooblastiti, da odide namesto nje na pregled. 
Stranka tudi ne more priti na pregled kadarkoli, saj je potrebno, da je zdravnik v ambulanti in 
da ji je na razpolago. Če stranka ne pride na pregled zdravnik ne more izvesti storitve in je 
shraniti, kar pa bi lahko naredili z izdelkom. 

Minljivost storitev, ki se izvajajo v občinski upravi, ni tako strogo določena. Tako torej ni 
vedno potrebno, da je stranka pri izvedbi storitve prisotna, saj lahko veliko stvari uredi tudi po 
telefonu in internetu. Stranka lahko vloge pošlje po pošti, lahko pa za izpeljavo postopka 
nekoga pooblasti. Na postopek izvedbe storitve stranka največkrat čaka doma. 

Potočnik poleg štirih obravnavanih temeljnih lastnosti storitev (neopredmetenost, neločljivost, 
spremenljivost in minljivost) navaja še naslednje lastnosti storitev (Potočnik, 2004, str. 33-
34): 

2.1.5. Težavnost ugotavljanja in nadziranja kakovosti 

Ugotavljati in nadzirati kakovost izvedbe storitve je, prav zaradi njene neopredmetenosti, 
izredno težko. Po opravljeni storitvi je od posameznika odvisno, kakšni bodo njegovi občutki 
o storitvi. Ocenjevanje vrednosti in kakovosti storitve je odvisno predvsem od mnenj, vrednot 
in pričakovanj obstoječih strank pa tudi potencialnih strank. Zardi tega je za storitveno 
organizacijo pomembno, da ima zapisane procese izvedbe storitev, ki vsaj do neke mere 
omogočajo spremljanje kakovosti izvedbe storitev.  

2.1.6. Visoka stopnja tveganja 

Storitev je tvegana zato, ker je neopredmetena, neločljiva, minljiva in spremenljiva. Nakup 
storitve je za stranko bistveno bolj tvegan, kakor nakup izdelka, ker je pred nakupom ne more 
videti, otipati, povohati, ne more zagotovo vedeti, kakšna bo. Stranka se ne more povsem 
zanesti na priporočila, niti na lastne izkušnje. Storitev je tvegana tudi za ponudnika, saj 
povpraševanje niha v različnih časovnih obdobjih. 

V občinski upravi največkrat ni povpraševanje veliko večje od ponudbe, torej ni zaslediti 
izredno velikih vrst v prostorih uprave. Stranka največkrat čaka na rešitev svoje vloge doma. 
Večja neskladja med ponudbo in povpraševanjem so vnaprej pričakovana in se je na njih 
mogoče pripraviti. Na primer, ko občani dobijo položnice za plačilo nadomestila za uporabo 
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stavbnega zemljišča, je možno vnaprej pričakovati, da bo večje število občanov želelo 
pojasnilo glede višine zneska na položnici, ki so jo prejeli. Občinska uprava v tovrstnih 
situacijah lahko ravna tako, da: 

• Glede na prejšnje leto oceni, za koliko bo v določenem obdobju povečano 
povpraševanje po določeni storitvi. 

• Usposobi dodatnega zaposlenega, ki bo tudi izvajal storitev, po kateri se bo povečalo 
povpraševanje, oziroma, bo vsaj pomagal izvajalcu storitve pri manj zahtevnih delih. 

• Zaposlenega, ki izvaja storitev, po kateri je povečano povpraševanje, je potrebno 
razbremeniti z izvajanjem ostalih storitev. 

• Urnik uradnih ur je potrebno spremeniti tako, da lahko stranka pride k zaposlenemu 
kadarkoli med delovnim urnikom, vendar se mora predhodno najaviti. S telefonskimi 
najavami strank, bi se vrste pred vrati bistveno zmanjšale, to pa bi pozitivno vplivalo 
tako na stranke kot na zaposlenega.  

• Strankam je potrebno v naprej posredovati čim več informacij tako, da se na 
zaposlenega ne bi obračale po nepotrebnem.  

• Stranke lahko pri izvedbi storitve sodelujejo, ko čakajo pred vrati: lahko berejo razne 
zgibanke o storitvi ali pa izpolnijo potrebne obrazce.    

2.1.7. Prilagajanje ponudbe posebnim zahtevam strank 

Storitve se med seboj zelo razlikujejo. Nekatere so visoko standardizirane, druge pa 
dopuščajo izvajalcu možnost, da jih prilagaja stranki. Za nekatere storitve je pozitivno, da se 
jih lahko prilagodi stranki, saj lahko to predstavlja uspešen način trženja. Frizerka mora, na 
primer, čimbolj prilagoditi storitev stranki, nasprotno pa se mora referent občinske uprave 
držati zakonov in storitev izvesti zakonsko pravilno, ne glede na to, kdo je stranka. Stranki se 
lahko prilagodi le pri izvedbi storitve, na primer: če je stranka starejša ali pa invalid, lahko gre 
izvajalec k njej, če se neki stranki zelo mudi lahko referent pohiti z izvedbo njene storitve ....   

2.1.8. Ustvarjanje osebnih stikov med stranko in izvajalcem 

Med stranko in izvajalcem storitve pride nujno do stika. Strankino zadovoljstvo s storitvijo je 
odvisno tudi od tega, kakšen stik se ustvari med njima. Usposobljenost, vedenje in 
komunikacijske sposobnosti izvajalca storitve so lahko pomembnejše kot sama storitev. 
Menim, da si stranke občinske uprave želijo predvsem v doglednem času strokovno izvedeno 
storitev, če je poleg tega izvajalec tudi prijazen, je to seveda za stranko pozitivno. Nasprotno 
pa stranke ne morejo biti zadovoljne, če jim še tako prijazen izvajalec razlaga, da njihova 
zadeva še nekaj let ne bo rešena. 

Glede lastnosti storitev lahko sklenemo, da za prve štiri lastnosti storitev: neopredmetenost, 
neločljivost, spremenljivost in minljivost, lahko brez večjih težav ugotovimo razlike v 
primerjavi z izdelki. Precej težje pa je za ostale štiri, saj se nanašajo predvsem na 
pričakovanja porabnikov.  
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2.2. Vrste storitev  

Storitve razvrščamo na podlagi značilnosti izvajanja storitev. Potočnik (2004, str. 48-54) 
razvršča storitve na segmente, ki so opisani v nadaljevanju:  

2.2.1. Storitve na osnovi opreme ali izvajalca  

Storitve lahko temeljijo na opremi ali pa na ljudeh. Če storitve temeljijo na ljudeh, lahko le te 
opravljajo nekvalificirani, kvalificirani ali pa visoko kvalificirani zaposleni. Nekatere storitve 
lahko temeljijo tako na opremi kot na ljudeh. Predvsem od ponudnika je odvisno, za kakšno 
vrsto ponudbe se bo odločil. Avto pralnica, na primer, nam lahko ponudi tako ročno kot 
strojno pranje avtomobila.  

Za storitve, ki se izvajajo v občinski upravi, velja, da temeljijo predvsem na ljudeh. Te 
storitve so podprte z opremo, predvsem z računalniško in ustreznim programi, toda pri 
izvedbi imajo ljudje bistven pomen. V današnjem času, v občinski upravi, ne bi mogli izvajati 
storitev brez ustrezne opreme. Od nje smo odvisni. Toda če na delovnih mestih ne bi bili 
zaposleni strokovnjaki, nam ta oprema sama po sebi ne bi veliko pomagala. 

2.2.2. Storitve glede na porabnike 

Potočnik tukaj loči porabniške in podjetniške storitve. Pri porabniških storitvah gre za končno 
povpraševanje stranke po storitvi. Pri podjetniški storitvah pa gre za medorganizacijsko 
povpraševanje.  

V občinski upravi se izvajata obe vrsti storitev. Primer porabniške storitve je, ko stranka 
(fizična oseba) želi izdajo lokacijske informacij, ki jo potrebuje za prodajo svojega zemljišča. 
Primer podjetniške storitve pa je, ko neko podjetje zaprosi za izdajo lokacijske informacije 
zato, ker želi na zemljišču sezidati stanovanja, ki jih bo kasneje prodalo končnim 
uporabnikom.  

2.2.3. Zasebne in javne storitve 

Zasebne storitve ali tržne storitve so tiste storitve, ki jih nudi gospodarski sektor. Ti ponudniki 
imajo ponavadi konkurenco. Javne storitve ali netržne storitve pa so tiste storitve, ki jih nudi 
javni sektor. Tukaj je lahko konkurenca prisotna. Primer take storitve je zobozdravstvo, ko 
potrošnik lahko izbira med zobozdravniki, čeprav gre za javno storitev. Obstajajo pa tudi take 
javne storitve, kje konkurenca v pravem pomenu besede (vsaj kratkoročno) ne obstaja, primer 
ponudnika takih storitev je občinska uprava. 

2.2.4. Tradicionalne in nove storitve 

Med tradicionalne storitve uvrščamo: transport, turizem in gostinstvo, trgovino, bančništvo, 
zavarovalništvo. Nove storitve temeljijo na razvoju informacijske tehnologije. Mednje 
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uvrščamo: obdelavo in prenos podatkov in informacij, računalniško podporo, oblikovanje 
izdelkov, računalniško vodenje proizvodnje in poslovanja, telekomunikacije, elektronske 
bančne storitve, lizing, pravne, poslovne in druge intelektualne storitve. Storitve občinske 
uprave uvrščamo v tradicionalne, saj občinska uprava strankam že vrsto let ponuja podobne 
storitve. Napredek je predvsem v načinu izvedbe storitev, ki je z novo tehnologijo hitrejši in 
bolj kakovosten. 

2.2.5. Storitve v proizvodnem procesu 

Storitve v proizvodnem procesu so tiste storitve, ki tečejo pred proizvodnim procesom so s 
proizvodnim procesom povezane ali pa potekajo hkrati s proizvodnim procesom. 

Primer »proizvodnega« procesa v občinski upravi je izgradnja šole. Pred tem procesom je 
potrebno narediti idejne zasnove, nato projekte in pridobiti dovoljenja. S procesom so 
povezana razna svetovanja, izbira izvajalcev, nadzor izvajalcev ..., hkrati s procesom potekajo 
storitve, kot so: pisanje gradbenih knjig, nadzori, logistične storitve ipd..   

2.2.6. Inovativne in rutinske storitve 

Inovativne storitve temeljijo na znanju. Za izvedbo tovrstnih storitev je potreben človeški 
kapital, ki poseduje relativno dosti znanja, med inovativne storitve uvrščamo npr. 
izobraževanje. Nasprotno so rutinske storitve v večji meri standardizirane, mednje uvrščamo 
npr. bančne storitve. 

V današnjih časih je možno opaziti, da so storitve, ki so bile nekoč rutinske, postale vse bolj 
inovativne. Lep primer je npr. bančništvo, ki postaja vse bolj po meri posameznika. Če želi 
banka pridobiti ali obdržati komitenta mora posamezniku prilagoditi obrestno mero, pogoje, 
ipd.. 

V občinski upravi je veliko storitev rutinskih, a za njihovo izvedbo je največkrat potreben 
človeški kapital z veliko znanja, ki je sposoben uvajati inovativne rešitve.  

2.2.7. Formalne in neformalne storitve 

Z vidika registracije in nadzora nad poslovanjem storitvenih organizacij, se storitve delijo na 
formalni sektor, to je tisti sektor, ki je registriran in vključen v izračun bruto družbenega 
proizvoda, sem seveda spada občinska uprava. Na drugi strani se nahaja neformalni sektor, 
katerega storitvene dejavnosti so le delno ali pa sploh niso registrirane. Sem spadajo 
predvsem storitve na domu. 

2.2.8. Notranje in zunanje storitve 

Notranje storitve izvajajo organizacije za lastne potrebe. Cena teh storitev je t.i. transferna 
cena. Organizacije lahko ponujajo interne storitve tudi drugim organizacijam  (taka storitev je 
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lahko računovodstvo). Podjetje, ki opusti izvajanje notranje storitve in za njeno izvedbo 
najame zunanjega izvajalca, najame zunanjo storitev. 

Občinska uprava Mestne občine Koper, na primer, sama izpelje vse postopke javnega 
naročanja, saj je dovolj velika, da ima lahko zaposlenih nekaj strokovnjakov s tega področja. 
Ti strokovnjaki večkrat pomagajo pri izvedbi postopkov javnih naročil javnim zavodom 
Mestne občine Koper. Tudi manjše občinske uprave, ki imajo le nekaj zaposlenih, za izvedbo 
tovrstnih storitev največkrat najamejo zunanje strokovnjake. 

2.2.9. Storitve, povezane z ljudmi, usmerjene na stvari, povezane z razumom ali 
mišljenjem ljudi in storitve, ki se nanašajo na premoženje in vrednost 

Storitve, ki so povezane z ljudmi, so npr. zdravstvene storitve. Za izvedbo zdravstvene storitve 
je nujna prisotnost stranke. Storitev, ki je usmerjena na stvari, je npr. pranje avtomobila. 
Storitve, ki so povezane z razumom ali mišljenjem ljudi, so npr.: izobraževanje, kino ogledi, 
psihoanaliza, v tem primeru mora biti stranka prisotna duševno, ni pa nujno, da je v stiku z 
izvajalcem storitve. Storitve, ki se nanašajo na premoženje in vrednost, so: zavarovanja, 
bančništvo, borzno posredništvo. 

Občinska uprava se ukvarja z vsemi od zgoraj navedenih storitev. Skrbi tako za ljudi (pomoč 
socialno ogroženim, zdravstvo ipd.), kot za stvari (gradnja nepremičnin ipd.), za razum 
(izobraževanje, kultura ipd.) ter tudi za premoženje  (seznami parcel, seznami stanovanj ipd.). 

 
 
2.3. Trženje storitev v neprofitni organizaciji 

Občinski upravi seveda ni potrebno izvajati trženja storitev z namenom pridobitve večjega 
števila strank, saj bodo stranke, ki storitev občinske uprave potrebujejo, same prišle. Strank, 
ki pa tovrstnih storitev ne potrebujejo, ni smiselno prepričevati, da jih potrebujejo. 

Menim, da bi se morale tudi neprofitne organizacije večkrat bolj tržno obnašati zato, da bi bili 
zaposleni zadovoljni. Posledično bi se potrudili za večje zadovoljstvo strank, organizacija pa 
bi pridobila na ugledu. Storitveno podjetje bi tako moralo izvajati tri vrste trženja, to so: 
zunanje, notranje in odzivno trženje. Vse tri vrste trženja so prikazane v modelu trikotnika, 
na sliki 1, ki nam lahko služi kot model za trženje storitev. 
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SLIKA 1: Tri vrste trženja pri storitvah  (model trikotnika)  

 

Vir: Kotler, 1994, str. 470 

 
Zunanje trženje predstavlja delo, ki ga organizacija opravi, ko pripravi storitev za izvedbo. 
V primeru občinske uprave, se v tem delu, v skladu z zakoni in podzakonskimi akti, določi 
proces izvedbe storitve in izvajalca. Zato, da bo storitvena organizacija uspešna, pa mora 
izvajati tudi notranje trženje, to je usposabljati in motivirati svoje zaposlene, da dobro 
strežejo strankam. Za notranje trženje je odgovorno vodstvo organizacije, ki upravlja celoten 
proces ravnanja s človeškimi viri. Notranje trženje temelji na dejstvih, da se vsak zaposlen v 
organizaciji ukvarja s strankami, ne pa samo izvajalci, ki neposredno delajo za njih, da morajo 
biti zaposleni obravnavani kot notranje stranke in da bodo le zadovoljni zaposleni lahko 
skrbeli za zadovoljne stranke (Rožen, 2002, str. 20). Odzivno trženje se nanaša na to, da 
morajo biti izvajalci storitev sposobni izvesti storitev tako, da bodo stranke z njo zadovoljne. 
Storitve morajo biti izvedene glede na dane obljube in v skladu s pričakovanji strank. 
Pomembno je zaupanje stranke v izvajalca, predvsem v primerih, ko stranka ne more oceniti 
kakovost izvedbe storitve (npr. operacija), tudi ko je storitev že zaključena. V teh primerih bo 
stranka ocenjevala izvajalca ne pa storitev (Kotler, 1994, str. 471). 
 

Notranje trženje Zunanje trženje 

Odzivno trženje 
Zaposleni 

Podjetje 

Stranke 
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SLIKA 2: Notranji trženjski splet 

 

Vir: Jančič, 1990, str. 137 
 
Slika 2 nam prikazuje notranji trženjski splet, ki predstavlja dejavnike, s katerimi lahko 
organizacija vpliva na večje zadovoljstvo zaposlenih in posledično na večje prizadevanje 
zaposlenih za ustrezno streženje strankam. 

 
 
2.4. Kakovost storitev 

2.4.1. Opredelitev kakovosti storitev 

Kakovost storitve je veliko težje ocenjevati, kot kakovost izdelka (Potočnik, 2004, str. 92) 
ker: 

• Kakovost izdelka lahko ocenimo po tehničnih značilnostih. Kakovost storitve pa lahko 
ocenimo predvsem na podlagi izvedbe storitve, izvajalca in okolja, v katerem se 
storitev nahaja. 

• Kakovost storitve je odvisna od pričakovanj stranke, v primerjavi z zaznavanjem 
dejanske izvedbe storitve. 

• Kakovost storitve stranke ocenjujejo tudi glede na postopek izvedbe storitve in ne 
samo glede na stanje po izvedbi storitve. 

Iz zgoraj navedenih trditev je moč razbrati, da je veliko težje opredeliti kakovost storitve, kot 
pa kakovost izdelka, posledično je tudi težje merit kakovost storitve, kot pa kakovost izdelka. 
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Grönroos (v Čepulič, 2003, str. 20) pravi, da je kakovost storitve razlika med pričakovano in 
zaznano storitvijo. Meni tudi, da je kakovost storitve rezultat procesa ocenjevanja, v katerem 
stranke primerjajo svoje zaznavanje storitve in rezultat storitve s svojimi pričakovanji o tej 
storitvi. Pri tem si stranke ustvarijo pričakovanja na podlagi preteklih izkušenj, ustnega 
izročila in oglaševanja storitvene organizacije. Na teh osnovah si izberejo storitveno 
organizacijo. Po izvedbi storitve, stranka zazna kakovost izvedene storitve, ki je različna med 
posameznimi strankami. Kakovost izvedene storitve v očeh stranke je lahko manjša od 
pričakovane (stranka bo nezadovoljna), enaka pričakovani (stranka bo zadovoljna) ali pa 
večja od pričakovane (stranka bo zelo zadovoljna).  

Šostar (2000, str. 7) podaja naslednjo definicijo kakovosti: »Kakovost je skupek značilnosti in 
značilnih vrednosti nekega izdelka ali storitve glede na njegovo primernost in izpopolnjevanje 
točno določenih in predpostavljenih potreb.« 

Krapše (2005, str. 161) pa pravi, da je kakovost sinonim za zadovoljevanje potreb, zahtev in 
pričakovanj strank.  

Na kratko bi lahko rekli, da je kakovost storitve tisto kar stranka zazna. Z izvedbo storitve 
morajo biti zadovoljene določene potrebe stranke. Če do tega pride, lahko govorimo o 
kakovosti storitve. 

V nadaljevanju predstavljam dva načina delitve kakovosti storitev, ki pridejo v poštev tudi za 
občinsko upravo, to sta objektivna in subjektivna kakovost ter iskana, izkustvena kakovost in 
kakovost zaupanja. 

Objektivna in subjektivna kakovost  

Kriterij za delitev kakovosti na objektivno in subjektivno je absolutnost oziroma relativnost 
njene meritve (Snoj, 1998, str. 160). Objektivno kakovost lahko merimo absolutno, torej za 
koliko je nekaj bolj ali manj kakovostno od standarda. Subjektivno kakovost pa merimo 
relativno, torej ali je nekaj bolj ali manj kakovostno napram tistemu, s čimer se primerja. 

Objektivna kakovost je standardna kakovost. Storitveno podjetje jo določi s postopki ter 
izvajalci storitve. Možno jo je laboratorijsko ali kako drugače natančno izmeriti, glede na 
določen standard. Subjektivna kakovost je skladna s pričakovanji posameznika in jo stranke 
opredelijo potem, ko je storitev že izvedena. Subjektivne kakovosti ni možno natančno 
izmeriti, saj je določena s subjektivnimi, psihološkimi zaznavami porabnikov in izvajalcev 
storitev, ki ocenjujejo kakovost pod vplivom vrednot, pričakovanj, čustev in sposobnosti 
zaznavanja (Potočnik, 2004, str. 92).  

V občinski upravi Mestne občine Koper je za zagotavljanje objektivne kakovosti storitev 
dobro poskrbljeno. V skladu s pridobljenim certifikatom  ISO 9000:2000 je za vsako storitev 
določen organizacijski predpis procesa, v katerem je točno opisan postopek izvedbe 
posamezne storitve. Vsak organizacijski proces ima določenega skrbnika, ki je zadolžen za to, 
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da ga sproti uskladi z zakonodajo in o tem obvešča izvajalce, ki delajo po tem 
organizacijskem predpisu. Notranji presojevalci dvakrat letno pregledajo, če izvajalci izvajajo 
storitve v skladu z organizacijskimi predpisi in o morebitnih nepravilnostih obveščajo 
vodstvo. 

Iskana, izkustvena kakovost in kakovost zaupanja 

Kakovost lahko delimo tudi na to ali je storitev lažje ali težje ovrednotiti. Tako ločimo tri 
vrste kakovosti (Potočnik, 2004, str. 96): 

Iskana kakovost predstavlja lastnosti storitve, ki jih stranka lahko ovrednoti pred izvedbo, na 
primer barva oblika, teža. Sem lahko na primer uvrstimo restavracijo. Stranka lahko že pred 
obiskom oceni ali ji je restavracija všeč. To pa še ne pomeni, da bo zadovoljna s celotno 
postrežbo, kamor spada tudi hrana, prijaznost in sposobnost osebja in še marsikaj. 

Izkustvena kakovost  je tista kakovost, ki jo stranka občuti šele po izvedbi ali med izvedbo, na 
primer okus ali toplota. Če ponovno vzamem primer restavracije, lahko stranka okus hrane 
oceni šele, ko jo poskusi. Pred tem lahko meni o njeni ustreznosti le na podlagi splošnega 
vtisa o restavraciji. 

Kakovost zaupanja je kakovost, katero stranka težko oceni tudi po porabi, ker ima o storitvi 
premalo znanja. Sem lahko uvrstimo storitve v občinski upravi. Večina strank ne more oceniti 
kako je bila izvedena storitev, ker ima o posamezni storitvi premalo znanja. Stranka mora 
zaupati zaposlenemu. 

Za storitve sta pomembni predvsem zadnji dve kakovosti, medtem, ko je iskana kakovost 
značilna predvsem za izdelke. 

Po istem kriteriju loči Lutz (v Snoj, 1998, str. 161) kakovost na dve obliki: 

Kognitivno (zaznavno) kakovost, ki je izid ocene predvsem tistih značilnosti storitev, ki jih je 
možno ovrednotiti že pred izvedbo. 

Afektivno (čustveno) kakovost, ki je izid ocene predvsem tistih značilnosti storitev, ki jih je 
možno ovrednotiti šele med oziroma po izvedbi storitve. 

2.4.2. Dejavniki kakovosti storitev  

Zaradi značilnosti storitev (neopredmetenost, neločljivost, minljivost in spremenljivost) je 
zelo težko opredeliti kakovost storitev in jo oceniti, zato je potrebno določiti dejavnike, ki 
vplivajo na kakovost storitev in določiti merila, s katerimi je mogoče objektivno izmeriti 
kakovost storitev. 

Storitve vsebujejo značilnosti, za katere stranke menijo, da jih bo storitvena organizacija med 
izvajanjem storitve dosegla. Te, značilnosti kakovosti storitev, drugače imenujemo dejavniki 
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kakovosti storitev. Storitvena organizacija vključuje v storitev posamezne, od v tabeli 1 
prikazanih značilnosti kakovosti storitev, na tak način, da bi bila stranka s storitvijo čim bolj 
zadovoljna (Potočnik, 2004, str. 97). Vse od prikazanih dejavnikov kakovosti storitev lahko 
uporabi tudi občinska uprava. 

TABELA 1: Dejavniki kakovosti storitev 

Dejavniki kakovosti 
storitev 

Opis dejavnikov kakovosti storitev 

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

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

Dostopnost Enostaven dostop do storitvene organizacije. 

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

Funkcionalnost Skladnost in uporabnost v različnih fazah storitvenega procesa. 

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

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

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

Razpoložljivost Čas, ki ga ima izvajalec storitve na razpolago za stranke. 

Skrbnost Pozornost, potrpežljivost, simpatija do strank. 

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

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

Vljudnost Uglajenost, sposobnost in spoštovanje strank. 

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

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

Zmožnost Usposobljenost in strokovnost izvajalcev, da natančno izvedejo storitev. 

Vir: Prirejeno po Potočnik, 2004, str. 97 in 98. 
 

2.4.3. Merjenje kakovosti storitev 

Merjenje kakovosti storitev daje storitveni organizaciji povratne informacije o značilnostih 
zaznavanja kakovosti storitev s strani strank. Zaradi pomanjkanja objektivnih meril je 
kakovost storitve največkrat opredeljena subjektivno, saj jo lahko merimo le glede na to kako 
se kaže v izražanju oziroma obnašanju strank. V tem primeru se ugotavlja kako stranke 
zaznavajo kakovost storitev. Slednje pri merjenju kakovosti storitev uporabljajo različne 
kriterije in različne kombinacije teh kriterijev. Za storitveno organizacijo ni pomembno le to, 
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da zmerijo kakovost storitve, temveč je pomemben tudi podatek, na podlagi katerih kriterijev, 
so stranke ocenile kakovost storitve. Zaradi tega raziskovalci z različnimi metodami 
ugotavljajo kriterije, ki jih stranke uporabljajo pri izbiri in vrednotenju storitev (Snoj, 1988, 
str. 167).  

2.4.4. Modeli kakovosti storitev 

V teoriji so razviti različni modeli za ugotavljanje oziroma merjenje kakovosti storitev. 
Posamezna storitvena organizacija se mora glede na svojo dejavnost sama odločiti, na podlagi 
katerega modela, bo določila standarde kakovosti in tako poskušala čim bolj zadovoljiti 
potrebe svojih strank. Izmed modelov, ki jih navaja Potočnik (2004, str. 100) kot najbolj 
znane, sem izbrala tiste, ki bi lahko služili občinski upravi pri presoji kakovosti izvedbe 
storitev. Ti modeli so: model kakovosti storitev 4Q, model vrzeli, model vzajemnega odnosa 
med izvajalcem in porabnikom storitev in model SERVIQUAL. Predstavljeni so v 
nadaljevanju.  

Model kakovosti storitev 4Q 
 
Model 4Q določa, da so za presojo kakovosti storitev najpomembnejši naslednji kriteriji: 

• Kakovost načrtovanja storitve;  le ta mora biti načrtovana tako, da čim bolj zadovolji 
povpraševanje stranke. 

• Kakovost izvedbe storitve; storitev mora biti izvedena v skladu s specifikacijami 
določenimi pri načrtovanju storitve. 

• Kakovost izvedbe ob določenem času; storitev mora biti izvedena ob določenem času 
in v določenem roku. 

• Kakovost odnosov; med izvajalcem in uporabnikom se ustvarja vzajemni odnos, ki je 
lahko različno kakovosten. 

Ta model je za občinsko upravo zelo uporaben in se na občinski upravi Mestne občine Koper 
dejansko uporablja. Vse storitve so namreč skrbno načrtovane vnaprej. Pri načrtovanju se 
specificira potek storitve, ki se ga definira v predpisu procesa izvedbe storitve. Izvajalec 
storitve izvaja na podlagi  specifikacije, kjer so določeni tudi roki za izvedbo storitve. Najbolj 
vprašljiv je odnos med izvajalcem in stranko, saj je le ta odvisen od dveh oseb. 

Model vrzeli 

V modelu vrzeli je kakovost storitve opredeljena kot razlika med pričakovanji stranke in 
njegovim zaznavanjem storitve. Organizacija mora razumeti kako stranke zaznajo kakovost 
prejete storitve in na kakšen način lahko to kakovost doseže. V tem modelu je raven kakovosti 
storitve opredeljena kot peta vrzel, to je vrzel med zaznano in pričakovano storitvijo. Da bi 
podjetje zmanjšalo to vrzel, mora zmanjšati druge vrzeli, ki nastajajo znotraj storitvene 
organizacije. Model tako vsebuje pet vrzeli, katerim je Potočnik dodal še šesto in sedmo 
vrzel:  
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1. vrzel je vrzel med pričakovanji strank in zaznavanjem teh pričakovanj pri vodstvu. Do te 
vrzeli pride, ker vodstvo ne zazna vedno pravilno, kaj stranke želijo. 

2. vrzel je vrzel med  zaznavanjem pričakovanj pri vodstvu in natančno opredelitvijo 
kakovosti storitve. Do tega pride, ko vodstvo pravilno zazna strankine želje, a ne določi 
natančnega storitvenega procesa.  

Menim, da je vzrok 1. in 2. vrzeli predvsem neuspešno komuniciranje, ki pomeni izmenjevati, 
posredovati misli, informacije, sporazumevati se (Možina, Tavčar, Kneževič, 1998, str. 22). 
Stranka približno ve kakšno storitev želi, toda te želje ne zna izraziti. Lahko pa se zgodi 
obratno, ko stranka točno definira storitev, ki jo želi, izvajalec pa je ne razume pravilno. 

3. vrzel nastane med specifikacijo izvajanja in samim izvajanjem storitve. Do te vrzeli pride v 
primeru, da izvajalec ne izvede storitve v skladu s specifikacijo. 

4. vrzel je vrzel med izvajanjem storitve in zunanjimi komunikacijami. Mnoga storitvena 
podjetja v komunikacijskem gradivu pretiravajo glede kakovosti izvedbe storitve, nato pa take 
kakovosti niso sposobna izvesti. 

5. vrzel je vrzel med zaznano in pričakovano storitvijo. Ta vrzel se pojavi, ko stranka oceni 
delovanje organizacije drugače in napačno zazna kakovost storitve.  

Velikost pete vrzeli je odvisna od velikosti in usmerjenosti prvih štirih vrzeli znotraj 
storitvene organizacije in vrzeli, ki nastajata med obljubami in izpolnitvijo obljub. Cilj 
storitvene organizacije mora biti zmanjševanje pete vrzeli. 

6. in 7. vrzel nastajata med strankinim razumevanjem obljub ter njenim zaznavanjem izvedbe 
v primerjavi s temi obljubami.  
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SLIKA 3: Model vrzeli 

Vir: Potočnik, 2004, str. 103 

Ta model je v občinski upravi uporaben predvsem pri tistih storitvah, katerim osnova je 
potreba strank, ne pa zakonska osnova, sem na primer spada projektiranje nove osnovne šole. 

Model vzajemnega odnosa med izvajalcem in porabnikom storitev  

Na kakovost storitev vplivata kakovost fizičnih dokazov (npr. računalniška oprema) in 
kakovost vzajemnega odnosa med izvajalcem in stranko. Od slednjega je odvisna kakovost 
storitve po tem modelu. Vzajemni odnos med izvajalcem in stranko, ki nastane med 
izvajanjem storitve, je odvisen od tehničnih sposobnosti in strokovnosti izvajalca. Izvedbo 
storitve mora izvajalec prilagoditi stranki, glede na njene želje, pričakovanja, vedenje. Iz tega 
sledi, da se enaka storitev razlikuje med različnimi strankami. Boljši rezultat vzajemnega 
odnosa pri izvajanju storitve pripelje do boljše kakovosti storitve. 

Tudi v občinski upravi je pomembno, da izvajalec in stranka vzpostavita ustrezen odnos. 
Tovrstni odnos je pomemben predvsem pri storitvah, ki zahtevajo daljšo izvedbo (npr. odkup 
zemljišča). Če bosta skupaj pozitivno sodelovala bo storitev najverjetneje izvedena hitreje. 
Toda kot že večkrat rečeno, kljub zelo dobremu odnosu, stranka ne bo mogla oceniti storitve 
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kot kakovostno, v primeru da le ta za njo ne bo ustrezno rešena. V občinski upravi pa z 
razliko od profitne organizacije, ne velja pravilo, da  mora izvajalec narediti vse, le da bo 
stranka zadovoljna, saj se morajo storitve izvajati v skladu z obstoječo zakonodajo. 

Model SERVQUAL 

Model SERVQUAL (okrajšano od ang. service quality) meri kakovost storitev, kot jo 
zaznavajo stranke oziroma lestvico merjenja vrzeli med pričakovano in zaznano storitvijo. 
Stranke ocenjujejo kakovost storitev najpogosteje na podlagi prvotno zasnovanih desetih 
kriterijev, ki so jih kasneje združili v pet kriterijev.  

TABELA 2: Kriteriji kakovosti storitev po modelu SERVIQUAL 

10 Kriterijev 5 Kriterijev 

Zanesljivost Zanesljivost 

Odzivnost  

Pristojnost Odzivnost 

Vljudnost  

Zaupanje  

Varnost Občutek zaupanja 

Razumevanje porabnikov  

Dostopnost Usmerjenost pozornosti k  

Komunikativnost porabniku 

Opredmeteni elementi Otipljivost, vidnost 

Vir: Prirejeno po Potočnik, 2004, str. 106 

Storitvene organizacije pripravijo vprašalnik za merjenje kakovosti storitev, v katerem 
upoštevajo zgoraj navedene kriterije. Vprašalnik zajema 22 trditev, ki so razdeljene na dva 
dela. In sicer se prvi del vprašalnika nanaša na to, kakšno storitev bi morala ponuditi 
storitvena organizacija, drugi del pa se nanaša na to, kakšno storitev organizacija dejansko 
ponuja. Razlika med rezultatoma prvega in drugega dela vprašalnika (pričakovana kakovost – 
zaznana kakovost) je vrzel v kakovosti storitev. Rezultate je smiselno ugotavljati v različnih 
časovnih obdobjih, s tem se ugotavlja ali se razlika med pričakovano in zaznano kakovostjo 
zmanjšuje ali povečuje (Klasinc, 2005, str. 22). Tudi ta model je primeren in hkrati enostaven 
za uporabo v občinski upravi. 

V tem poglavju ugotavljam, da so najpomembnejše lastnosti storitev: neopredmetenost,  
neločljivost, spremenljivost in minljivost. Prav na podlagi teh lastnosti lahko storitve ločimo 
od izdelkov. Pomembne so tudi vrste storitev oziroma segmenti, ki so razvrščeni na podlagi 
značilnosti izvajanja storitev. Tako delimo storitve: na osnovi opreme ali izvajalca, na 
porabniške in podjetniške, na zasebne in javne, na tradicionalne in nove, pa na tiste, ki 
potekajo pred nekim procesom ali pa med procesom, na inovativne in rutinske, na formalne in 
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neformalne, na notranje in zunanje ter na storitve, povezane z ljudmi, usmerjene na stvari, 
povezane z razumom ali mišljenjem ljudi in tiste, ki se nanašajo na premoženje in vrednost.  

Glede trženja storitev lahko rečemo, da lahko tudi neprofitne organizacije tržijo svoje storitve. 
Menim pa, da se morajo te organizacije ukvarjati predvsem z notranjim trženjem.  

Pomembni dejavniki kakovosti za storitveni sektor so: celovitost, čistost, dostopnost, 
estetičnost, funkcionalnost, komunikativnost, odzivnost, prilagodljivost, razpoložljivost, 
skrbnost, udobnost, uslužnost, vljudnost, zanesljivost, zavezanost in zmožnost izvajalcev. 
Kakovost storitev je zelo težko meriti in je zaradi pomanjkanja objektivnih meril največkrat 
opredeljena subjektivno. Pri merjenju kakovosti storitve si lahko pomagamo z različnimi 
merili. Za občinsko upravo pridejo v poštev naslednji: Model vrzeli, Model vzajemnega 
odnosa med izvajalcem in porabnikom in Model SERVQUAL. Kakovost storitev je 
pomembna predvsem zaradi zadovoljstva strank, kar je tema naslednjega poglavja. 
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3. ZADOVOLJSTVO STRANK      

V današnjih časih velja, da mora vsako trženjsko naravnano podjetje znati prisluhniti željam 
in potrebam trga. Enako bi moralo veljati tudi za organizacije, ki nimajo kot edini cilj 
dobiček, temveč delujejo v javnem sektorju in je njihov cilj zagotovitev javnega dobra. V 
obeh primerih bodo organizacije lahko dosegle zastavljeni cilj oziroma cilje le tako, da bodo 
zadovoljile svoje stranke. Kajti brez strank, organizacija ne more obstajati. Zadovoljstvo 
strank, pri delovanju uspešnih organizacij, tako prihaja vedno bolj v ospredje. Vedno večja 
pozornost je namenjena preučevanju zadovoljstva strank ter na podlagi tega, uvajanju 
sprememb v organizacijske procese. Tudi v javni upravi je možno opaziti, da se vedno večji 
poudarek namenja stranki. Tudi proces se ji poskuša čim bolj prilagoditi z namenom, da bi ji 
bil postopek olajšan in da bi bila posledično zadovoljna. 
 
 

3.1. Teorije opredeljevanja zadovoljstva strank  

Številne raziskave poskušajo jasneje opredeliti pojem zadovoljstva strank v sodobni 
ekonomiji. Na podlagi teh raziskav nastajajo teorije, ki so osnova za različno opredeljevanje 
zadovoljstva strank.  

Brookes (1995, str. 9) navaja sledeče teorije opredeljevanja zadovoljstva strank:  

• Teorija enakosti pravi, da se zadovoljstvo pri stranki pojavi, ko je rezultat procesa 
izmenjave v ravnotežju, oziroma večji od njenih vložkov. To pomeni, da je čas, denar, 
napor in ostalo, kar je stranka vložila zato, da je prišla do določene storitve, po mnenju 
stranke enakovredno s storitvijo, ki jo je dobila. Hkrati mora biti razmerje med vložki in 
rezultati primerljivo z razmerji pri ostalih strankah, v enakih in podobnih menjalnih 
procesih. 

• Teorija medsebojnega vpliva dejavnikov pravi, da na rezultat menjalnega procesa 
vplivajo tako notranji (vložen napor, zmožnost sodelovanja stranke, vpletenost stranke ...), 
kot tudi zunanji dejavniki (osebje, nasveti osebja, naloga stranke v storitvenem procesu 
...). Če je rezultat definiran kot uspeh je stranka zadovoljna, v nasprotnem primeru pa je 
nezadovoljna.  

• Teorija zmožnosti delovanja predpostavlja, da je strankino zadovoljstvo neposredno 
povezano  z delovanjem izdelka oziroma storitve, vezane na značilnosti, ki so objektivno 
izražene. 

• Teorija potrditve in nepotrditve pri čakovanj je teorija, ki se najpogosteje uporablja za 
nazorno opredelitev zadovoljstva strank in njegovih ključnih elementov. Stranke si 
izoblikuje pričakovanja, povezana z učinki neke storitve že pred uporabo izdelka, oziroma 
storitve. Med ali po izvedbi odkrije dejanske učinke, katere primerja s pričakovanimi. 
Ocena, pridobljena v tej primerjavi, je označena kot negativna potrditev, če je storitev 
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ocenjena slabše, kot je bilo pričakovano. O enostavni potrditvi pa govorimo, ko je storitev 
izvedena tako, kot je bilo pričakovano. 

Osnovo za opredelitev zadovoljstva strank najdemo tudi v različnih psiholoških teorijah kot 
so (Brooks, 1995, str. 11): 

• Teorija kognitivne disonance se nanaša na posameznikova mnenja (kognicije) in 
prepričanja. Vsak človek ima izoblikovana mnenja o sebi, o drugih ljudeh ter o svojih 
odločitvah. Če sta dve mnenji med seboj povezani, njun odnos označimo kot konstanten, 
sicer pa kot disonanten. Elementa sta v kognitivni konsonanci, če logično sledita drug 
drugemu oziroma sta v kognitivni disonanci, če je med njima logična nekonsistentnost. 

• Teorija posplošene negativnosti predpostavlja, da je občutek nezadovoljstva, ki ga 
prinese neizpolnitev pričakovanj posameznika, močnejši od občutka zadovoljstva, ki ga 
prinese potrditev pričakovanj. 

• Teorija nasprotij obravnava vpliv presenečenja na zadovoljstvo stranke. V primeru, da 
pri stranki obstaja razkorak med njenimi pričakovanji in dejansko izvedbo storitve, 
presenečenje, ki je lahko pozitivno ali negativno,  ta razkorak še poveča.  

• Teorija testiranja hipotez obravnava različne zunanje dejavnike (npr. oglaševanje), ki 
vplivajo na stranko in na njeno zadovoljstvo. Na podlagi teh vplivov si stranka izoblikuje 
pričakovanja, katera služijo kot hipoteza, ki jo po izvedbi storitve potrdi ali ovrže. 

• Teorija asimilacije nasprotij  govori o tem, da je pri vsakem posamezniku prisotna 
nagnjenost k sprejetju ali zavrnitvi, ko gre za določene zaznave. Sporočilo stranki bi 
moralo biti zasnovano tako, da vzbudi čim večja pričakovanja v zvezi s storitvijo. 
 
 

3.2. Kaj je zadovoljstvo strank  

Potočnik (2000, str. 181) pravi, da je zadovoljstvo strank s storitvijo predvsem odvisno od 
njihovih subjektivnih pričakovanj, kakšna bi po njihovem osebnem prepričanju kakovost 
storitve morala biti. 

Lipičnik in Možina (1993, str. 113) pravita, da je zadovoljstvo rezultat strankine odločitve in 
postane sestavni del izkušenj stranke ter s tem osnova za prihodnje ukrepanje. Stranka se za 
neko storitev odloči. Od izkušnje, ki jo je imela pri izvedbi storitve, pa je odvisno ali bo s 
storitvijo zadovoljna ali nezadovoljna. Od tega je nato odvisna odločitev za storitev v 
prihodnosti. Izkušnje med strankami glede storitve so različne, saj so odvisne od subjektivnih 
pričakovanj, torej mnenj o tem, kakšna bi kakovost storitve morala biti. 

Storitve, ki jih organizacija ponuja, morajo biti usklajene z željami in pričakovanji strank. Če 
so strankina pričakovanja uresničena, govorimo o zadovoljstvu strank. To zadovoljstvo je 
razpršeno in sega od popolnega nezadovoljstva, preko povprečnega zadovoljstva, do 
izpolnitve prav vseh pričakovanj ali celo do navdušenja (Klasinc, 2005, str. 2). 
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3.2.1. Proces odločanja o storitvi 

Zadovoljstvo posameznika s storitvijo je psihološko stanje, ki se prične z občutkom 
pomanjkanja neke dobrine. Občutek pomanjkanja povzroči izvajanje miselnega procesa, s 
katerim se posameznik zave svojih potreb. Pod vplivom okolice, njegovih dotedanjih izkušenj 
in stališč oblikuje misli, ki so usmerjene k reševanju nastalega problema (zadovoljitev 
potrebe). Tako se stranka odloči za storitev, pri tem Loudon in Della Bitta  (Mumel, 1999, str. 
18) pravita, da je proces odločanja  v bistvu vedenje, ki se pojavlja pri stranki ob vrednotenju, 
pridobivanju in izvedbi storitve. Če je storitev izpolnila pričakovanja stranke, govorimo o 
zadovoljitvi vzbujene potrebe. Če pa storitev ni izpolnila pričakovanj, govorimo o 
nezadovoljitvi vzbujene potrebe ali želje. Zadovoljevanje potreb ali želja je proces, ki izhaja 
iz procesa odločanja o storitvi in se zaključi v fazi dokončanja izvedbe storitve (Lipičnik in 
Možina, 1993, str. 113). 

SLIKA 4: Proces odločanja o storitvi 

 
Vir: Prirejeno po Lipičnik, Možina, 1993, str. 112 

Zadovoljstvo ali nezadovoljstvo je rezultat posameznikove nakupne odločitve, ki postane del 
njegovih izkušenj, ki jih lahko uporabi pri naslednjem nakupu. Proces zadovoljevanja potreb 
se nikoli ne konča in večina posameznikov je v stanju neravnotežja. Večina ljudi je v 
določenem trenutku z nečim nezadovoljna, to stanje si želi spremeniti v stanje zadovoljstva 
(Lipičnik, Možina, 1993, str. 113). 
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3.2.2. Model zadovoljstva strank 

Model zadovoljstva strank je narejen v skladu s predpostavkami teorije potrditve, oziroma 
nepotrditve pričakovanj in prikazuje vse ključne elemente zadovoljstva strank. Model 
predpostavlja, da je zadovoljstvo rezultat preteklih in sedanjih izkušenj strank. Na osnovi 
preteklih izkušenj stranka oblikuje svoja pričakovanja, ki jih ima kot osnovo, s katero 
zavestno ali podzavestno primerja sedanje izkušnje, ki jih ima v zvezi s kakovostjo določene 
storitve.  

Na podlagi primerjave med pričakovanjem in dobljeno kakovostjo, oziroma vrednostjo, se 
nato pri stranki pojavi zadovoljstvo ali nezadovoljstvo. Če je dejanska kakovost oziroma 
vrednost izdelka ali storitve večja od pričakovanj, se pri stranki pojavi zadovoljstvo, v 
nasprotnem primeru pa nezadovoljstvo. 

Model zadovoljstva strank nakazuje tudi posledice, ki jih ima zadovoljstvo ali nezadovoljstvo 
stranke. Predpostavlja se lahko, da je verjetnost, da se bo zadovoljna stranka ponovno odločila 
za storitev večja kot pa verjetnost, da se bo nezadovoljna stranka ponovno odločila za storitev. 

SLIKA 5: Model zadovoljstva posameznika 

 

Vir: Prirejeno po Anderson, Fornell, 1994, str. 247 

V nadaljevanju so predstavljeni vsi ključni elementi modela zadovoljstva strank, to so 
pričakovanja, kakovost, zadovoljstvo in ponovna odločitev za storitev. 

Pričakovanja 

Pričakovanja lahko opredelimo kot posameznikova občutja o verjetnosti, da se bo nekaj 
zgodilo. Ta občutja so odvisna od številnih dejavnikov, od katerih so v ospredju pretekle 
izkušnje stranke. Pričakovanja služijo stranki kot napovednik o tem, kaj naj bi se, oziroma, 
kaj se bo zgodilo v postopku izvedbe storitve. Pričakovanja pri storitvah se od pričakovanj pri 
izdelkih razlikujejo v tem, da se pri storitvah ne nanašajo samo na to, kaj bo ponudnik storitve 
nudil stranki, temveč so tu v ospredju želje, oziroma, pričakovanja strank o tem, kaj bi 
ponudnik storitve moral nuditi in kako bi morala biti storitev opravljena z vidika stranke 
(Lewis v Štefančič Pavlovič, 2001, str. 14). 

Pričakovanja strank se oblikujejo predvsem na podlagi preteklih izkušenj. Pretekle izkušnje pa 
se oblikujejo na podlagi: preteklih izvedb storitev, preteklega stika z organizacijo ali njenimi 
konkurenti. Na pričakovanja strank vplivajo tudi drugi dejavniki, kot so: informacije, ki jih 
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stranka dobi o podjetju in konkurenci (splošne in specifične), trženjski splet organizacije in 
njegovih konkurentov (predvsem cena in tržno komuniciranje), ugled organizacije v 
primerjavi s konkurenco, moč blagovne znamke, komunikacija od ust do ust in osebnostne 
značilnosti potrošnika (Štefančič Pavlovič, 2001, str. 16). 

Damjan in Možina (1998, str. 87) navajata značilnosti pričakovanj oziroma aspiracij: 

• pričakovanja niso statična, niso trdna osnova, temveč se stalno spreminjajo, 

• pričakovanja rastejo z dosežki in padajo z neuspehom, 

• na pričakovanja vplivajo drugi, storilnost, posamezniki in skupine, 

• pričakovanja so usmerjena k realnosti in so v glavnem nekoliko višje od sedanjega nivoja 
doseženosti. 

Potočnik (2004, str. 127) deli pričakovanja na: 

• Objektivna pri čakovanja; predstavljajo povprečno raven kakovosti, ki temelji na znanih 
informacijah. To je raven pričakovanja večine strank.  

• Subjektivna pri čakovanja; izražajo počutje strank v zvezi s storitvijo in kakšna bi po 
njihovem mnenju morala biti kakovost storitve.  

• Idealna pričakovanja; vsebujejo to, kar se lahko zgodi pri najboljših objektivnih 
pogojih.  

Hierarhija pričakovanj predstavlja pričakovanja od najslabšega (nesprejemljivega) do 
idealnega pričakovanja. 

SLIKA 6: Hierarhija pričakovanj in motnje pri izvajanju storitev 

 
Vir: Potočnik, 2004, str.127 
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Motnje pričakovanj, prikazane v sliki 6, so vrzeli med zaznano in pričakovano kakovostjo 
storitve. Motnje pričakovanj so lahko pozitivne (zaznana kakovost storitve je višja od 
pričakovane - zadovoljstvo) ali negativne (zaznana kakovost storitve je slabša od pričakovane 
- nezadovoljstvo). 

Pomemben vidik pričakovanj je tudi območje tolerance, ki predstavlja razliko med želenim in 
realnim pričakovanjem. Območja tolerance se pri posameznikih razlikujejo. Ko ni 
konkurence in ima posledično stranka malo izbire, je območje tolerance širše, ko pa obstoja 
velika konkurenca in ima stranka veliko možnosti izbire, je stopnje tolerance nižja. 

Kakovost 

Kakovost storitve je podrobno obdelana že v poglavju o storitvah, vendar je v zvezi z 
modelom zadovoljstva strank potrebno poudariti dejstvo, da kakovost storitve s svojimi 
značilnostmi ustvari zadovoljstvo pri posamezniku. Kakovost je, poleg pričakovanj stranke, 
vzrok za nastanek zadovoljstva z določeno storitvijo. 

Zadovoljstvo in nezadovoljstvo 

Zadovoljstvo ali nezadovoljstvo je posledica pričakovanj stranke in kakovosti storitve. Ko 
stranka po izvedbi ovrednoti kakovost storitve in jo primerja s pričakovano kakovostjo, se 
pojavi občutek zadovoljstva ali nezadovoljstva. 

Nezadovoljstvo izhaja iz tega, da pričakovanja strank niso izpolnjena, zadovoljstvo pa iz tega, 
da so pričakovanja strank izpolnjena. 

Za organizacijo, katere cilj je dobiček, je zadovoljstvo strank pomembno zaradi tega, ker je 
verjetnost, da se bo zadovoljna stranka ponovno odločila za storitev večja, kakor če je stranka 
nezadovoljna. Dejstvo pa je, da je mnogo dražje pridobiti nove kupce, kot pa obdržati stare. 
Poleg tega zadovoljna stranka širi pozitivne informacije o podjetju.   

Za nepridobitne organizacije, kar je tudi občinska uprava,  pa bi moralo biti zadovoljstvo 
strank pomembno zaradi dveh vidikov: 

• Vidik stroke; strokovni delavci morajo ob upoštevanju zakonodaje, internih predpisov, 
ter morebitnih certifikatov kakovosti, delovati tako, da v največji možni meri zadovoljijo 
stranko, saj bo le zadovoljna stranka imela pozitivno mnenje o organizaciji. 

• Vidik politike; ob upoštevanju dejstva, da so stranke tudi volivci, lahko sklepamo, da je 
večja verjetnost, da bodo zadovoljne stranke ponovno volile obstoječe vodstvo, kakor pa 
nezadovoljne. 

Za občinsko upravo ni pomemben ponoven nakup oziroma vrnitev stranke, saj ne nudi 
storitve, ki bi si jih stranke neprestano želele, temveč je velika verjetnost, da bo stranka neko 
storitev potrebovala samo enkrat. To dejstvo pa ne vpliva na poslovanje občinske uprave. 
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Vanhamme (2000, str. 586) opredeljuje dve ključni značilnosti zadovoljstva: 

• Relativnost zadovoljstva; storitev, ki je posredovana na popolnoma enak način, pri 
različnih strankah vzbuja različno stopnjo zadovoljstva. Do tega pride zaradi različnih 
pričakovanj med posameznimi strankam. 

• Dvojni značaj zadovoljstva; zadovoljstvo stranke ima dvojni značaj zato, ker vsebuje 
emocionalno in kognitivno komponento. 

V nadaljevanju pa navaja, da lahko zadovoljstvo stranke opredelimo v dveh stopnjah: 

• Zadovoljstvo z določeno transakcijo; v tem primeru je stranka zadovoljna z določeno 
storitvijo; ta stopnja lahko porase v naslednjo stopnjo – splošno zadovoljstvo.  

• Splošno zadovoljstvo; stranka je na splošno zadovoljna s storitvami določene 
organizacije ter načinom, kako ji organizacija posreduje svoje storitve. Ta stopnja 
zadovoljstva ponavadi izhaja iz tega, da je bila stranka večkrat zaporedoma zadovoljna s 
storitvami organizacije ter posredovanjem le teh. 

Eden od osnovnih načinov prikazovanja zadovoljstva oziroma nezadovoljstva strank je 
krivulja zadovoljstva strank (slika 7), ki nazorno prikazuje porazdelitev tipične populacije 
strank neke organizacije. Namenjena je tudi praktični uporabi v poslovnem svetu, saj daje 
jasne smernice, kako naj podjetje ravna z različnimi skupinami potrošnikov. Ta krivulja 
pomaga managementu podjetja pri sprejemanju poslovnih odločitev v zvezi s tem, koliko in 
katere vrste  naporov naj usmeri na določeno skupino potrošnikov.  

SLIKA 7: Krivulja zadovoljstva strank 

 
Vir: Cottrell 1995, str. 22  

Na Sliki 7 je na ordinatni osi prikazan delež populacije strank, na abscizni osi pa stopnja 
zadovoljstva strank. Povprečna populacija se z vidika njihovega zadovoljstva z določeno 
storitvijo deli na tri skupine: nezadovoljne (polje A), zadovoljne (polje B) in zelo zadovoljne 
(polje C).  

Stranke se razvrščajo v obliki normalne porazdelitve. Največjo skupino predstavlja polje B, ki 
ga zasedajo stranke, ki so s storitvijo zadovoljne. Manjši sta skupini nezadovoljnih in zelo 
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zadovoljnih strank, torej polje A in polje C. Predvidevamo lahko, da se bodo stranke, ki se 
nahajajo v polju A, torej zadovoljne stranke, ponovno odločile za storitev, kar pa ni nujno, saj 
na ponovno odločitev za storitev ne vpliva le zadovoljstvo stranke temveč tudi drugi 
dejavniki. 

Kako ravnamo z nezadovoljno stranko 

 
Študije o nezadovoljstvu strank kažejo, da je običajno 25 % strank ob nakupu izdelka ali 
storitve nezadovoljnih, vendar od tega se 95 % nezadovoljnih strank ne pritoži (Kotler, 1994, 
str. 479).  
 
Carr (v Štefančič Pavlovič, 2001, str. 25) navaja, da se nezadovoljne stranke ne pritožijo iz 
naslednjih razlogov: 

• Stranka meni, da se organizacija za njo sploh ne zanima, zato je vseeno ali se bo pritožila 
ali ne. 

• Organizacija stranki otežuje ali onemogoča pritoževanje (zapleteni postopki pritožb, 
nerazumljivi obrazci, neodzivno osebje ...). 

• Stranka se sprašuje, zakaj bi organizaciji pomagala pri odpravljanju napak in izboljševanju 
poslovanja, saj meni, da to ni njena naloga. 

• Stranka meni, da si organizacija ne zasluži, da bi ji posredovala svoje mnenje. 

Le 5 % nezadovoljnih strank se torej pritoži, od tega jih je le 50 % zadovoljnih s tem, kako je 
bil njihov način pritožbe rešen (Kotler, 1994, str. 479). Iz tega podatka izhaja, da se 
organizacije premalo zavedajo tega kakšno škodo lahko organizaciji naredi nezadovoljna 
stranka, s tem ko s svojim nezadovoljstvom seznani povprečno enajst ljudi. Govorice pa se 
nato hitro širijo in s tem znižujejo ugled organizacije. 

Organizacije bi morale, posvečati veliko pozornost iskanju nezadovoljnih strank, saj je iz 
zgornjih podatkov razvidno, da se v veliki večini nezadovoljne stranke ne pritožijo in 
posledično organizacija sploh ne ve, da so nezadovoljne. Organizacija bi v ta namen morala 
izoblikovati sistem sporočanja predlogov, pripomb in pritožb. Knjiga pohval in pritožb, ki 
stoji v skritem kotičku organizacije, seveda še zdaleč ni dovolj. Organizacija se mora 
potruditi, da bo od nezadovoljnih strank dobila pritožbe, saj ima samo tako možnost, da 
popravi svojo slabo storitev. Na podlagi podatkov, v zvezi z zadovoljstvom,  pridobljenih s 
strani strank, se lahko organizacija odloči za spremembe, ki jih mora uvesti, da bi bilo 
nezadovoljnih strank čimmanj. 

Pri ravnanju z nezadovoljno stranko, mora imeti organizacija pred očmi vedno dva cilja: 

• obdržati stranko; nezadovoljna stranki je potrebno ustreči tako, da se bo ponovno 
odločila za storitev, saj je obdržati stranko ceneje kot pa iskati novo, 

• preprečiti slabe govorice o organizaciji; nezadovoljni stranki je potrebno posvetiti 
veliko pozornost, saj bo o svoji slabi izkušnji govorila naprej, kar pa je zelo negativno za 
organizacijo. 
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Pomembno je, da nezadovoljni stranki omogočimo, da svoje negativne občutke sprosti v 
organizaciji, saj tako obstaja večja verjetnost, da o svoji negativni izkušnji ne bo govorila 
okoli.  

Prashanth (v Prinčič, 2002, str. 15) je mnenja, da ima pravilno ravnanje z nezadovoljnimi 
strankami neposreden vpliv na zadovoljstvo, zaznano vrednost storitve in ponovno odločitev 
za storitev: 

• če je pritožba stranke ugodno rešena za stranko, se zadovoljstvo in zaznana vrednost 
storitve povečata; 

• če organizacija odprto pozove svojo nezadovoljno stranko, da pove svoje pripombe in 
pritožbe, je dvig zadovoljstva precej večji kot pri nezadovoljni stranki, ki jo organizacija 
ne spodbudi k temu koraku; 

• pri nezadovoljni stranki, ki jo je organizacija jasno pozvala, naj pove svoje pripombe in 
pritožbe in so le te ugodno rešene, je verjetnost, da se bo odločila za ponovni nakup, 
večja; 

• dvig zadovoljstva in zaznane vrednosti storitve pri stranki se sorazmerno veča z 
intenzivnostjo pritožb. 

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

Ponovna odločitev za storitev 
 
Dejstvo je, da se bo stranka organizacije kot je občinske uprava, ponovno odločila za storitev, 
če bo le to potrebovala. Za storitev se bo odločila ne glede na to ali ji je bila v preteklosti 
izvedba storitve všeč ali ne. Občinska uprava nima prave konkurence, zato stranka ne more 
izbirati med ponudniki storitve. Na to pa lahko gledamo širše in kot ponovno odločitev 
stranke, ki je hkrati občan vzamemo glasovanje na volitvah. V tem primeru lahko 
predpostavljamo, da bo stranka, ki je zadovoljena s storitvijo občinske uprave na prihodnjih 
volitvah z večjo verjetnostjo ponovno volila obstoječe vodstvo, kot pa stranka, ki s storitvijo 
ni zadovoljna. Iz tega vidika je tudi za občinske uprave izrednega pomena, da si pridobijo 
naklonjenost svojih strank. 
 
 

3.3. Kako merimo zadovoljstvo strank   

Vsaka organizacija, ki si postavi za cilj zadovoljstvo svojih strank, mora le to tudi meriti. Le 
tako bo lahko vedela, kje se glede zadovoljstva strank nahaja, torej kakšen je delež 
zadovoljnih in nezadovoljnih strank, koliko je pritožb in nenazadnje, kakšni so učinki akcij, ki 
so usmerjene k doseganju zadovoljstva strank. 
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3.3.1. Merila merjenja zadovoljstva strank  

 
Za to, da bi lahko organizacija merila zadovoljstvo strank, potrebuje merila za ugotavljanje 
zadovoljstva strank. Rojšek (1999, str. 23) navaja nekatera merila s katerimi lahko, tudi v 
občinski upravi, na hiter in preprost način izmerimo zadovoljstvo strank: 

• Pritožbe oziroma število pritožb; delež storitev, za katere so podane pritožbe v celotnem 
številu storitev. 

• Zahteve naslovljene na tajništva uradov; težave in pritožbe, s katerimi se stranke 
obračajo na tajništva uradov, njihova vsebina, število in delež v celotnem obsegu storitev. 

• Intenzivnost potrebe po storitvi; kako pogosto in v kakšnem obsegu se uporablja 
določena storitev. 

• Zanesljivost; v kakšni meri uspe organizaciji izpolnjevati dogovorjene roke in druge 
obljube. 

3.3.2. Metode merjenja zadovoljstva strank 

S podatki, pridobljenimi z zgoraj naštetimi merili, si organizacija lahko ustvari prvo sliko o 
zadovoljstvu svojih strank. Toda te informacije ne zadoščajo za celovito razumevanje stanja 
in ugotavljanje vzrokov za zadovoljstvo ali nezadovoljstvo strank. Za pridobitev kakovostnih 
informacij, ki organizaciji lahko služijo kot podlaga za poslovno odločanje, je potrebno 
poskrbeti za bolj ciljno usmerjen in sistematičen način merjenja zadovoljstva strank (Nidorfer, 
2003, str. 38).  
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TABELA 3: Metode ugotavljanja zadovoljstva, glede na objektivnost meril in podatkov 

  OBJEKTIVNOST MERIL 
  OBJAKTIVNA SUBJEKTIVNA 

 

 

NOTRANJI 

 

 

 

• analiza pritožb strank (knjiga 
pohval in pritožb) 

• analiza pritožb, ki jih 
prejmejo posamezni uradi in 
službe 

• analiza pritožb, ki jih prejme 
vodstvo 

 

• neuradni pogovor z 
zaposlenimi 

• skupinski intervju z 
zaposlenimi 

• anketiranje strank (v lastni 
izvedbi) 

• opazovanje strank na mestu 
izvedbe storitve (v lastni 
izvedbi) 

IZ
V

O
R

 P
O

D
A

T
K

O
V

 

ZUNANJI 

• primerjanje z drugimi 
občinskimi upravami 
(benchmarking) 

• skupinski intervju s 
strankami (zunanji izvajalci) 

• anketiranje strank (zunanji 
izvajalci) 

• opazovanje strank (zunanji 
izvajalci) 

Vir: Prirejeno po Rojšek v Nidorfer, 2003, str. 39. 

Notranje pridobivanje podatkov, na podlagi objektivnih meril,  je zelo pogosto, 
organizacijam enostavno dostopno ter poceni. V tem primeru organizacija le ustrezno 
analizira podatke, ki jih že ima v obliki različnih virov. Enake prednosti ima analiza 
notranjih podatkov,  pridobljenih na podlagi subjektivnih meril . Tega se poslužuje veliko 
organizacij, ki same izvedejo ankete med strankami ali pa pridobivajo podatke na podlagi 
neuradnih pogovorov z zaposlenimi, skupinskih intervjujev z zaposlenimi ter opazovanjem 
strank. 

Benchmarking, ki spada k zunanjemu pridobivanju podatkov na podlagi objektivnih 
meril , pomeni, da se organizacija primerja s konkurenti. V primeru občinske uprave lahko le 
ta poišče dobro organizacijo, ki se ukvarja z isto dejavnostjo in celovito ter natančno preuči, 
zakaj je njeno početje najboljše (Pečar, 2003, str. 58). Za pridobivanje zunanjih podatkov 
na podlagi subjektivnih meril obstajajo specializirane institucije. Gre za dražji način, saj 
mora to storitev organizacija plačati zunanjim izvajalcem, vendar lahko na ta način 
organizacija pridobi kakovostne rezultate, na podlagi katerih lahko ustrezno ukrepa. 
 
 

3.4. Politika zagotavljanja zadovoljstva v organizaciji  

Politika pomeni usmerjanje človekove dejavnosti v določeno smer, za doseganje določenega 
cilja. Pri tem je politika organizacije izhodiščna in trajna ustvarjalna dejavnost, s katero se za 
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organizacijo iščejo in opredeljujejo zamisli, smotri in temeljni cilji razvoja in dela, nato pa nas 
usmerja k uresničevanju le tega (Kralj v Pučko, 2005, str. 21). Pri tem je politika kakovosti 
ena izmed politik organizacije, ki  izhajajo iz temeljne politike organizacije. 
 
Organizacija, katere uspeh je odvisen od zadovoljstva strank (sem spadajo vse pridobitne 
organizacije), bi morala imeti jasno izoblikovano poslovno politiko kakovosti. Enako velja 
tudi za tiste nepridobitne organizacije, ki se zavedajo pomena zadovoljnih strank in se od 
nezadovoljnih strank želijo nekaj naučiti.  
 
Politika zagotavljanja zadovoljstva strank mora biti sestavni del politike organizacije in mora 
obravnavati aktivnosti, s katerimi bo organizacija zagotavljala zadovoljstvo strank. Te 
aktivnosti morajo biti znane vsem zaposlenim, hkrati pa morajo biti pravilno načrtovane in 
strokovno vodene. 
 
Taka politika bi morala biti dolgoročno in strateško opredeljena kot strategija, cilji, 
asortiment, uvajanje novih in izločanje starih storitev. Biti bi mora jasna, trajna in stabilna, 
kar pa zahteva dobro povezavo med ljudmi, ki se ukvarjajo z marketingom in drugimi 
službami v organizaciji, to pa je pomembna naloga vodilnih v organizaciji (Devetak, 2001, 
str. 93).  
 
Pri zagotavljanju zadovoljstva  ima pomembno nalogo prav vodstvo, saj s svojo sposobnostjo 
vpliva, spodbuja in usmerja sodelavce k želenim ciljem (Možina, 2002, str. 499). V tem 
primeru je cilj zadovoljstvo strank in vodstvo lahko vpliva na to, da se bodo vsi zaposleni 
zavedali pomena zagotavljanja zadovoljstva strank in k temu tudi strmeli.  
 
Najvišje vodstvo občinske uprave Mestne občine Koper je sprejelo politiko kakovosti 
(Poslovnik kakovosti Mestne občine Koper ISO 9001:2000), ki je eden od zahtevanih 
dokumentov pri uvajanju sistema vodenja kakovosti. Dokument določa predvsem 
odgovornost vodstva za zagotavljanje kakovosti in s tem zadovoljstva strank. Vodstvo je tisto, 
ki mora ustvarjati pogoje in vzdušje, da bo vsem zaposlenim cilj zadovoljstvo strank. V 
primeru, da se vodstvo k temu ne zaveže, je potem stvar vsakega posameznika, koliko mu 
pomeni zadovoljstvo strank in kaj bo za to storil. V tem primeru pa ne moremo govoriti o 
organizaciji, katere cilj je zadovoljstvo strank. 
 
Za storitveno organizacijo je zelo pomembno merjenje zadovoljstva strank. V ta namen so 
podana merila, ki pridejo v poštev za občinsko upravo in metode, s katerimi se lahko meri 
zadovoljstvo strank. Za zagotavljanje zadovoljstva strank je potrebna politika, ki jo sprejme 
vodstvo organizacije. Pri tem ugotavljam, da bi vsaka organizacija morala imeti jasno 
izoblikovano poslovno politiko kakovosti, ki bi se ukvarjala tudi z zadovoljstvom strank.   



 

35 

4. OBČINA, OBČINSKA UPRAVA 

Za preučevanje zadovoljstva prebivalcev s poslovanjem občinske uprave, je predhodno 
potrebno opredeliti občino in občinsko upravo z vidika storitvene organizacije.  Občina je 
zaokroženo področje oziroma teritorij, občinsko upravo pa sestavljajo ljudje, ki vodijo, 
oziroma upravljajo s tem področjem. Občinska uprava je tipična storitvena organizacija, saj 
proizvaja predvsem storitve, namenjene prebivalcem občine.    

 
 

4.1.  Kaj je občina 

Občina je najožja, primarna, oziroma naravna skupnost ljudi. Zanjo je pomembno predvsem 
to, da je naraven tip lokalne samoupravne skupnosti, kar pomeni, da je pri oblikovanju občin 
potrebno upoštevati, kako so se ljudje v preteklosti združevali v skupnosti (Kavre, 2000, str. 
3). Občine naj bi se ukvarjale predvsem s problemi lokalnega značaja. 

Laubadère (v Šmidovnik, 1995, str. 65) pravi, da občina ni iznajdba administracije, pač pa je 
nastala sama po sebi v dolgotrajnem zgodovinskem razvoju. 

Pogosta definicija občine je, da je temeljna lokalna samoupravna skupnost. V tej opredelitvi 
pa so zajeti trije elementi, ki so značilni za občino (Šmidovnik, 1995, str. 63): 

• je glavni oziroma najvažnejši model (oblika) lokalne samouprave, 

• oblikovana je v okviru naravne, zgodovinsko nastale lokalne skupnosti, kakršne so naselja 
– posamezna ali več naselij povezanih s skupnimi interesi, 

• ima položaj samoupravnosti, ki ga določa sistemska zakonodaja o lokalni samoupravi v 
posamezni državi. 

4.1.1. Ustavna opredelitev občine 

Ustava Republike Slovenije (Ustava Republike Slovenije, 1991) v svojem 139. členu 
opredeljuje občino kot  samoupravno lokalno skupnost. Območje občine obsega eno ali več 
naselij, ki so povezana s skupnimi potrebami in interesi, njen 143. člen pa določa, da se 
občine lahko povezujejo v širše samoupravne lokalne skupnosti, tudi v pokrajine, saj na tak 
način občine lažje urejajo lokalne zadeve širšega pomena.  

Zakon o lokalni samoupravi (Zakon o lokalni samoupravi, 1993) v prvem odstavku 2. člena 
opredeljuje občino enako kot Ustava Republike Slovenije in pravi, da so občine temeljne 
samoupravne lokalne skupnosti.  
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4.1.2. Lokalna samouprava 

V teoriji ima vsak avtor, ki se ukvarja z lokalno samoupravo, svojo definicijo pojma »lokalne 
samouprave«. Kljub temu menim, da je ustrezna opredelitev pojma lokalne samouprave, ki jo 
navaja Ribičič (1997, str. 5): «Lokalna samouprava pomeni samostojno urejanje in reševanje 
življenjskih potreb prebivalstva v določenih, praviloma ožjih krajevnih okvirih, v obliki 
organizirane, od države avtonomne oblasti.« Zanimiva je tudi definicija Merkla (v Cmrečnjak, 
1996, str. 23), ki pravi, da je samouprava metoda upravljanja, ki priteguje k upravljanju tiste, 
ki se jih zadeve upravljanja tičejo, pri tem je zanimivo nasprotje med samoupravo in državno 
upravo, ki ga isti avtor poudarja in pravi, da je v državni upravi državljan objekt upravljanja, 
pri samoupravi pa je subjekt upravljanja.  

Za Slovence pa je verjetno najbolj zavezujoča razlaga, ki jo najdemo v Ustavi Republike 
Slovenije (Ustava Republike Slovenije, 1991), ki v svojem 9. členu navaja, da je prebivalcem 
Republike Slovenije zagotovljena lokalna samouprava. Temeljni element sistema lokalne 
samouprave je občina, ki je temeljna lokalna samoupravna skupnost.  

V Sloveniji imamo še dan danes le en nivo lokalna samouprave, to je občina. Nasprotno pa 
ima veliko držav lokalno samoupravo organizirano na več nivojih, kar pomeni, da poleg občin 
obstajajo tudi pokrajine ali regije.  

Z uvedbo lokalne samouprave so se tudi v Sloveniji oblikovale, po obliki in po vsebini, tako 
imenovane sodobne občine. 

4.1.3. Sodobna občina 

Ko govorimo o sodobni občini, mislimo predvsem na njeno velikost in naloge, ki jih mora 
izvajati, da bi zadovoljila tiste potrebe občanov, ki jih trg ne more zagotavljati. O idealni 
velikosti občine je težko govoriti, saj je pomembno, da je občina neko zaokroženo področje 
na katerem se nahaja eno ali več naselij. Torej bi bilo popolnoma nesmiselno, samo zaradi 
številk, eno naselje razdeliti med dve občini. Smiselno pa je tudi, da ljudje čutijo pripadnost 
občini in da so naselja, ki so v njej, na nek način povezana. Avtorja S. Humes in E. Harlof (v 
Šmidovnik, 1995, str. 69) pravita, da mora biti občina dovolj velika, da ima ustrezno osebje in 
druge pogoje, hkrati pa mora biti dovolj majhna, tako da lahko v njej vsak posameznik občuti, 
da ima možnost uspešno vplivati na politiko te skupnosti.  

Sodobna občina se sooča s tremi vrstami nalog (Šmidovnik, 1995, str. 74; Vlaj, 2001, str. 
160): 

• Lokalne zadeve in zadeve lokalnega pomena; gre za naloge, ki so po svojem pomenu 
izvirno občinske in si jih občine določajo s svojimi akti (odloki, predpisi), v okviru svoje 
samouprave. Lokalna zadeve se lahko zelo razlikujejo med posameznimi občinami. 
Odvisne so od velikosti občine in pa tudi od območja, kjer se občina nahaja. Tu gre za 
zadeve skupnega pomena, kot sta življenje in delo prebivalcev določene občine ter 
gospodarski razvoj.   
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• Lokalne zadeve, ki  jih občinam določi država s svojimi zakoni; tu gre predvsem za 
področne zakone o določeni dejavnosti, kot so na primer cestni promet, otroško varstvo, 
izobraževanje. Država sprejme zakone, v katerih opredeli izvedbo določene naloge,  
občino pa zadolži za izvajanje te naloge v skladu z zakonom. Sredstva zagotovi občina. 
Odvisno od prihodkov občine, lahko prispeva določen procent tudi država.  

• Prenesene naloge državne uprave; država z zakoni prenaša te naloge v upravljanje 
občinam. Pristojni državni organi so zadolženi za nadziranje občinskih organov pri 
opravljanju prenesenih nalog državne uprave. Sredstva za opravljanje tovrstnih nalog je 
dolžna zagotoviti država. 

Zakon o lokalni samoupravi (Zakon o lokalni samoupravi, 1993) v drugem odstavku 21. člena 
navaja naloge občine, ki so predvsem naslednje: 

• upravljanje z občinskim premoženjem, 

• omogočanje vseh oblik gospodarskega razvoja, 

• načrtovanje prostorskega razvoja občine, 

• pospeševanje gradnje stanovanj in skrb za povečanje najemnega socialnega sklada 
stanovanj, 

• urejanje, upravljanje in skrb za lokalne javne službe, 

• pospeševanje služb socialnega skrbstva, predšolskega varstva, osnovnega varstva otroka in 
družine, skrb za socialno ogrožene, invalide in ostarele, 

• skrb za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje 
odpadkov, 

• urejanje in vzdrževanje vodovodnih in energetskih komunalnih objektov, 

• ustvarjanje pogojev za izobraževanje odraslih in za kvaliteto življenja prebivalcev, 

• pospeševanje vzgojno-izobraževalno, dokumentacijsko dokumentacijo, društveno in drugo 
dejavnost na svojem območju, 

• pospeševanje razvoja športa in rekreacije, 

• pospeševanje kulturno-umetniške ustvarjalnosti, omogočanje dostopnosti do kulturnih 
programov, zagotavljanje splošno-izobraževalne knjižnične dejavnosti in skrb za kulturno 
dediščino na svojem območju, 

• gradnja, vzdrževanje in urejanje lokalnih javnih cest, javnih poti, rekreacijske in druge 
javne površine, opravljanje nalog občinskega redarstva, 

• opravljanje nadzorstva nad krajevnimi prireditvami,  

• organiziranje komunalno-redarske službe in skrb za red v občini, 

• skrb za požarno varnost in organizacija reševalne pomoči, 

• organizacija pomoči in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč, 

• organizacija opravljanja pokopališke in pogrebne službe, 

• določanje prekrškov in denarnih kazni za prekrške, s katerimi se kršijo. 

Občina lahko obstaja, če je sposobna na svojem območju zadovoljevati potrebe in interese 
svojih prebivalcev, tako 13. člen Zakona o lokalni samoupravi (Zakon o lokalni samoupravi, 
1993) pravi, da mora občina zagotoviti najmanj: 
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• popolno osnovno šolo, 

• primarno zdravstveno varstvo občanov (zdravstveni dom ali zdravstvena postaja), 

• komunalno opremljenost (oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, 
oskrba z električno energijo), 

• poštne storitve, 

• knjižnico (splošno ali šolsko), 

• prostore za upravno dejavnost lokalnih skupnosti. 

Sodobni občini je naloženih kar veliko nalog, zato je smiselno, da se občine ustanovijo tako, 
da so te naloge sposobne izvesti. V ta namen pa morajo imeti dovolj finančnih sredstev, 
sposobnega kadra in prostorov. Poleg tega mora posamezna občina izvajati tudi druge naloge, 
oziroma storitve, ki jih potrebujejo prebivalci, živeči v določeni občini. 

4.1.4. Vrste občin v Sloveniji 

Zakon o lokalni samoupravi (Zakon o lokalni samoupravi, 1993) predvideva tri vrste občin: 

• Občina; »navadna« občina ima najmanj 5000 prebivalcev, vendar zakon dopušča izjeme. 
Poleg tega pa mora občina zagotoviti naloge, ki so navedene v predhodnem poglavju.  

• Mestna občina; je gosto in strnjeno naselje ali več naselij, povezanih v enoten prostorski 
organizem in mestno okolico, ki jo povezuje dnevna migracija prebivalstva. Mesto lahko 
dobi status mestne občine pod pogojem, da ima najmanj 20.000 prebivalcev in 15.000 
delovnih mest, od tega najmanj 10.000 v terciarnih in kvartarnih dejavnostih in je 
geografsko, gospodarsko in kulturno središče svojega gravitacijskega območja. Možnost 
pridobitve statusa mestne občine določa tudi 141. člen Ustave Republike Slovenije 
(Ustava Republike Slovenije, 1991). 

• Občine s posebnim statusom; država ima lahko poseben interes za ohranitev poselitve in 
za razvoj na posameznih področjih.  Tako lahko Državni zbor, ne glede na velikost danega 
področja in ne glede na poseljenost, občinam na takih področjih dodeli poseben status.To 
so občine na gorskih, obmejnih, narodnostno mešanih, ekološko degradiranih in razvojno 
šibkih območjih (Vlaj, 2001, str. 145). 

Danes imamo v Sloveniji 193 občin, od tega jih ima 11 status mestne občine, nobena pa nima 
posebnega statusa.  

4.1.5. Organi občine 

Zakon o lokalni samoupravi (Zakon o lokalni samoupravi, 1993) v svojem 28. členu določa, 
da so organi občine občinski svet, župan in nadzorni odbor. 

• Občinski svet je najvišji organ odločanja, ki v okviru svojih pristojnosti: 
o potrjuje občinski proračun in zaključni račun, 
o daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na občino, 
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o imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora ter člane komisij in odborov 
občinskega sveta, 

o imenuje in razrešuje predstavnike občine v sosvetu načelnika upravne enote, 
o odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, če ni s tem zakonom 

drugače določeno, 
o imenuje in razrešuje člane sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin, 
o odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in statut občine. 

• Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini, ki: 
o opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, 
o nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev, 
o nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. 

• Župan je organ občine, izvoljen na neposrednih volitvah, z mandatno dobo štirih let. Je 
funkcionar občine, ena njegovih najpomembnejših funkcij pa je predstavljanje in 
zastopanje občine in občinskega sveta. Ker je izvršilni organ, izvaja predvsem odločitve 
občinskega sveta, ima pa tudi predlagalno pravico, ker občinskemu svetu predlaga v 
sprejem proračun, odloke in druge akte. Župan vodi občinski svet, toda nima glasovalne 
pravice. Je manager občine in občinske uprave, saj z racionalnim in gospodarnim 
izvajanjem proračuna, ob upoštevanju načela dobrega gospodarja, skrbi za premoženje 
občine, ga plemeniti in skrbi za njegovo povečanje. Župan je tudi predstojnik občinske 
uprave, tako določa sistematizacijo delovnih mest v občinski upravi, imenuje vodje 
notranjih organov občinske uprave in odloča o sklenitvi delovnih razmerij. Za slednje pa 
lahko pooblasti direktorja občinske uprave (Prašnikar, 2000, str. 46). 

 
 

4.2. Občinska uprava  

4.2.1. Kaj je občinska uprava, čemu služi 

Občinska uprava je ena izmed mnogih nepridobitnih organizacij, ki se ukvarjajo z blaginjo 
neke skupnosti. Je organizacija, ki je ustanovljena v vsaki občini in izvaja predvsem storitve, 
namenjene občanom, živečim na področju občine. Storitve, ki jih izvaja občinska uprava so 
predvsem neprofitnega značaja in so v večji meri definirane z zakoni in podzakonskimi akti. 

49. člen Zakona o lokalni samoupravi (Zakon o lokalni samoupravi, 1993) določa, da 
občinska uprava opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v 
zvezi za zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti. 

Občinsko upravo predstavljajo zaposleni uslužbenci, saj vsaka občina potrebuje strokovni 
team za opravljanje strokovnih nalog, ki jih izvoljeni člani občinskega sveta na zmorejo sami 
opravljati (Vlaj, 2001, str. 207). Samoumevno je, da večja občina zahteva večji strokovni 
team, manjša pa manjšega. Tako se zgodi, da mora biti zaposleni v manjši občini usposobljen 
za opravljanje več različnih nalog hkrati, v večji občini pa lahko enako nalogo opravlja celo 
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več zaposlenih. Zaposleni v občinski upravi morajo biti strokovnjaki za vrsto področji, kot so:  
upravna, pravna, ekonomska, gradbena, tehnična in druga področja. 

4.2.2. Organi občinske uprave 

Zakon o lokalni samoupravi v 49. členu (Zakon o lokalni samoupravi, 1993) določa, da se 
znotraj uprave organizira eden ali več organov občinske uprave. To v manjših občinah ni 
mogoče oziroma ni smiselno, v večjih pa se za posamezna področja oblikujejo različni organi, 
ki se v naših občinah imenujejo zelo različno (urad, oddelek, enota, služba ...) in tudi njihovo 
število je zelo različno.  

Občinsko upravo ustanovi z odlokom, na predlog župana, občinski svet. Z odlokom so 
določene naloge občinske uprave in notranja organizacija (število organov). 

Občinsko upravo usmerja in nadzira župan, delo občinske uprave vodi tajnik (direktor) 
občine, ki ga imenuje in razrešuje župan. Tajnik občinske uprave pooblasti za vodenje organa 
predstojnike, katere imenuje in razrešuje župan.  

4.2.3. Zunanje in notranje okolje občinske uprave  

Zunanje okolje nepridobitne organizacije se deli na (Trunk Širca in Tavčar, 1998, str. 16): 

• Udeležence, ki dajejo sredstva (denarna, materialna, delo, znanje ...); v primeru občinske 
uprave so to država, evropska unija, zunanji izvajalci, .... 

• Udeležence, ki dajejo legitimnost; v primeru občinske uprave je to država. 

• Uporabnike, ki uživajo koristi storitve nepridobitn e organizacije za protivrednost ali 
brez nje; to so v primeru občinske uprave vse stranke občinske uprave, pa tudi vsi, ki niso 
direktne stranke, imajo pa koristi od določenega dejanja občinske uprave (npr. občinska 
uprava uredi lokalno cesto, od tega imajo korist vsi ki se po tej cesti vozijo). 

• Konkurente (druge nepridobitne in pridobitne organizacije pa tudi skupine in 
posamezniki, ki se potegujejo za iste vire sredstev ali za iste uporabnike); konkurenco 
občinski upravi je zelo težko določiti, vendar, ko občinska uprava kandidira za določena 
sredstva s strani države, so ji konkurenca druge občinske uprave.  

• Kolaborante (druge organizacije, ki se z nepridobitno organizacijo povezujejo zato, da bi 
dosegle skupne cilje); primer je, ko se na primer več občinskih uprav združi, da bi zgradile 
skupno čistilno napravo ali podobno. 
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SLIKA 8: Zunanje in notranje okolje občinske uprave 

 

4.2.4. Razlika med pridobitnimi in nepridobitnimi organiza cijami  

Ena od možnih delitev institucij, ki sestavljajo sodobno družbo, je na tržni sektor (pridobitni) 
in na javni sektor (nepridobitni). Tržni sektor svoje izdelke ali storitve prodaja na trgu, pri tem 
pridobiva prihodke. Javni sektor je tisti sektor, ki ga organizira, usmerja in velikokrat tudi 
financira, država (Kavčič, 1999, str. 113).  

Tako kot vsako organizacijo, tudi nepridobitno, ustanovijo lastniki oziroma ustanovitelji zato, 
da bi jim dajala želene koristi. Glede na želene koristi določijo smotre, oziroma temeljne cilje 
in njim podrejene cilje ter merila in standarde za doseganje teh smotrov in ciljev s strategijami 
(Trunk Širca in Tavčar, 1998, str. 2). 

Pridobitne in nepridobitne organizacije, kar je tudi občinska uprava, se med seboj zelo 
razlikujejo. Najpomembnejše razlike so prikazane v tabeli 4. Bistvena razlika je v temeljnem 
cilju, saj je cilj pridobitne dejavnosti največkrat lahko merljiv v denarju (donosnost vloženega 
kapitala, dolgoročna rast premoženja lastnikov), nasprotno pa bi temeljni cilj nepridobitnih 
dejavnosti moral imeti za skupni imenovalec blaginjo določene skupnosti.  

Razlika je tudi v merjenju rezultatov neprofitne organizacije, Drucker (1990, str. 108) 
poudarja, da je veliko takih rezultatov, ki jih je možno meriti tudi v neprofitni organizaciji. 
Hkrati je pomembno, da se take organizacije zavedajo dejstva, da se rezultati neprofitnih 
organizacij nahajajo vedno izven organizacije. Primer je na primer osnovo šolstvo, saj šole 
lahko merijo svojo uspešnost glede na število uspešno vpisanih učencev v želene srednje šole.   

OBČINSKA 
UPRAVA 

ZUNANJE OKOLJE: 
država, 

evropska unija, 
sosednje občinske uprave, 

politične stranke, 
lokalno gospodarstvo, 

stranke oziroma 
odjemalci, 

prebivalci občine  
zavodi, organizacije, 

društva, 
izvajalci pridobljeni na 

javnih razpisih, .... 
 

NOTRANJE OKOLJE: 
občinski svet, 

nadzorni odbor, 
župan, 

direktor, 
izvajalci, oziroma 

zaposleni. 
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TABELA 4: Razlike med pridobitnimi in nepridobitnimi organizacijami (občinska uprava) 

Značilnosti Pridobitna organizacija Nepridobitna organizacija 
(občinska uprava) 

Okolje delovanja Načeloma ni omejitev. Je določeno z zakoni, 
podzakonskimi akti, predpisi.  

Ustvarjanje in lastništvo Zasebni lastniki. Lokalne skupnosti. 

Dolgoročno načrtovanje Odvisno je od ciljev 
lastnikov. 

Odvisno je od ciljev nosilcev 
oblasti. 

Cilji delovanja Dobiček. Blaginja lokalne skupnosti. 

Viri financiranja Zasebni. Javni (proračun). 

Doseganje ciljev (uspešnost) Merila so jasna. Rezultate je težko izmeriti. 

Konkurenca med izvajalci Konkurenca deluje ne trgu. Ni prave konkurence (ena 
oblika konkurence so 
volitve). 

Zadovoljevanje individualnih 
potreb 

Izbira strank je prosta in je 
odvisna od dohodkovne 
sposobnosti stranke. 

Storitve dosegljive vsem ne 
glede na dohodkovno 
sposobnost. 

Tradicija managementa Dolga. Kratka. 

Avtonomija managementa Zelo velika. Majhna. 

Moč v organizaciji Poslovni management ima 
prvo besedo. 

Glavno besedo mora imeti 
stroka, ki deluje v skladu z 
zakonodajo. 

Izbira vodilnih managerjev Izkušnje, usposobljenost. Na volitvah občani izvolijo 
župana/županjo na podlagi 
predvolilnih obljub. 

Odgovornost managementa Lastniku; od uspešnosti je 
odvisen njegov obstanek. 

Politični stranki in občanom. 

Motiviranje zaposlenih Razlike v prejemkih, 
uspešnost nagrajena. 

Majhne razlike v prejemkih, 
uspešnost ni nagrajena, 
neuspešnost ni kaznovana. 

Vir: Prirejeno po Česen, 2003, str. 26; Trunk Širca in Tavčar, 1998, str. 10 
 
Tudi za občinsko upravo, ki je nepridobitna organizacija, veljajo enaka pravila trženja, kot za 
gospodarske organizacije. Razlike pa so predvsem v izvajanju trženja ter v njegovem 
razumevanju in v stališčih do njega pri vodstvu. Pomembna razlika pa je tudi ta, da se 
nepridobitne organizacije pogosto soočajo s posebnimi zvrstmi povpraševanja (Rojšek, 1994, 
str. 40): 

• Negativno povpraševanje; večji del trga ne mara izdelka oziroma storitve, ki ga 
organizacija ponuja. Tukaj uvrščamo zdravstvene storitve, ki se jim ljudje skušamo raje 
izogniti. 

• Ničelno povpraševanje; porabniki, ki jim je storitev namenjena, se ne zmenijo zanjo. 
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• Nezdravo povpraševanje; izdelki ali storitve, ki so zdravju škodljivi, so pogosto predmet 
akcij nepridobitnih organizacij, ki želijo znižati povpraševanje po takem izdelku ali 
storitvi. 

Občinske uprave so zgoraj navedenih tipov povpraševanja deležne v večji ali manjši meri.  
Primer negativnega povpraševanja je plačilo komunalnega prispevka, kateremu bi se vsi 
najraje izognili. Primer ničelnega povpraševanja je, ko občinska uprava financira kakšen 
kulturni ali zabavni dogodek pa se nanj nihče ne odzove. Z nezdravim povpraševanje pa se 
občinske uprave zelo pogosto soočajo, sem na primer spada boj proti zasvojenosti. 
 

4.2.5. Birokrati čnost storitvene organizacije  

Ko govorimo o javni upravi in s tem seveda tudi o občinski upravi se zelo pogosto soočamo s 
pojmom birokracija, ki ima v vsakdanjem pogovoru negativen predznak. Temu pojmu 
predpisujemo pojave kot so zavlačevanje, počasnost, brezvoljnost ... organov javne uprave pri 
njihovem delovanju (Turk, 2003, str. 5). Zelo pogosto je od strank slišati nejevoljo, v smislu 
da je občinska uprava zbirokratizirana in da se nič nikamor ne premakne. 

Birokratska organizacija ima dobre in slabe strani. Weber (v Stanič, 1987, str. 50) pravi, da so 
prednosti birokratske organizacije: točnost, hitrost, uniformnost poslovanja, poznavanje 
dokumentov, trajnost, predvidljivost, stroga podrejenost, varčnost. Slabe strani birokratske 
organizacije pa so: preprečuje spontanost, kreativnost in iniciativnost. Rozman (2000, str. 51) 
tudi navaja dobre in slabe strani birokracije, in sicer so dobre strani: učinkovitost, stabilnost, 
racionalnost, red in disciplina. Slabe strani pa so: manjša zmožnost spreminjanja, manjše 
zadovoljstvo sposobnih zaposlenih, ki se enoličnega dela naveličajo, v ohranjanju avtoritete, v 
opravljanju dela zaradi predpisov, ne pa zaradi porabnikov. 

SLIKA 9: Kdaj je birokratska organizacija ustrezna in kdaj ne 

 
Vir: Prirejeno po Rozman, 2000, str. 51 

V občinskih upravah vlada, kar se tiče organiziranosti, velika zmeda. Po eni strani se 
občinskih uprav drži pojem birokracije, saj občinske uprave proizvajajo storitve, ki bi morale 
biti do vseh strank enake, hkrati pa porabljajo proračunski denar. Toda druga stran, ki ni v 

Birokratska organizacija je 
ustrezna, ko: 

 
je veliko standardiziranih 

opravil, 
so potrebe porabnikov znane in 
razmeroma malo spremenljive, 

je tehnologija enostavna, 
je potrebno uravnavati delo 
veliko zaposlenih na raznih 

lokacijah s standardnimi 
storitvami ali proizvodi. 

Birokratska organizacija 
ni ustrezna, ko: 

 
je pogosto in večje 

spreminjanje proizvodov 
in procesov,  tehnologije, 

okolja, 
je zahtevana inovativnost 

in ustvarjalnost 
zaposlenih, 

v majhnih podjetjih. 

občinska uprava 



 

44 

prid birokraciji, je prevladujoča. Postopki so vedno bolj zapleteni. Okolje, ki določa postopke 
se hitro spreminja. Sami postopki se zelo hitro spreminjajo, zato morajo občinske uprave 
zaposlovati vedno bolj izobražen kader, ki bi seveda želel uporabiti svoja znanja, kreativnost 
in iniciativnost. Hkrati so stranke vedno bolj zahtevne. Kot v celotnem storitvenem sektorju, 
želi stranka kvalitetno in hitro storitev izvedeno na osebnem nivoju. Stranka nima posluha za 
dolge postopke, probleme, ki jih imajo izvajalci pri izvedbi storitve in prav je tako.   

Na sliki 9, ki prikazuje kdaj je birokratska organizacija ustrezna in kdaj ne, bi se občinska 
uprava nahajala nekje vmes, med dejstvom, da je za njo ustrezna birokratska organizacija in 
dejstvom, da za njo ni ustrezna birokratska organizacija. Vendar storitve, ki jih občinska 
uprava izvaja in zahteve strank težijo k temu, da občinsko upravo močno vlečejo v smer, kjer 
birokratska organizacija ni ustrezna. 

4.2.6.  »Principal agent problem« v občinski upravi 

V podjetjih, predvsem v delniških družbah, se je nekoč enotna organizacijska funkcija 
razdelila na upravljanje, management in izvajanje (Rozman 2002, str. 153). Tako kot v 
podjetjih lahko tudi v občinski upravi razmejimo organizacijske funkcije. Lastniki, upravljalci 
občine in s tem tudi občinske uprave so občani. Občani, torej lastniki, izvolijo občinski svet in 
župana, ki imata managersko funkcijo. Župan imenuje direktorja občinske uprave, ki ni 
funkcionar, temveč je v občinski upravi redno zaposlen za nedoločen čas, nadrejen vsem 
zaposlenim v občinski upravi, podrejen pa županu. Vsi zaposleni v občinski upravi so 
izvajalci.  

Ko govorimo o agentskem razmerju v občinski upravi moramo definirati kdo je agent in kdo 
principal. Prašnikar (1998, str. 300) pravi, da je agent stranka, ki deluje, principal pa stranka, 
ki jo agentova dejanja prizadenejo. Torej sta v primeru občinske uprave agenta župan in 
občinski svet, principal pa občani. Občani izvolijo župana in občinski svet na podlagi 
predvolilnih obljub, v tistem trenutku imajo enake interese. Zatem, ko sta agenta na svojem 
položaju in pričneta delovati, ni nujno, da bosta delovala na podlagi obljub, oziroma bo 
principal ugotovil, da obljub ni pravilno razumel. V tem primeru sta principal in agent 
»podpisala« pogodbo, ki ne bo izvedena in pride do »principal agent problema«.  

Pri tem je zanimiv vidik tveganja. Vprašanje je, kdo nosi večje tveganje; principal (občan) ali 
agenta (župan, občinski svet), v primeru, da agent ne izpolnjuje pogodbe (predvolilnih 
obljub). Predvidevamo lahko, da je principal do tveganja nevtralen, saj ima tveganje 
razpršeno, agent pa ni naklonjen tveganju, ker nima možnosti razpršitve tveganja. Na občana 
neizpolnjevanje predvolilnih obljub ne vpliva v zelo veliki meri, saj je občan odvisen od 
odločitev in dejanj različnih oseb (delodajalca, vlade, bančnega uslužbenca, zdravnika, 
učitelja ...). Predvsem za župana pa velja, da tveganje ne more razpršiti (če je profesionalni je 
zaposlen samo kot župan) in v primeru neizpolnjevanja pogodbe tvega, da ne bo ponovno 
izvoljen. 
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Občina je temeljna lokalna samoupravna skupnost. Organi občine so občinski svet, nadzorni 
odbor in župan. Občino upravlja občinska uprava, katere naloga je izvajati, z zakonom in 
podzakonskimi akti definirane storitve, namenjene občanom. Občinska uprava je sestavljena 
iz organov (npr. uradov), usmerja in nadzira jo župan, delo pa vodi direktor uprave. 
Najpomembnejše razlike med pridobitnimi in nepridobitnimi organizacijami se nanašajo na 
cilje in na način merjenja rezultatov. Pomembna je tudi opredelitev birokracije, s katero se 
pogosto soočamo v javni upravi, zanimiv pa je tudi prikaz »principal agent problema«, ki 
nastaja tudi v občinski upravi. 
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5. MESTNA OBČINA KOPER IN OB ČINSKA UPRAVA MESTNE 
OBČINE KOPER 

 

5.1. Predstavitev Mestne občine Koper 

Mestna občina Koper je ena od enajstih občin s statusom mestne občine. Razprostira se na 
311 km2, ima 17,6 kilometra morske obale, zajema 23 krajevnih skupnosti in 105 naselij, v 
katerih živi približno 48.500 prebivalcev, kar predstavlja 2,4 % vseh prebivalcev Slovenije. 
Danes sodi med razvitejše slovenske občine. V Mestni občini Koper živijo poleg pripadnikov 
slovenskega naroda še pripadniki italijanske narodnostne manjšine. Občina zagotavlja 
enakopravnost slovenskega in italijanskega jezika, saj sta oba uradna jezika tega območja. 
Sedež občinske uprave je v mestu Koper, kjer se poleg občinske uprave nahajajo tudi druge 
ustanove in pomembna podjetja: več izpostav ali enot ministrstev, sedež Univerze na 
Primorskem ter sedeži nekaterih enot fakultet, poklicne šole, slovenska in italijanska 
gimnazija in druge srednje šole, osnovna šola, televizijska in radijska postaja, s slovenskim 
regionalnim programom in s programom za italijansko manjšino, sedež regionalnega 
časopisa, osrednja knjižnica, sedež Luške kapitanije, ki je pristojna za celo slovenijo, okrožno 
in okrajno sodišče, višje tožilstvo .... Izredno pomembna podjetja, za celotno primorsko 
območje, s pomembnim deležem delovnih mest so: Luka Koper, Istrabenz, Interevropa, 
Tomos, Iplas, Vinakoper in javna podjetja Komunala Koper in Rižanski Vodovod, ter Javni 
stanovanjski sklad Mestne občine Koper (Kavre, 2000, str. 29).  

Mestna občina Koper je oblikovana zelo monocentrično, saj je v krajevni skupnosti Koper 
strnjen skoraj ves gospodarski potencial občine in vse pomembnejše institucije (Juhant, 1994, 
str. 128). Večina ostalih naselij je tako imenovanih spalnih naselij, kamor se ljudje vračajo po 
končanem delavniku, kjer pa ni nobenih večjih možnosti za zaposlitev (Kavre, 2000, str. 29). 
 
 

5.2. Predstavitev in organizacija občinske uprave Mestne občine Koper 

V občinski upravi Mestne občine Koper je bilo na dan 1.10.2005 stalno in začasno zaposlenih 
129 delavcev. Zaposleni v občinski upravi so strokovnjaki za upravna, pravna, ekonomska, 
gradbena, tehnična in druga področja. Predstojnik Uprave je župan, neposredno pa Upravo 
vodi direktorica občinske uprave. Uprava je organizirana v deset organov. 
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SLIKA 10: Organigram občinske uprave Mestne občine Koper  

 
Vir: URL: http://www.koper.si/povezava.aspx'pid=4711 
 
Kot je prikazano na sliki 10, Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave 
Mestne občine Koper (Uradne objave 30/01 in 29/03) v 18. členu določa, da so organi 
občinske uprave sledeči: 

• Urad za finance in računovodstvo, 

• Urad za okolje in prostor, 

• Urad za nepremičnine, 

• Urad za gospodarske javne službe in promet, 

• Urad za družbene dejavnosti in razvoj, 

• Urad za splošne zadeve, 

• Kabinet župana, 

• Občinski inšpektorat, 

• Samostojna investicijska služba in  

• Turistična organizacija Koper. 

V nadaljevanju predstavljam delo in naloge posameznega organa občinske uprave Mestne 
občine Koper (Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine 
Koper, Uradne objave 30/01 in 29/03, 20.-30. člen): 
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• Urad za finance in računovodstvo opravlja strokovne zadeve pri pripravi in izvajanju 
občinskega proračuna ter izdelavi zaključnega računa proračuna. Opravlja tudi finančno 
operativne naloge za potrebe izvajanja finančnih načrtov organov občine. Vodi proračunsko 
računovodstvo in računovodstvo drugih neposrednih uporabnikov proračuna. Urad spremlja 
in nadzira porabo sredstev pri neposrednih proračunskih uporabnikih  in o morebitnih 
nepravilnostih obvešča direktorico in župana ter jima predlaga ustrezne ukrepe. Vodi 
centralno evidenco premoženja občine in pravnih oseb v lasti občine. Neposredno upravlja 
del premoženja, katerega upravljanje ni v neposredni pristojnosti drugih organov. Urad 
sodeluje pri usklajevanju postopkov in ukrepov vseh pristojnih uradov, pri upravljanju z 
občinskim premoženjem. 

• Urad za okolje in prostor izvaja strokovne, upravne ter druge naloge na področju priprave 
in izvedbe  občinskih prostorskih razvojnih planov in projektov, v povezavi s programi 
obalnih občin, regije in države. Opravlja statistične raziskave za potrebe občine in ima 
koordinacijsko vlogo v regionalnih in širših razvojnih programih in projektih. Urad opravlja 
upravne in strokovne naloge, pri izdelavi občinskih prostorskih planskih dokumentov 
(dolgoročni in srednjeročni plan) in prostorskih izvedbenih aktov, vodi postopke njihovega 
sprejemanja ter spremlja njihovo izvajanje. Izvaja tudi strokovne in upravne naloge, ki se 
nanašajo na urejanje naselij in drugih posegov v prostor ter na varstvo okolja. 

• Urad za nepremičnine opravlja upravne, strokovne in druge naloge na področju 
upravljanja in gospodarjenja s poslovnimi prostori ter komunalnega opremljanja in 
gospodarjenja s stavbnimi zemljišči. Opravlja postopek odmere komunalnega prispevka in 
strokovne naloge v zvezi z odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Vodi 
postopke pridobivanja in odtujevanja nepremičnega premoženja v lasti Mestne občine 
Koper. S svojega področja dela vodi evidenco premoženja in nadzor nad upravljanjem 
premoženja v lasti občine. Urad  opravlja, načrtuje in koordinira strokovna in operativna 
dela pri oblikovanju predlogov razvojnih programov in drugih planskih dokumentov s 
področja dela urada. 

• Urad za gospodarske javne službe in promet opravlja strokovne, upravne in druge  
naloge v zvezi z zagotavljanjem opravljanja gospodarskih javnih služb iz pristojnosti 
občine, izvaja nadzor nad zakonitostjo dela javnih podjetij ter strokovni nadzor nad 
dejavnostjo gospodarskih javnih služb. Urad upravlja z občinskimi javnimi cestami in 
javnimi površinami ter opravlja zadeve iz pristojnosti občine na področju prometa. S 
svojega področja dela vodi evidenco premoženja in nadzor nad upravljanjem premoženja v 
lasti občine. Urad opravlja, načrtuje in koordinira strokovna ter operativna dela pri 
oblikovanju predlogov razvojnih programov in drugih planskih dokumentov s področja dela 
urada.  

• Urad  za družbene dejavnosti in razvoj opravlja upravne, strokovne, organizacijske in 
druge naloge s področja družbenih in gospodarskih dejavnosti, načrtuje, koordinira in izvaja 
strokovna in operativna dela pri izvajanju projektov, zlasti mednarodnih, v občini  ter vodi 
in koordinira aktivnosti v zvezi s sodelovanjem občine na razpisih, za pridobivanje 
finančnih sredstev. Na področju družbenih dejavnosti opravlja urad zlasti naloge na 
področju vzgoje in izobraževanja, kulture, športa, raziskovalne dejavnosti, otroškega 
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varstva, zdravstva, socialnega varstva, preprečevanja zasvojenosti in mladine. Urad opravlja 
nadzor nad zakonitostjo delovanja javnih zavodov in drugih izvajalcev javnih služb s teh 
področij. Na področju gospodarskih dejavnosti opravlja urad zlasti naloge na področju 
kmetijstva, malega gospodarstva in obrti, zaposlovanja ter koordinira strokovna dela z 
institucijami, ki opravljajo dejavnosti, ki so povezane s pristojnostmi občine na teh 
področjih. Urad opravlja naloge celostnega razvoja občine tako, da izvaja svetovanje in 
koordinacijo pri pripravi razvojnih programov uradov in služb, opravlja strokovna in 
operativna dela pri  izvajanju projektov, ki posegajo v delokrog dveh ali več uradov ali 
služb ter opravlja strokovne in organizacijske naloge v zvezi s projekti, ki pomenijo 
pridobivanje dodatnih virov sredstev. S svojega področja dela vodi urad evidenco 
premoženja in nadzor nad upravljanjem premoženja v lasti občine. Urad opravlja, načrtuje 
in koordinira strokovna in operativna dela  pri oblikovanju predlogov razvojnih programov 
in drugih planskih dokumentov s področja dela urada. 

• Urad za splošne zadeve opravlja upravne naloge iz pristojnosti župana ter strokovne, 
upravne in organizacijske naloge za potrebe direktorja občinske uprave ter skrbi za 
izvajanje strokovnih in upravnih nalog uprave, ki niso v neposredni pristojnosti drugih 
uradov, še zlasti s področja kadrovskih in pravnih zadev, zadev s področja zaščite, reševanja 
in civilne obrambe, delovanja občinskega sveta, mednarodnega sodelovanja  ter opravlja 
strokovne in koordinacijske naloge s področja skrbništva sistema kakovosti. Urad, v okviru 
pristojnosti občine, skrbi za izvajanje posebnih pravic italijanske narodne skupnosti. S 
svojega področja dela vodi evidenco premoženja in nadzor nad upravljanjem premoženja v 
lasti občine. Urad opravlja strokovne in druge naloge na področju razvoja informacijskega 
sistema in geometrike ter zagotavlja delovanje računalniško podprtega informacijskega 
sistema za potrebe organov občinske uprave in javnih služb. Urad opravlja strokovne, 
svetovalne in druge naloge na področju delovanja krajevnih skupnosti ter načrtuje in 
koordinira strokovna in operativna dela pri oblikovanju razvojnih predlogov posameznih 
območij ter jih vključuje v investicijske in druge razvojne programe občine. 

• Kabinet župana opravlja strokovne in organizacijske naloge za župana in podžupane, 
opravlja naloge s področja komuniciranja in odnosov z javnostmi ter naloge protokola. 

• Občinski inšpektorat nadzira neposredno izvajanje zakonov in drugih predpisov, ki za to 
pooblaščajo organe lokalne skupnosti, ter nadzira neposredno izvajanje občinskih 
predpisov, če je za to, s temi predpisi, pooblaščen. V okviru nadzora inšpektorat opravlja 
inšpekcijsko nadzorstvo, izreka predpisane  kazni, predlaga uvedbo postopkov o prekrških 
ali druge postopke zoper kršitelje predpisov, izdaja odločbe in odredbe, izvaja odrejene 
prisilne ukrepe, za katere je pooblaščen s predpisi, ter poroča o ugotovljenem stanju županu 
in drugim organom. Opravlja tudi upravne in strokovne naloge  v zvezi z izvajanjem 
zakonov in drugih predpisov s področja komunalnih taks. Prav tako opravlja tudi druge 
naloge po odredbi župana. Občinski inšpektorat ima v svojem sestavu nesamostojni režijski 
obrat za opravljanje gospodarske javne službe prisilnega odvoza vozil. 

• Samostojna investicijska služba, v sodelovanju s  posameznimi uradi in službami, vodi 
postopke izvedbe investicij po sprejetem proračunu ter opravlja strokovno-tehnične naloge 
v zvezi z izvedbo vseh investicijskih projektov. Služba sodeluje pri vsebinski pripravi 
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investicij posameznega urada in služb glede na predvidene investicije v predhodnem 
koledarskem letu. Služba opravlja strokovne naloge v zvezi z izvajanjem javnih naročil ter 
nadzor nad izvajanjem postopkov javnih naročil. 

• Turisti čna organizacija Koper, kot nesamostojna pravna oseba - zavod, deluje v okviru 
občinske uprave in opravlja dela organiziranja in izvajanja promocijskih in informativnih 
dejavnosti v Mestni občini Koper, sodelovanja in povezovanja s sorodnimi organizacijami 
doma in v svetu, zagotavlja  izvajanje turistično-informativne dejavnosti v občini in 
opravlja vse druge strokovne, organizacijske in upravne naloge s področja turizma. S 
svojega področja dela vodi evidenco premoženja in nadzor nad upravljanjem premoženja v 
lasti občine. Opravlja, načrtuje in koordinira strokovna in operativna dela  pri oblikovanju 
predlogov razvojnih programov in drugih planskih dokumentov s svojega področja dela. 

Organ Mestne občine Koper je poleg občinskega sveta, župana in nadzornega odbora tudi 
komisija za narodnostna vprašanja, ki mora biti ustanovljena v narodnostno mešanih 
območjih. Občina, ki ima nad 30.000 prebivalcev, mora imeti od 32 do 35 članov občinskega 
sveta. Mestna občina Koper jih ima 32. Županu pri delu pomagajo trije podžupani (eden je 
predstavnik italijanske narodnostne skupnosti). 
 
 

5.3. Občinska uprava in storitve 

Za občinsko upravo je značilno, da izvaja predvsem storitve. Je torej storitvena organizacija, 
ki pa deluje na zelo specifičnem področju, saj nima prave konkurence. Storitve, ki jih izvaja, 
so zakonsko določene in so neprofitne. Občinska uprava velikokrat ne odloča o tem, kakšno 
storitev bo občanom nudila, lahko pa vpliva vsaj na to, kako, oziroma na kakšen način, bo 
storitev izvedla. 

5.3.1. Storitve, ki jih izvaja občinska uprava Mestne občine Koper 

Storitve, ki jih izvaja občinska uprava, se delijo na upravne postopke in na tiste, ki se izvajajo 
v skladu z ostalo zakonodajo ter podzakonskimi akti in pravilniki. V poglavju 5.2. je 
navedeno, kaj so pristojnosti in naloge uradov, oziroma služb občinske uprave Mestne občine 
Koper. Iz teh pristojnosti in nalog izhajajo storitve, ki jih posamezen urad oziroma služba 
izvajajo. Veliko pa je tudi storitev, ki jih izvaja več organov uprave skupaj.  

Storitve, ki spadajo k upravnim postopkom in se izvajajo v skladu z Zakonom o splošnem 
upravnem postopku, so prikazane (Zakon o splošnem upravnem postopku, 2005) v tabeli 5. 
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TABELA 5: Upravni postopki 

URAD 
OZIROMA 
SLUŽBA 

STORITEV 

Urad za družbene 
dejavnosti in 
razvoj 

• prijava razporeda obratovalnega časa  gostinskega obrata 

• prijava podaljšanja obratovalnega časa gostinskega obrata 

• prijava začasnega zaprtja občinskega obrata 

• izdaja potrdila o lastni proizvodnji blaga 

• prijava prodaje blaga zunaj prodajaln 

• izdaja odločbe za znižano plačilo vrtca 

• potrditev koncesije za opravljanje javne službe v 
zdravstveni dejavnosti na primarni ravni 

• izdaja dovoljenja za prekop posmrtnih ostankov 

Urad za 
gospodarske javne 
službe in promet 

• izdaja dovolilnice za parkiranje v mestnem jedru 

• izdaja dovoljenja za uporabo javne površine 

• izdaja soglasja za posege v varovalne pasove občinskih cest 

• izdaja dovoljenja za izvajanje del na občinskih cestah 

• izdaja soglasja za izvedbo priključka na občinsko cesto 

• izdaja dovoljenja za zaporo prometa 

• izdaja dovoljenja za postavitev prometne in neprometne 
signalizacije 

• izdaja dovoljenja za posek drevja v urbanih naseljih 

Urad za 
nepremičnine 

• izdaja odločbe o odmeri komunalnega prispevka 

• izdaja potrdila na podlago 87. člena Zakona o urejanju 
prostora – predkupna pravica 

• pripombe na odmero nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča 

Urad za okolje in 
prostor 

• izdaja lokacijske informacij za promet z nepremičninami 

• izdaja lokacijske informacije za gradnjo objektov oziroma 
izvajanje drugih del na zemljiščih ali objektih 

• izdaja lokacijske informacije za določitev gradbene parcele 
k obstoječim objektom 

• izdaja izrisa iz planskih in prostorskih izvedbenih aktov  

Občinski 
inšpektorat 

• pritožba na odločbo v postopkih občinskega inšpektorata 

Vir: URL: http://www.koper.si/podrocje.aspx?id=467 

Zgoraj navedeni upravni postopki so vse tiste storitve, ki jih občinska uprava izvaja 
neposredno za stranke. Za te storitve obstajajo tudi vloge in obrazci, ki so objavljeni na 
spletni strani Mestne občine Koper (URL: http://www.koper.si/podrocje.aspx?id=62). 
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V občinski upravi Mestne občine Koper je za vsako storitev pisno opredeljen potek storitev 
(proces). Vsaka storitev ima tako svoj dokument; organizacijski predpis procesa. Na tak način 
so opredeljene naslednje storitve (Računalniška aplikacija Mestne občine Koper, Planiranje in 
realizacija proizvoda): 

• obvladovanje podatkov na portalu Mestne 
občine Koper, 

• delovanje civilne obrambe, 

• mednarodno sodelovanje, 

• odnosi z javnostmi, 

• sklic seje občinskega sveta, 

• priprava proračuna, 

• oddaja javnih naročil male vrednosti, 

• oddaja javnih naročil velike vrednosti, 

• kadrovsko področje, 

• obvladovanje pošte, 

• obvladovanje projektov, 

• računalniška podpora uporabnikom, 

• varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, 

• registracija uporabnikov občinskega 
informacijskega sistema, 

• izdaja podatkov in izpisov, 

• pridobivanje podatkov, 

• strokovna izvedba investicij za potrebe 
krajevnih skupnosti, 

• otroško varstvo, 

• šport, 

• šolstvo, 

• socialno varstvo, 

• izvajanje tekočih in razvojnih nalog na 
področju kmetijstva, 

• spreminjanje in izvajanje programa ter 
pospeševanje razvoja gospodarstva, 

• izvajanje programa javnih del, 

• kultura, 

• odmera komunalnega prispevka, 

• prodaja zemljišč, ki so potrebna za smotrno 
izkoriščanje oz. zaokrožitev gradbenih 
parcel, na katerih stojijo objekti, ter 
prodaja solastniških deležev, 

• odkup zemljišča za gradnjo 
komunalne infrastrukture, 

• prodaja stanovanj, stanovanjskih 
hiš, pomožnih stanovanjskih 
prostorov in drugih delov stavb v 
lasti Mestne občine Koper ter 
prodaja solastniških deležev na 
nepremičninah, 

• oddaja poslovnih prostorov v 
najem, 

• izvajanje vzdrževanja poslovnih 
prostorov, 

• prodaja nezazidanega stavbnega 
zemljišča za gradnjo, 

• obračun nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča, 

• izdelava dokumentov na področju 
varstva okolja, 

• izdelava razvojnih projektov in 
študij, 

• izdaja lokacijskih informacij, 

• izdelava in sprejem prostorskih 
dokumentov, 

• statistika, 

• izdaja odločb in soglasij po Zakonu 
o splošnem upravnem postopku, 

• nadziranje tekočega delovanja 
gospodarskih javnih služb, 

• podeljevanje koncesij na področju 
gospodarskih javnih služb, 

• delovanje turistične organizacije 
Koper, 

• izvajanje nadzora občinske 
inšpekcije, 

• izvajanje nadzora mestnega 
redarstva. 
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Našteti organizacijski predpisi nam omogočajo, da se posamezna storitev izvaja vedno enak, v 
skladu s predpisom procesa, v katerem je točno določen potek izvedbe storitve in oseba, 
odgovorna za izvedbo storitve. Organizacijske predpise redno ažurirajo skrbniki procesov.  

5.3.2. Kaj je že bilo narejeno in kaj se izvaja na področju kakovosti storitev ter 
zadovoljstva strank 

Občinska uprava Mestne občine Koper se zaveda pomena zadovoljstva strank. V ta namen 
kontinuirano in sistematično izvaja določene aktivnosti, ki so predstavljene v nadaljevanju. S 
tega področja je najpomembnejša pridobitev certifikata ISO 9001:2000 in pa obstoj komisije 
za pritožbe. 

Pomen pridobitve certifikata ISO 9001:2000 

Občinska uprava Mestne občine Koper je junija 2003, po uspešno opravljeni presoji s strani 
izbrane certifikacijske hiše, pridobila certifikat ISO 9001:2000. Namen uvedbe sistema 
vodenja kakovosti je zagotavljanje učinkovitega poslovanja ter obvladovanja in sledljivosti 
vseh procesov, upravnih postopkov ter možnosti vrednotenja rezultatov dela, tako 
posameznika kot občinske uprave v celoti (Scheriani, 2005, str. 10). 

V prvi fazi, to je faza dokumentiranja, so bili definirani ključni in podporni procesi občinske 
uprave Mestne občine Koper. Poslovnik kakovosti je krovni dokument sistema vodenja 
kakovosti, v organizacijskih predpisih in navodilih pa je sistem podrobneje opisan.  

V fazi uvajanja in izvajanja notranjih presoj   je bilo izvedeno usposabljanje za notranje 
presojevalce, ki so nato izvajali notranje presoje. 

Pred zunanjo certifikacijsko presojo je bil izveden vodstven pregled, kjer je bilo 
obravnavano: poročilo o realizaciji proračuna, poročilo o uspešnosti in učinkovitosti procesov 
v uradih in o realizaciji proračuna, poročilo o zadovoljstvu strank, poročilo o notranji presoji 
ter poročilo o korektivnih in preventivnih ukrepih.  

Vodstvenemu pregledu je sledila certifikacijska presoja, s katero je občinska uprava Mestne 
občine Koper pridobila certifikat ISO 9001:2000, ki ga je potrebno vsako leto potrditi, pri tem 
pa je bila občinska uprava uspešna.  

Sistem vodenja kakovosti je veliko pripomogel pri kakovostni izvedbi storitev in s tem 
povečanju zadovoljstva strank. S popisom vseh organizacijskih predpisov so sistematično 
zapisane vse storitve, ki jih občinska uprava izvaja, hkrati pa so zapisani postopki za izvedbo 
posamezne storitve. Zaposleni tako vedo, kako naj se storitev izvede, da bo le ta izvedena 
kakovostno. 

Občinska uprava Mestne občine Koper se, za pridobivanje informacij, poslužuje naslednjih 
virov s področja zadovoljstva strank: 
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• Pisma županu oziroma zaposlenim; pisma so lahko v obliki klasične pošte ali pa v 
elektronski obliki. Slednje prejme svetovalec župana za informiranje, ki jih pregleda 
in posreduje županu. Pisma v klasični obliki gredo preko Sprejemno-informacijske 
pisarne do župana. Vsa pisma pregleda župan in po potrebi zahteva takojšnje 
korektivne ukrepe. Svetovalec župana za informiranje je odgovoren za analizo 
povratnih informacij pisem, ki so naslovljena na župana.  Stranke lahko naslovijo 
pisma pohval in pritožb tudi na predstojnike, oziroma posamezne delavce uradov in 
služb. Predstojniki morajo v primeru pritožb takoj sprožiti ukrepe in o tem obvestiti 
direktorico. Za analizo povratnih informacij pisem, ki so naslovljena na urad oziroma 
delavce, je odgovoren predstojnik oziroma vodja. Rezultati analize povratnih 
informacij pisem so podani v polletnih poročilih, ki so obravnavana na kolegijih 
direktorice. 

 
• Knjiga pohval in pritožb; ta knjiga se nahaja v Sprejemno-informacijski pisarni. 

Vodja Sprejemno informacijske pisarne mora redno spremljati zapise strank in o tem 
obveščati vodstvo, ki je dolžno takoj sprožiti korektivne ukrepe. Vodja Sprejemno- 
informacijske pisarne dvakrat na leto izdela analizo zapisov in pripravi poročilo, ki je 
obravnavano na kolegiju direktorice. 

 

• Anketa; občinska uprava Mestne občine Koper redno izvaja anketo o zadovoljstvu 
strank katere namen je pridobitev povratnih informacij strank glede zadovoljstva in 
izboljšanega delovanja občinske uprave Mestne občine Koper. Anketa se nahaja v 
sprejemni pisarni Uprave. Na voljo za izpolnitev je vsaki stranki. Anketa ugotavlja: 
zadovoljstvo s kakovostjo reševanja vloge, zadovoljstvo s korektnostjo uslužbenca pri 
vodenju postopka, zadovoljstvo s strokovnostjo dela v Sprejemno-informacijski 
pisarni, zadovoljstvo s hitrostjo reševanja vloge, zadovoljstvo z uradnimi urami za 
stranke, zadovoljstvo s celovitostjo informacij v Sprejemno-informacijski pisarni.  

Omenjena anketa je zelo poenostavljena, odgovori so samo tri-stopenjski, vzorec pa je 
zelo majhen. V obdobju od 1.1 do 30.4.2004 je na primer anketo izpolnilo le 53 strank. 
Vzorec je tako majhen, ker si stranke samoiniciativno niso bile pripravljene vzeti časa 
za reševanje ankete. Menim, da taka anketa sicer kaže zanimanje občinske uprave za 
mnenje strank, vendar nam anketa kot taka ne more posredovati rezultatov, na podlagi 
katerih bi vodstvo lahko sprejemalo odločitve, ki bi vplivale na večjo kakovost 
izvedbe storitev in s tem na večje zadovoljstvo strank. 

• Osebni stiki s strankami; vsi delavci, ki so v stiku s strankami, so odgovorni za 
sistematično zbiranje povratnih informacij o zadovoljstvu strank. Dvakrat na leto 
morajo za svoje področje podati zbrane informacije v obliki poročila, ki je 
obravnavano na kolegiju direktorja. 
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Komisija za pritožbe 
 
Komisija za pritožbe ima pomembno vlogo pri reševanju »sporov« med občani in občinsko 
upravo saj ima, ob morebitni pritožbi, možnost vpogleda v listine in spise in lahko povabi na 
razgovor občana in predstavnike organa, zoper katerega se občan pritožuje. Njeno delo je 
predvsem reševanje pritožb strank, kar je izrednega pomena pri pridobivanju informacij 
nezadovoljnih strank in pa učinkovitejšemu reševanju nezadovoljstva strank. 
 
Komisija je sestavljena iz predsednika, namestnika predsednika in treh članov. V Odloku o 
ustanovitvi, delovnem področju in sestavi stalnih delovnih teles občinskega sveta Mestne 
občine Koper (Uradne objave: 13/95, 32/96 in 18/98) je določeno, da ima komisija naslednje 
naloge: 

• Obravnava pritožbe in predloge občanov, podjetij, organizacij in skupnosti, v katerih 
opozarjajo na probleme pri izvajanju zakonov ter odlokov in drugih predpisov občine. 

• Obravnava pritožbe, ki se nanašajo na posamične zadeve, ukrepa pri pristojnih 
organih, da rešijo take zadeve po veljavnih predpisih. 

• Proučuje prošnje, pritožbe in druge pobude splošnega pomena, ki jih pošiljajo občani, 
podjetja, organizacije in skupnosti občinskemu svetu in drugim organom občine, 
ugotavlja vzroke zanje ter predlaga ukrepe, ki jih je potrebno sprejeti, da se odpravijo 
pomanjkljivosti in nepravilnosti. 

• Sodeluje s komisijo Državnega zbora za peticije, Uradom Predsednika republike in 
drugimi republiškimi organi v zadevah, glede katerih se občani neposredno obračajo 
na te organe. 

 
Mestna občina Koper je ena od enajstih občin v Sloveniji s statusom mestne občine. Občinska 
uprava Mestne občine Koper je organizirana v deset organov in ima 129 zaposlenih. Občinska 
uprava Mestne občine Koper se zaveda pomena zadovoljstva strank, zato na tem področju 
izvaja kar nekaj aktivnosti. V sklopu tega je pridobila tudi certifikat ISO 9001:2000. Stranke 
imajo možnost pisati županu ali zaposlenim. Svoje mnenje lahko napišejo v knjigo pohval in 
pritožb. Periodično se izvaja anketa na temo zadovoljstvo strank, informacije pa zaposleni 
pridobivajo tudi z osebnimi stiki  s strankami. Pomembno vlogo ima tudi komisija za 
pritožbe, na katero se lahko obrnejo vse stranke, ki menijo, da njihova storitev ni bila 
izvedena kvalitetno in v primernem časovnem roku. 
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6. ANALIZA ZADOVOLJSTVA STRANK Z IZVAJANJEM 
STORITEV V OBČINSKI UPRAVI MESTNE OB ČINE KOPER  

 

6.1. Opredelitev problema 

Pri mojem delu v občinski upravi ugotavljam, da stranke velikokrat niso zadovoljne s 
storitvami, oziroma z izvedbo le teh, ali pa le s prostori, sistemom in organizacijo občinske 
uprave Mestne občine Koper. Hkrati menim, da se zadovoljstvu strank posveča premalo 
pozornosti. Imamo vrsto načinov, s katerimi naj bi povečali zadovoljstvo strank, ne izvaja pa 
se sistematičnega ugotavljanja zadovoljstva strank in podrobne analize vzrokov za morebitno 
nezadovoljstvo. Zaradi teh dejstev sem se odločila narediti analizo zadovoljstva strank na 
občinski upravi Mestne občine Koper.   
 
 

6.2. Cilj raziskave 

Cilj empirične raziskave je proučiti zadovoljstvo prebivalcev Mestne občine Koper z 
izvajanjem storitev v občinski upravi Mestne občine Koper. Osredotočila sem se na naslednje 
trditve v smislu podmen: 

• Občani ne ločijo med občinsko in državno upravo.  

• Občani so imeli slabo izkušnjo na občinski upravi in menijo, da se bo to ponovilo.  

• Občani niso zadovoljni z urnikom občinske uprave. 

• Občani si želijo celovite rešitve svoje vloge na enem mestu. 

• Občani menijo, da so čakalne vrste predolge. 

• Reševanje vloge je po mnenju občanov predolgo. 

• Občani niso zadovoljni s sprejemom ob  prihodu na občinsko upravo. 

• Občani niso zadovoljni z uslužbencem, ki rešuje njihovo vlogo. 
Na podlagi rezultatov takšne raziskave bi vodstvo dobilo podrobno poročilo o zadovoljstvu 
strank z občinsko upravo nasploh, kot tudi s posameznimi področji. Tako bi lahko po potrebi 
uvedlo ukrepe s katerimi bi se izboljšalo izvedbo storitev občinske uprave.   
 
 

6.3. Izvajanje raziskave 

Pri izvedbi raziskave sem sodelovala z vodstvom občinske uprave in s skrbnikom Sistema 
vodenja Kakovosti. Poročilo raziskave je bilo sestavni del poročila o zadovoljstvu strank, ki je 
eno izmed obravnavanih poročil na vodstvenem pregledu, ki je potekal v juniju 2005.   
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6.3.1. Določitev vzorca 

Menim, da je primerna velikost vzorca 150 izpolnjenih anket. V obdobju anketiranja je anketo 
izpolnilo 187 strank. Nekatera vprašanja v posameznih anketah niso bila izpolnjena, zato 
veljavno število odgovorov pri vseh vprašanjih ni enako, kar pa celotne obravnave in analize 
ne moti, torej se kot veljavne šteje vseh 187 izpolnjenih anket.   

6.3.2. Oblikovanje ankete 

Anketo sem pripravila na podlagi zastavljenih trditev v smislu podmen, ki so navedene pri 
cilju raziskave. 
 
Pred pričetkom oblikovanja ankete sem pri desetih strankah proučila vidike, ki se jim zdijo 
pomembni pri reševanju zadev na občinski upravi, le te sem pri pripravi ankete upoštevala. 
Stranke so odgovorile naslednje: 

• kakšen je urnik za stranke, 

• vloga se rešuje na enem mestu,   

• koliko časa čaka stranka na vrsto, 

• koliko časa se rešuje strankina vloga, 

• na kakšen način je stranka sprejeta, 

• kakšen je odnos uslužbenca do stranke,  

• ali uslužbenec nudi vse potrebne in točne informacije, ali se drži rokov,  

• jasnost usmerjevalnih tabel,  

• možnost reševanja zadev preko interneta,  

• ali se vse storitve plača na istem mestu.  
 
Veliko pozornost sem posvetila pripravi ankete, saj sem upoštevala možnost, da bi lahko 
spremljali zadovoljstvo strank z isto anketo tudi v prihodnjih letih in tako merili izboljšave. 
 
Anketa je sestavljena iz devetnajstih vprašanj in vsebuje naslednje sklope: 

• podatki o stranki, 

• zadeva, ki jo je stranka reševale na občinski upravi Mestne občine Koper, 

• ločevanje občinske in državne uprave, 

• splošne izkušnje stranke z občinsko upravo Mestne občine Koper, 

• zadovoljstvo stranke z urnikom občinske uprave Mestne občine Koper, 

• zadovoljstvo stranke s celovitostjo rešitve njene vloge na enem mestu, 

• čas čakanja na vrsto, 

• čas reševanja strankine vloge, 

• sprejem stranke ob njenem prihodu na občinsko upravo Mestne občine Koper, 

• zadovoljstvo z uslužbenci. 
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Anketa je bila prevedena tudi v italijanski jezik, in bila tako ponujena strankam v obeh 
uradnih jezikih območja Mestne občine Koper. K anketi je bil priložen dopis (priloga 1) v 
katerem je stranka, s strani župana, pozvana k izpolnitvi ankete, v njem so navedeni cilji 
ankete ter na koncu zahvala stranki za sodelovanje. 
 

6.3.3. Preverjanje ankete 

Anketo sem testirala na petnajstih strankah, nakar sem naredila en popravek, in sicer sem v 
prvi verziji ankete pri odgovorih s 5 imela označen najslabši možni odgovor (npr. zelo 
nezadovoljen/na), nakar sem na predlog stranke lestvico zamenjala, tako da je na končni 
verziji ankete s 5 označen najboljši možni odgovor (npr. zelo zadovoljen/na).  
 

6.3.4. Zbiranje podatkov 

Anketa je bila na razpolago strankam v sprejemno-informacijski pisarni in v avli občinske 
uprave Mestne občine Koper ter na spletnem portalu Mestne občine Koper. Stranke so anketo 
lahko izpolnjevale od 15. marca 2005 do 1. maja 2005. Delavke v sprejemno-informacijski 
pisarni ter vratar, ki se nahaja v vhodni avli Uprave, so bil zadolženi za to, da strankam 
ponujajo anketo. Po enem tednu zbiranja podatkov sem ugotovila, da je odziv strank zelo 
slab. Izpolnjenih je bilo komaj 5 anket. Problem je bil tudi v tem, da so zaposleni v sprejemno 
informacijski pisarni preobremenjeni, da bi se lahko ukvarjali tudi z zbiranjem podatkov.  
Nato sem predlagala vodstvu, da bi za obdobje poteka zbiranja podatkov zaposlili študenta, ki 
bi bil zadolžen za to, da v Sprejemno-informacijski pisarni ponuja strankam ankete in jih 
prosi za njihovo izpolnitev. Vodstvo se je s tem strinjalo in s pomočjo študentke nam je, v 
obdobju zbiranja podatkov, uspelo pridobiti 187 izpolnjenih anket. 
   

6.3.5. Obdelava podatkov   

Obdelavo podatkov sem izvedla s pomočjo programa »SPSS 10.0 for Windows«, pri tem sem 
si pomagala s knjigo Analiza podatkov s SPSS za Windows (Rovan, 2001). Grafe sem risala s 
pomočjo Excela. Tabele in grafe sem nato ustrezno obrazložila. 
 
 

6.4. Predstavitev rezultatov empirične raziskave 

V nadaljevanju predstavljam podatke pridobljene v empirični raziskavi, ki so analizirani po 
posameznih sklopih, pri tem pa uporabljam naslednje kratice: 

• občinska uprava Mestne občine Koper;  OU MOK, 

• občinska uprava; OU, 

• Stanovanjski sklad Mestne občine Koper; Stanovanjski sklad MOK. 
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6.4.1. Podatki o strankah 

Anketa je vsebovala dve vprašanji, ki sta se nanašali na podatke o strankah. Vprašanji sta se 
glasili: 

• »Spol: 1. Moški, 2. Ženski.« 

• »Status: 1. Zaposlen-a, 2. Upokojenec-ka, 3. Dijak-inja, 4. Študent-ka, 5. Nezaposlen-
a, 6. Kmet-ica, 7. Drugo.« 

 

Struktura  strank po spolu 
 
TABELA 6: Struktura strank po spolu 

SPOL FREKVENCA DELEŽ (%)  VELJAVEN DELEŽ (%)  
Ženski 92 49,2 51,7 
Moški 86 46,0 48,3 

Skupaj 178 95,2 100,0 
Ni odgovora 9 4,8  

 Skupaj 187 100,0  
Vir: Anketa (priloga 2), vprašanje št. 1 

 
Tabela 6 nam prikazuje, da je med osebami, ki so se izrekle o spolu, 51,7 % žensk in 48,3 % 
moških, medtem ko 4,8 % strank na vprašanje, katerega spola so, ni odgovorilo. 
 

Struktura strank po statusu zaposlitve 
 
TABELA 7: Struktura strank po statusu zaposlitve 

ZAPOSLITVENI 
STATUS 

FREKVENCA DELEŽ 
(%) 

VELJAVEN 
DELEŽ (%)  

KOMULATIVA 
DELEŽA (%) 

Zaposlen-a 105 56,1 60,0 60,0 
Upokojenec-ka 33 17,6 18,9 78,9 
Dijak-inja 3 1,6 1,7 80,6 
Študent-ka 16 8,6 9,1 89,7 
Nezaposlen-a 14 7,5 8,0 97,7 
Kmet-ica 1 0,5 0,6 98,3 
Drugo 3 1,6 1,7 100,0 

Skupaj 175 93,6 100,0  
Ni odgovora 12 6,4   

Skupaj 187 100,0  
Vir: Anketa (priloga 2), vprašanje št. 2 
 
Iz tabele 7 je razvidno, da je pretežen delež strank zaposlenih in upokojenih, saj ti dve skupini 
skupaj predstavljata 78,9 % strank. 
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6.4.2. Zadeve, ki so jo stranke nazadnje reševale na OU MOK 

Tretje vprašanje v anketi je bilo: »Prosim Vas, da navedete katero zadevo ste nazadnje 
reševali na OU MOK.« Vprašanje je bilo odprtega tipa. Ko sem pregledala vse ankete, sem 
določila devet skupin najpogostejših odgovorov: 

• komunalni prispevek, 

• znižano plačilo vrtca, 

• lokacijska informacija, 

• najem ali nakup nepremičnine v lasti MOK, 

• prošnja za soglasje, dovoljenje, potrdilo ali dovolilnico, ki jo izdaja OU MOK, 

• zadeva, ki spada v pristojnost Stanovanjskega sklada MOK, 

• zadeva, ki ne spada v pristojnost OU MOK, 

• drugo, 

• ni odgovora. 
 
TABELA 8: Struktura zadev, ki so jih stranke nazadnje reševale na OU MOK 

ZADEVA FREKVENCA  
 

DELEŽ 
(%) 

VELJAVEN 
DELEŽ (%) 

Komunalni prispevek 3 1,6 3,2 
Znižano plačilo vrtca 5 2,7 5,4 
Lokacijska informacija 24 12,8 25,8 
Najem ali nakup nepremičnine v last MOK 8 4,3 8,6 
Prošnja za soglasje, dovoljenje, dovolilnico 
ali potrdilo, ki ga izdaja OU MOK 

27 14,4 29,0 

Drugo 26 13,9 28,0 
Skupaj – spadajo v pristojnost OU MOK 93 49,7 100,0 
Zadeva, ki spada v pristojnost 
Stanovanjskega sklada MOK 

32 17,1  

Zadeva, ki ne spada v pristojnost OU MOK 17 9,1  
Ni odgovora 45 24,1 
Skupaj – ne spadajo v pristojnost OU 
MOK 

94 50,3 

 Skupaj vse 187 100,0 
Vir: Anketa (priloga 2), vprašanje št. 3 
 
V tabeli 8 lahko vidimo, da 24,1 % strank na obravnavano vprašanje ni odgovorilo. Velik 
delež strank (17,1 %) je navedlo zadevo, ki spada v pristojnost Stanovanjskega sklada MOK. 
Ta delež je tako visok predvsem zaradi tega, ker smo anketo izvajali v obdobju, ko je bil 
objavljen razpis za oddajo stanovanj, kar spada v pristojnost Stanovanjskega sklada MOK. 
Ker OU MOK izvaja določene storitve za stanovanjski sklad, kot je tudi sprejemno- 
informacijska pisarna, je bila velika verjetnost, da bo anketo izpolnila stranka, ki je prišla 
oddati vlogo za najem stanovanja. Zelo pomemben delež (9,1 %) predstavljajo tudi stranke, ki 
so navedle zadevo, ki ne spada v pristojnost OU MOK (npr. izdaja gradbenega dovoljenja, 
izdaja zemljiško-knjižnega izpiska…). 
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V nadaljnji analizi sem obravnavala vse ankete, torej tudi ankete tistih strank, ki so v tretjem 
vprašanju navedle zadeve, ki ne spadajo v pristojnost OU MOK, oziroma, ki sploh niso 
navedle nobene zadeve, saj so v anketi sodelovale. In glede na to, da so se nahajale v 
prostorih OU MOK, kjer so anketo tudi izpolnile, jih je potrebno obravnavati kot stranke OU 
MOK. 
 
6.4.3. Ločevanje strank med občinsko in državno upravo 

Pri svojem delu v OU MOK sem pogosto prišla v stik s strankami, ki niso točno vedele, na 
kateri organ javne uprave naj se za rešitev določene zadeve, obrnejo. Zato sem v raziskovalni 
nalogi želela ugotoviti ali stranke sploh ločijo med občinsko in državno upravo. V ta namen 
sem zastavila podmeno: »Občani ne ločijo med občinsko in državno upravo.« Da bi jo 
proučila sem v anketi zastavila naslednja tri vprašanja: 

• »Kateri postopek vam pride prvi na misel, ko pomislite na OU MOK.« Možni 
odgovori: 1. izdaja zemljiško-knjižnega izpiska, 2. izdaja gradbenega dovoljenja, 3. 
plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, 4. izdaja mapne kopije, 5. izdaja 
lokacijske informacije. Pri tem vprašanju sem namenoma podala tri napačne 
odgovore: (izdaja zemljiško-knjižnega izpiska, izdaja gradbenega dovoljenja, izdaja 
mapne kopije). S tem sem zajela nekatere najbolj znane postopke, za katere so 
pristojni različni organi državne uprave. Namen je bil ugotoviti ali stranke ločijo 
občinsko od državne uprave.  

• »Se Vam je že zgodilo, da ste prišli na OU MOK z namenom rešitve neke zadeve, za 
katero ste kasneje ugotovili, da je pristojen drugi organ.« Možna odgovora: 1. DA, 2. 
NE.  

• »Če ste na predhodno vprašanje odgovorili z DA, Vas prosim, da napišete zakaj 
menite, da je do tega prišlo.« 

 
Postopek, ki  pride stranki prvi na misel, ko pomisli na OU MOK 
 
TABELA 9: Postopek, ki pride stranki prvi na misel, ko pomisli na OU MOK  

ZADEVA  FREKVENCA  DELEŽ 
(%) 

VELJAVEN 
DELEŽ (%)  

Izdaja zemljiško-knjižnega izpiska* 54 28,9 30,9 
Izdaja gradbenega dovoljenja* 35 18,7 20,0 
Plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 37 19,8 21,1 
Izdaja mapne kopije* 4 2,1 2,3 
Izdaja lokacijske informacije 45 24,1 25,7 

Skupaj 175 93,6 100,0 
Ni odgovora 12 6,4  

 Skupaj 187 100,0 
*Ne spada v pristojnost OU MOK 

Vir: Anketa (priloga 2), vprašanje št. 4  
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Kar 53,2 % strank, ki je na to vprašanje odgovorilo, je obkrožilo zadevo, ki  ne spada v 
pristojnost OU, torej: izdaja zemljiško-knjižnega izpiska, izdaja gradbenega dovoljenja ali 
izdaja mapne kopije.  
 
Iz tabele 9 sem izračunala, da je 58,1 % strank, ki je izbralo postopek, kateri ne spada v 
pristojnost OU, izbralo izdajo zemljiško-knjižnega izpiska, kar je pristojnost sodišča, 37,6 % 
je obkrožilo izdajo gradbenega dovoljenja, kar je pristojnost upravne enote in 4,3 % se jih je 
odločilo za izdajo mapne kopije, kar je pristojnost geodetske uprave. Navedeno je prikazano 
na sliki 11. 
 
SLIKA 11: Pogostost navajanja postopkov, ki ne spadajo v pristojnost OU 

gradbeno dovoljenje
37,60%

mapna kopija
4,30%

zemljiško knjižni izpisek
58,10%

 
                   n = 93 
Vir: Anketa (priloga 2), vprašanje št. 4 
 
Verjetnosti, da stranka potrebuje katerokoli izmed petih navedenih postopkov, so različne. 
Zato je iz obravnavanega vprašanja težko sklepati, da občani dejansko ne ločijo med 
pristojnostmi občinske in državne uprave.     
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V kakšni meri prihajajo stranke pomotoma na OU MOK po storitev, ki jo izvajajo drugi 
organi državne uprave 
 
TABELA 10: V kakšni meri prihajajo stranke na OU MOK pomotoma 

STRANKE SO 
PRIŠLE NA 
UO MOK 
POMOTOMA  

FREKVENCA  DELEŽ 
(%) 

VELJAVEN 
DELEŽ (%) 

Da 73 39,0 39,5 
Ne 112 59,9 60,5 

Skupaj 185 98,9 100,0 
Ni odgovora 2 1,1  

 Skupaj 187 100,0  

Vir: Anketa (priloga 2), vprašanje št. 5 
 
SLIKA 12: Struktura  strank, glede na to ali so prišle na OU MOK pomotoma   
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                    N=187 
Vir: Anketa (priloga 2), vprašanje št. 5 
 
Tabela 10 in slika 12 prikazujeta, da je kar 39 % vseh strank že prišlo na OU MOK, kasneje 
pa so ugotovile, da je za storitev, ki jo potrebujejo, pristojen drugi organ. 
 

Razlogi zaradi katerih prihajajo stranke na občinsko upravo pomotoma 
 
Na vprašanje kaj je razlog, da so stranke prišle pomotoma na OU MOK, so stranke 
odgovarjale prosto. Po pregledu vseh anket sem odgovore strnila v šest najpogostejših skupin: 

• nepoučenost,  nepoznavanje, neinformiranost, 

• uslužbenci OU MOK so me napačno usmerili, 

• slabo so me obvestili (ni razvidno, kdo je stranko slabo obvestil), 

• zaradi razdelitve pristojnosti med občinsko upravo in upravno enoto, 

• drugo, 

• ni odgovora. 
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V tabeli 11 so prikazani razlogi, ki so jih stranke najpogosteje navajale kot vzrok zaradi 
katerega so pomotoma prišle na OU MOK. Iz analize so izločene stranke, ki jim na to 
vprašanje ni bilo potrebno odgovoriti, saj so pri predhodnem vprašanju odgovorili z NE in 
tiste stranke, ki na vprašanje niso odgovorile. Vzorec se tako zmanjša na  59 strank.   
 
TABELA 11: Razlogi, zaradi katerih so stranke prišle pomotoma na OU MOK 

RAZLOGI FREKVENCA  DELEŽ 
(%) 

VELJAVEN 
DELEŽ (%)  

Nepoučenost, nepoznavanje, neinformiranost 26 13,9 44,1 
Slabo so jo obvestili, dobila je slaba navodila 11 5,9 18,6 
Uslužbenci OU MOK so jo napačno usmerili 3 1,6 5,1 
Zaradi razdelitve pristojnosti med občinsko 
upravo in upravno enoto 

3 1,6 5,1 

Drugo 16 8,6 27,1 
Skupaj 59 31,6 100,0 

Ni potreben odgovor 114 60,9  
Ni odgovora 14 7,5  

 Skupaj vsi 187 100,0  
Vir: Anketa (priloga 2), vprašanje št. 6 
 
Iz tabele 11 je razvidno, da je najpogostejši razlog, za strankin prihod na OU MOK po 
storitev, ki jo izvaja drugi organ: nepoučenost, nepoznavanje, neinformiranost. Slednji razlog 
je navedlo kar 44,1 % strank. Naslednji najpogostejši razlog pa so slabe informacije, ki jih 
stranke dobijo. 
 

Povezava med nepoznavanjem pristojnosti občinske uprave in zaposlitvenim statusom 
stranke 
 
TABELA 12: Zaposlitveni status strank in nepoznavanje pristojnosti OU 

  POZNAVANJE OU 
ZAPOSLITVENI 
STATUS    

da ne Skupaj 

Zaposlen-a 43 61 104 
Upokojenec-ka 9 23 32 
Dijak-inja 1 2 3 
Študent-ka 7 9 16 
Nezaposlen-a 8 6 14 
Kmet-ica 1  1 
Drugo  3 3 

Skupaj 69 104 173 
Vir: Anketa (priloga 2), vprašanji št. 2 in 5 

 
Pri pregledu povezave med nepoznavanjem pristojnosti občinske uprave in zaposlitvenim 
statusom stranke, se je velikost vzorca zmanjšala na 173 enot. 12 strank se namreč ni 
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opredelilo glede statusa zaposlitve, 2 stranki pa nista odgovorili ali sta kdaj pomotoma prišli 
na OU MOK. 
Tabela 12 nam tako prikazuje frekvence glede na zaposlitveni status strank in glede na to ali 
so prišle na UO MOK pomotoma. 
 
Da bi ugotovila ali obstaja povezava med zaposlitvenim statusom strank in poznavanjem 
pristojnosti OU, sem postavila naslednji hipotezi: 
 
H0: Spremenljivki zaposlitveni status stranke in nepoznavanje pristojnosti OU nista 

povezani. (fij= ijf ′ ) 

H1:  Spremenljivki zaposlitveni status stranke in nepoznavanje pristojnosti OU sta povezani. 

(fij≠ ijf ′ ) 

 

Dobila sem naslednje rezultate: 2χ  = 7,238, m = 6, P = 0,292 (glej prilogo 3) 

 
Pomen simbolov: 

2χ  = vrednost 2χ  preizkusa 

m = število stopinj prostosti 
P = vrednost P  
 

Pri preizkušanju domneve sem uporabila2χ  preizkus. Vrednost P je večja od 0,05, kar 

pomeni, da ne moremo zavrniti ničelne hipoteze, ki pravi, da ni povezave med zaposlitvenim 
statusom strank in nepoznavanjem pristojnosti OU. Ne moremo torej trditi, da je 
nepoznavanje pristojnosti UO povezano z zaposlitvenim statusom stranke. 
 

6.4.4. Izkušnje strank z OU MOK in njihova pri čakovanja glede prihodnjih izkušenj 

Podmeno: »Občani so imeli slabo izkušnjo z OU in menijo, da se bo to ponovilo.« sem 
preučevala zato, da bi ugotovila, kakšna je povezanost med preteklimi izkušnjami strank pri 
poslovanju z OU MOK in mnenjem o morebitnih prihodnjih izkušnjah. Če je povezanost 
šibka, pomeni, da lahko OU z raznimi izboljšavami bistveno vpliva na mnenje o bodoči 
izkušnji strank pri poslovanju z OU. V primeru, da je povezanost močna, pa je veliko težje 
vplivati na bodoče izkušnje strank, saj imajo le te že ustvarjeno mnenje iz preteklosti, ki 
močno vpliva na mnenje o prihodnji izkušnji. V ta namen sem strankam zastavila naslednji 
vprašanji: 

• »Kako bi na splošno ocenili Vaše pretekle izkušnje pri poslovanju z OU MOK?« 
Možni so bili naslednji odgovori: 1. zelo slabe, 2. slabe, 3. povprečne, 4. dobre, 5. zelo 
dobre.  

• »Če bi v prihodnjih dneh imeli kakšen opravek na OU MOK, kakšna menite, da bi bila 
Vaša izkušnja?« Možni so bili naslednji odgovori: 1. zelo slaba, 2. slaba, 3. 
povprečna, 4. dobra, 5. zelo dobra. 
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Splošna ocena preteklih izkušenj pri poslovanju z OU MOK 
 
TABELA 13: Izkušnje strank pri poslovanju z OU MOK v preteklosti 

PRETEKLE 
IZKUŠNJE 

FREKVENCA  DELEŽ 
(%) 

VELJAVEN 
DELEŽ (%) 

KOMULATIVA 
DELEŽA (%) 

Zelo slabe 8 4,3 4,3 4,3 
Slabe 15 8,0 8,2 12,5 
Povprečne 55 29,4 29,9 42,4 
Dobre 78 41,7 42,4 84,8 
Zelo dobre 28 15,0 15,2 100,0 

Skupaj 184 98,4 100,0  
Ni odgovora 3 1,6   

Skupaj 187 100,0   
Vir: Anketa (priloga 2), vprašanje št. 7 

 
SLIKA 13: Izkušnje strank pri poslovanju z OU MOK v preteklosti 
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Vir: Anketa (priloga 2), vprašanje št. 7 
 
Tabela 13 in slika 13 prikazujeta, kako so stranke odgovarjale na vprašanje o preteklih 
izkušnjah pri poslovanju z OU MOK. Največ (42,4 %) strank je odgovorilo, da ima dobre 
izkušnje, če tem prištejemo še 15,2 % strank, ki ima zelo dobre izkušnje, lahko ugotovimo, da 
ima 57,6 % strank dobre ali zelo dobre izkušnje pri poslovanju z OU MOK. Slabe in zelo 
slabe izkušnje pa ima skupaj 12,5 % strank. 1,6 % strank na to vprašanje ni odgovorilo. 
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Mnenja strank o prihodnjh izkušnjah pri poslovanju z OU MOK, v primeru, da bi stranka 
imele opravek na OU MOK v prihodnjih dneh 
 
TABELA 14: Mnenja o prihodnjih izkušnjah pri poslovanju z OU MOK  

PRIHODNJA 
IZKUŠNJA  

FREKVENCA  DELEŽ 
(%) 

VELJAVEN 
DELEŽ (%)  

KOMULATIVA 
DELEŽA (%) 

Zelo slaba 5 2,7 2,7 2,7 
Slaba 13 7,0 7,0 9,7 
Povprečna 47 25,1 25,4 35,1 
Dobra 91 48,7 49,2 84,3 
Zelo dobra 29 15,5 15,7 100,0 

Skupaj 185 98,9 100,0  
Ni odgovora 2 1,1   

Skupaj 187 100,0   
Vir:  Anketa (priloga 2), vprašanje št. 8 
 
SLIKA 14: Mnenja strank o prihodnjih izkušnjah pri poslovanju z OU MOK 
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                n=185 
Vir: Anketa (priloga 2), vprašanje št. 8 
 
Tabela 14 in slika 14 nam prikazujeta, kako so odgovarjale stranke na vprašanje: »Če bi v 
prihodnjih dneh imeli kakšen opravek na OU MOK, kakšna menite, da bi bila Vaša izkušnja.« 
64,9 % strank je odgovorilo, da  bi imele dobro ali zelo dobro izkušnjo. Da bi imele slabo ali 
pa zelo slabo izkušnjo pa meni 9,7 % strank. 
 

Povezava med preteklimi izkušnjami in mnenjem o bodočih izkušnjah strank pri poslovanju 
z OU MOK  
 
Ob predpostavki, da proučevani spremenljivki (pretekle izkušnje in mnenje o bodočih 
izkušnjah) izpolnjujeta zahteve intervalne merske lestvice, sem zato, da bi ugotovila, kako 
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močna je povezava med obravnavanima spremenljivkama, izračunala Pearsonov korelacijski 
koeficient in postavila naslednji hipotezi:  
 
H0: Pretekle izkušnje in mnenje o prihodnjih izkušnjah nista linearno povezani. (ρ=0) 
H1: Pretekle izkušnje in mnenje o prihodnjih izkušnjah sta pozitivno linearno povezani. 

(ρ>0) 
 
Dobila sem naslednje rezultate:  r = 0,764, P = 0,000, n = 184, t = 1,592 (glej prilogo 4) 
 
Pomen simbolov: 
r = ocena korelacijskega koeficienta 
t = vrednost t preizkusa 
n = število strank, ki so odgovorile na obe vprašanji 
 
Ocena koeficienta korelacije je pozitivna in znaša 0,764 pri nizki enostranski stopnji 
značilnosti, vrednost P je manj kot 0,000. Tako vidimo, da obstaja relativno močna in 
pozitivna statistična povezava med spremenljivkama pretekle izkušnje pri poslovanju z OU 
MOK in mnenjem o prihodnjih izkušnjah v primeru, da bi stranka imela opravek na OU MOK 
v prihodnjih dneh, kar pomeni, da lahko sprejmemo alternativno hipotezo. 
 
To pomeni, da izkušnje, ki jih je stranka pridobila v preteklosti pri poslovanju z OU MOK, 
močno vplivajo na bodoča pričakovanja strank. Velika verjetnost je, da stranka, ki je imela v 
preteklosti slabe izkušnje pri poslovanju z OU MOK meni, da bo imela tudi v prihodnosti 
slabe izkušnje in obratno.  
 

6.4.5. Zadovoljstvo strank z urnikom OU MOK 

Podmeno: »Občani niso zadovoljni z urnikom OU MOK.« sem proučevala z dvema 
anketnima vprašanjema: 

• »Kako ste zadovoljni z urnikom uradnih ur v OU MOK (predvsem referentov)?« 
Možni odgovori so bili: 1. zelo sem nezadovoljen (na), 2. sem nezadovoljen (na), 3. 
ne zadovoljen (na) / ne nezadovoljen (na), 4. sem zadovoljen (na), 5. zelo sem 
zadovoljen (na). 

• »Če bi se urnik občinske uprave spremenil tako, da bi bile uradne ure kadarkoli 
znotraj delovnega urnika, toda po predhodnem dogovoru referentov, bi bil (a)?«  
Možni odgovori so bili: 1. zelo nezadovoljen (na), 2. nezadovoljen (na), 3. ne 
zadovoljen (na) / ne nezadovoljen (na), 4. zadovoljen (na), 5. zelo zadovoljen (na). 
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Zadovoljstvo strank z obstoječim urnikom OU MOK 
 

TABELA 15: Zadovoljstvo strank z obstoječim urnikom OU MOK 

ZADOVOLJSTVO Z 
OBSTOJEČIM 
URNIKOM OU MOK 

FREKVENCA DELEŽ 
(%) 

VELJAVEN 
DELEŽ (%)  

KOMULATIVA 
DELEŽA (%) 

Zelo sem nezadovoljen (na) 8 4,3 4,3 4,3 
Sem nezadovoljen (na) 22 11,8 11,9 16,2 
Ne zadovoljen (na)/ ne 
nezadovoljen (na) 

26 13,9 14,1 30,3 

Sem zadovoljen (na) 103 55,1 55,7 85,9 
Zelo sem zadovoljen (na) 26 13,9 14,1 100,0 

Skupaj 185 98,9 100,0  
Ni odgovora 2 1,1   

 Skupaj 187 100,0   
Vir: Anketa (priloga 2), vprašanje št. 9 

 
SLIKA 15: Zadovoljstvo strank z obstoječim urnikom OU MOK 

4,3
11,9 14,1

55,7

14,1

0,0
10,0

20,0
30,0

40,0
50,0

60,0

ze
lo 

ne
za

do
vo

lje
n

ne
za

dov
olje

n

vs
ee

no

za
do

vo
lje

n

ze
lo 

za
dov

olje
n

Zadovoljstvo strank z urnikom OU MOK

%
 D

el
ež

 
                             n = 185 
Vir: Anketa (priloga 2), vprašanje št. 9 
 
V tabeli 15 vidimo, da je 69,8 % strank zadovoljnih ali zelo zadovoljnih z obstoječim 
urnikom OU MOK, 16,2 % strank pa je z urnikom nezadovoljnih ali zelo nezadovoljnih. 1,1 
% strank na to vprašanje ni odgovorilo. Slika 15 nam prikazuje veljaven delež strank, glede 
na zadovoljstvo z urnikom OU MOK. 
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Kako bi bile stranke zadovoljne, če bi se urnik OU MOK spremenil tako, da  bi bile uradne 
ure kadarkoli znotraj delovnega urnika, toda po predhodnem dogovoru z referentom  
 
TABELA 16: Zadovoljstvo strank z morebitno spremembo urnika  

ZADOVOLJSTVO OB  
MOREBITNI SPREMEMBI 
URNIKA OU MOK  

FREKVENCA DELEŽ 
(%) 

VELJAVEN 
DELEŽ (%)  

KOMULATIVA 
DELEŽA (%) 

Bil (a) bi zelo nezadovoljen (na) 3 1,6 1,7 1,7 
Bil (a) bi nezadovoljen (na) 6 3,2 3,4 5,1 
Bilo bi mi vseeno 43 23,0 24,4 29,5 
Bil (a) bi zadovoljen (na) 77 41,2 43,8 73,3 
Bil (a) bi zelo zadovoljen (a) 47 25,1 26,7 100,0 

Skupaj 176 94,1 100,0  
Ni odgovora 11 5,9   

Skupaj 187 100,0   
Vir: Anketa (priloga 2), vprašanje št. 10 
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               n=176 
Vir: Anketa (priloga 2), vprašanje št. 10 
 
Iz tabele 16 lahko vidimo, da bi bilo 70,5 % strank zelo zadovoljnih in zadovoljnih v primeru, 
če bi se urnih OU MOK spremenil tako, da bi bile uradne ure kadarkoli znotraj delovnega 
urnika, toda po predhodnem dogovoru z referentom. Slika 16 nam prikazuje veljaven delež 
strank, glede na zadovoljstvo, z morebitno spremembo urnika OU MOK. 
 

Povezava med zadovoljstvom z obstoječim urnikom OU MOK in zadovoljstvom z 
morebitnimi spremembami urnika 
 
Ob predpostavki, da proučevani spremenljivki (zadovoljstvo z obstoječim urnikom in 
zadovoljstvo z morebitnimi spremembami urnika) izpolnjujeta zahteve intervalne merske 
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lestvice, sem zato, da bi ugotovila, kako močna je povezava med obravnavanima 
spremenljivkama, izračunala Pearsonov korelacijski koeficient in postavila naslednji hipotezi:  
 
H0: Zadovoljstvo z obstoječim urnikom in želja po spremembi urnika nista linearno 

povezana. (ρ=0) 
H1: Zadovoljstvo z obstoječim urnikom in želja po spremembi urnika sta linearno povezana. 

(ρ≠0) 
 
Dobila sem naslednje rezultate:  r = -0,009, P = 0,902, n = 175, t = 0,118 (glej priloga 5) 
 
Ocena koeficienta korelacije je negativna in znaša 0,009 pri visoki dvostranski stopnji 
značilnosti, vrednost P je 0,902. Iz rezultatov vidimo, da ne obstaja statistična povezava med 
spremenljivkama zadovoljstvo z obstoječim urnikom in željo po spremembi urnika, kar 
pomeni, da ne moremo zavrniti ničelne hipoteze. 
 
To pomeni, da ne moremo trditi, da bi po spremembi urnika, na način, da bi  bile uradne ure 
kadarkoli znotraj delovnega urnika, toda po predhodnem dogovoru z referentom, prišlo do 
spremembe v zadovoljstvu strank. 
 

Povezava med zadovoljstvom z obstoječim urnikom OU MOK in preteklimi izkušnjami pri 
poslovanju z OU MOK 
 
Ob predpostavki, da proučevani spremenljivki (zadovoljstvo z obstoječim urnikom in  
pretekle izkušnje pri poslovanju z OU MOK) izpolnjujeta zahteve intervalne merske lestvice, 
sem zato, da bi ugotovila, kako močna je povezava med obravnavanima spremenljivkama, 
izračunala Pearsonov korelacijski koeficient in postavila naslednji hipotezi:  
 
H0: Pretekle izkušnje in zadovoljstvo z obstoječim urnikom OU MOK nista linearno 

povezani. (ρ=0) 
H1:  Pretekle izkušnje in zadovoljstvo z obstoječim urnikom OU MOK sta pozitivno linearno 

povezani. (ρ>0) 
 
Dobila sem naslednje rezultate:  r = 0,360, P = 0,000, n = 183, t = 5,217 (glej prilogo 6) 
 
Ocena koeficienta korelacije je pozitivna in znaša 0,360 pri nizki enostranski stopnji 
značilnosti, vrednost P je manj kot 0,000. Tako vidimo, da obstaja šibka pozitivna statistična 
povezava med spremenljivkama pretekle izkušnje pri poslovanju z OU MOK in 
zadovoljstvom z obstoječim urnikom OU MOK, kar pomeni, da lahko sprejmemo 
alternativno hipotezo.  
 
To pomeni, da imajo stranke, ki so zadovoljne z urnikom OU MOK, v povprečju tudi boljše 
pretekle izkušnje pri poslovanju z OU MOK, kot pa stranke, ki niso zadovoljne z urnikom. Iz 
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tega lahko sklepamo, da če bi se urnik OU MOK spremenil tako, da bi bile stranke z njim bolj 
zadovoljne, bi to najbrž vplivalo na splošno boljše izkušnje pri poslovanju z OU MOK.  
 

6.4.6. Stranke in celovitost rešitve vloge na enem mestu 

Podmeno »Občani si želijo celovite rešitve svoje vloge na enem mestu.« sem postavila zato, 
da bi ugotovila, koliko je strankam pomembna celovita rešitev vloge na enem mestu in v 
kolikšni meri so je deležni. V ta namen sem strankam postavila naslednji vprašanji: 

• »Koliko je za Vas pomembna celovita rešitev Vaše vloge na enem mestu?« Možni so 
bili naslednji odgovori: 1. zelo nepomembna, 2. nepomembna, 3. ne pomembna / ne 
nepomembna, 4. pomembna, 5. zelo pomembna. 

• »Kakšno izkušnjo imate glede celovitosti rešitve Vaše vloge na OU MOK?«  Možni 
so bili naslednji odgovori: 1. vse sem rešil (a) na enem mestu, 2. skoraj vse sem rešil 
(a) na enem mestu, 3. pošiljali so me »od vrat do vrat«. 

 

Pomembnost celovite rešitve vloge na enem mestu za stranko in njena dejanska izkušnja 
 
TABELA 17: Pomembnost celovite rešitve vloge na enem mestu 

POMEN 
CELOVITE 
REŠITVE 
VLOGE NA 
ENEM MESTU 

FREKVENCA DELEŽ 
(%) 

VELJAVEN 
DELEŽ (%) 

KOMULATIVA 
DELEŽA (%) 

Zelo nepomembna 3 1,6 1,6 1,6 
Nepomembna 4 2,1 2,2 3,8 
Ne pomembna / ne 
nepomembna 

5 2,7 2,7 6,5 

Pomembna 38 20,3 20,4 26,9 
Zelo pomembna 136 72,7 73,1 100,0 

Skupaj 186 99,5 100,0  
Ni odgovora 1 0,5   

Skupaj 187 100,0   
Vir: Anketa (priloga 2), vprašanje št. 11 
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TABELA 18:  Izkušnje strank glede celovite rešitve vloge na enem mestu 

IZKUŠNJA GLEDE 
CELOVITE REŠITVE VLOGE 
NA ENEM MESTU  

FREKVENCA  DELEŽ 
(%) 

VELJA VEN 
DELEŽ (%)  

KOMULATIVA 
DELEŽA (%) 

Vse sem rešil (a) na enem mestu 33 17,6 18,5 18,5 
Skoraj vse sem rešil (a) na enem 
mestu 

94 50,3 52,8 71,3 

Pošiljali so me "od vrat do vrat" 51 27,3 28,7 100,0 
Skupaj 178 95,2 100,0  

Ni odgovora 9 4,8   
 Skupaj 187 100,0   

Vir: Anketa (priloga 2), vprašanje št. 12  
 
V tabeli 17 lahko vidimo, da je za 93,5 % strank celovita rešitev vloge na enem mestu zelo 
pomembna ali pomembna. Tabela 18 pa nam prikazuje, da je le 18,5 % strank bilo deležnih 
celovite rešitve svoje vloge na enem mestu. Razkorak je torej zelo velik. Ti podatki povedo, 
da bi si morala OU MOK prizadevati, da bi se čim več zadev strank rešilo tako, da se stranke 
ne bi pošiljalo od »vrat do vrat«.  
 

Povezava med pomembnostjo celovite rešitve vloge na enem mestu za stranko, dejansko 
rešitvijo strankine vloge na enem mestu in preteklimi izkušnjami pri poslovanju z OU MOK 
 
V preučevanje sem vzela tiste stranke, ki se jim zdi celovita rešitev njihove vloge zelo 
pomembna, z vidika tega, kako je bila dejansko rešena njihova vloga in kakšne pretekle 
izkušnje imajo glede poslovanja z OU MOK. Vzorec se nam tako zmanjša na 130 enot. Iz  
tabele 19 lahko izračunamo, da je 75 % strank, ki jim je celovita rešitev vloge na enem mestu 
zelo pomembna in so hkrati tako izkušnjo tudi doživele, imelo pretekle izkušnje pri 
poslovanju z OU MOK dobre ali pa zelo dobre. 73,1 % strank, ki jim je celovita rešitev vloge 
na enem mestu zelo pomembna in so skoraj vse rešile na enem mestu, je imelo pretekle 
izkušnje pri poslovanju z OU MOK dobre ali pa zelo dobre. Le 23,1 % strank, ki jim je 
celovita rešitev vloge na enem mestu zelo pomembna, pri tem pa so jih pošiljali »od vrat do 
vrat«, je imelo pretekle izkušnje pri poslovanju z OU MOK dobre.  
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TABELA 19: Povezava med dejansko rešitvijo strankine vloge na enem mestu in preteklimi 
izkušnjami stranke pri poslovanj z OU MOK (le za tiste stranke, za katere je 
celovita rešitev vloge na enem mestu zelo pomembna) 

 
 

PRETEKLE IZKUŠNJE PRI POSLOVANJU Z OU MOK 
 

DEJANSKA 
CELOVITA 
REŠITEV 

VLOGE NA 
ENEM MESTU 

 
Zelo 
slabe 

Slabe Povprečne Dobre Zelo 
dobre 

Skupaj 

Vse sem rešil (a) na 
enem mestu 

  6 
(25 %) 

9 
(37,5 %) 

9 
(37,5 %) 

24 
(100,0 %) 

Skoraj vse sem rešil 
(a) na enem mestu 

2 
(3 %) 

 16 
(23,9 %) 

36 
(53,7 %) 

13 
(19,4 %) 

67 
(100,0 %) 

Pošiljali so me "od 
vrat do vrat" 

2 
(5,2 %) 

10 
(25,6 %) 

18 
(46,1 %) 

9 
(23,1 %) 

 39 
(100,0 %) 

Skupaj 4 
(3,1 %) 

10 
(7,7 %) 

40 
(30,8 %) 

54 
(41,5 %) 

22 
(16,9 %) 

130 
(100,0 %) 

Vir: Anketa (priloga 2), vprašanja št. 7, 11 in 12  
 
V nadaljevanju ugotavljam ali obstaja povezava med preteklimi izkušnjami pri poslovanju z 
OU MOK in izkušnjo glede celovitosti rešitve vloge stranke na enem mestu. Zato sem 
postavila naslednji hipotezi: 
 
H0: Spremenljivki, celovita rešitev vloge na enem mestu in pretekle izkušnje pri poslovanju z 

OU MOK  nista povezani. (fij= ijf ′ ) 

H1: Spremenljivki, celovita rešitev vloge na enem mestu in pretekle izkušnje pri poslovanju z 

OU MOK sta povezani. ( fij≠ ijf ′ ) 

 

Dobila sem naslednje rezultate: 2χ = 57,024, m = 8, P = 0,000 (glej prilogo 7) 

 

Pri preizkušanju domneve sem uporabila 2χ  preizkus. Vrednost P je manjša od 0,000, kar 

pomeni, da lahko sprejmemo alternativno hipotezo, ki pravi, da sta spremenljivki celovita 
rešitev vloge na enem mestu in pretekle izkušnje pri poslovanju z OU MOK povezani. 
 
Tiste stranke, ki rešijo vse na enem mestu, imajo v povprečju boljše pretekle izkušnje  pri 
poslovanju z  OU MOK, kot pa stranke, ki skoraj vse rešijo na enem mestu ali pa tiste, ki se 
jih pošilja od vrat do vrat. Hkrati imajo stranke, ki se jih »pošiljali od vrat do vrat«, v 
povprečju slabše pretekle izkušnje kot stranke, ki skoraj vse ali pa vse rešijo na enem mestu.     
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6.4.7. Stranke in čakalne vrste  

Podmeno »Občani menijo, da so čakalne vrste predolge.« sem postavila zato, da bi ugotovila, 
kako dolgo dejansko stranke čakajo na vrsto pred vrati v času uradnih ur in kaj so razlogi za 
čakanje, predvsem z zornega kota stranke (dejanski razlogi so lahko povsem drugi, kot so jih 
stranke navedle). V ta namen sem strankam postavila dve vprašanji:  

• »Kako dolgo ste čakali pred pisarno v času uradnih ur?« Možni odgovori so bili: 1. 
takoj sem bil (a) na vrsti, 2. do 5 minut, 3. od 6 do 10 minut, 4. od 11 do 15 minut, 5. 
od 16 do 20 minut, 6. več (napišite). 

• »Kaj je bil po Vašem mnenju vzrok za čakanje?« Možni odgovori so bili: 1. vrsta 
ljudi, 2. počasnost zaposlenega, 3. zaposlenega ni bilo v pisarni, 4. razgovor 
zaposlenega s sodelavci ali po telefonu, 5. drugo (napišite).  

 
Pri analizi sem vzela kot mejo za še sprejemljiv čas čakanja na vrsto 10 minut. 
 

Kako dolgo so  stranke čakale pred pisarno v času uradnih ur 
 
TABELA 20: Kako dolgo so stranke čakale pred pisarno v času uradnih ur 

ČAKALNI ČAS  FREKVENCA DELEŽ 
(%) 

VELJAVEN 
DELEŽ (%)  

KOMULATIVA 
DELEŽA (%) 

Takoj sem bil-a na vrsti 33 17,6 18,2 18,2 
Do 5 minut 53 28,3 29,3 47,5 
Od 6 do 10 minut 49 26,2 27,1 74,6 
Od 11 do 15 minut 23 12,3 12,7 87,3 
Od 16 do 20 minut 17 9,1 9,4 96,7 
Več kot 20 minut 6 3,2 3,3 100,0 

Skupaj 181 96,8 100,0  
Ni odgovora 6 3,2   

 Skupaj 187 100,0   
Vir: Anketa (priloga 2), vprašanje št. 13  
 
V tabeli 20 lahko vidimo, da je 74,6 strank čakalo pred pisarno v času uradnih ur deset minut 
ali manj, 22,1 % jih je čakalo na vrsto od 10 do 20 minut in le 3,2 %  (6) strank je čakalo pred 
pisarno več kot dvajset minut, pri čemer so slednje navedle naslednje:  

• tudi uro in več, 

• »no comment«, 

• tudi po tri ure, 

• uro (tri stranke). 
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SLIKA 17: Struktura strank, glede na čas čakanja v času uradnih ur 

manj kot 10 
minut

72,70%

ni odgovora
2,70%

več kot deset 
minut

24,60%

 
       N=187 
Vir: Anketa (priloga 2), vprašanje št. 13 
 
Na sliki 17 vidimo, da je 72,7 % strank čakalo na vrsto v času uradnih ur manj kot deset 
minut, 24,6 %  pa več kot deset minut. 2,7 %  strank na to vprašanje ni odgovorilo. 
 

Mnenja strank o vzroku za čakanje  
 
TABELA 21: Mnenja strank o vzrokih za čakanje 

VZROK ČAKANJA PO 
MNENJU STRANK 

FREKVENCA  DELEŽ 
(%) 

VELJAVEN 
DELEŽ (%)  

KOMULATIVA 
DELEŽA (%) 

Vrsta ljudi pred stranko 125 66,8 73,5 73,5 
Počasnost zaposlenega 10 5,3 5,9 79,4 
Zaposlenega ni bilo v pisarni 14 7,5 8,2 87,6 
Razgovor zaposlenega s 
sodelavci ali po telefonu 

14 7,5 8,2 95,9 

Drugo 7 3,7 4,1 100,0 
Skupaj 170 90,9 100,0  

Ni odgovora 17 9,1   
 Skupaj 187 100,0   

Vir: Anketa (priloga 2), vprašanje št. 14 
 
V tabeli 21 vidimo, da so stranke, kot vzrok za čakanje pred vrati v času uradnih ur, 
najpogosteje navajale »vrsta ljudi pred mano« (73,5 %), 22,3 % strank pa za čakanje krivi 
zaposlenega (počasnost zaposlenega, zaposlenega ni bilo v pisarni, razgovor zaposlenega s 
sodelavci ali po telefonu). 
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Ker menim, da čakanje do 10 minut ni kritično, sem v nadaljevanju ugotavljala mnenje o 
vzrokih za čakanje pred pisarno v času uradnih ur, in sicer tistih strank, ki so čakale več kot 
10 minut. 
 
TABELA 22: Mnenja o vzrokih za čakanje, za stranke, ki so čakale več kot 10 minut 

VZROK ČAKANJA PO 
MNENJU STRANKE, ki je 
čakala več kot deset minut 

FREKVENCA  DELEŽ 
(%) 

KOMULATIVA 
DELEŽA (%) 

Vrsta ljudi pred stranko 24 52,2 52,2 
Počasnost zaposlenega 8 17,4 69,6 
Zaposlenega ni bilo v pisarni 4 8,7 78,3 
Razgovor zaposlenega s 
sodelavci ali po telefonu 

5 10,9 89,2 

Drugo 5 10,9 100,0 
Skupaj 46 100,0  

Vir: Anketa (priloga 2), vprašanje št. 14 
 
V tabeli 22 vidimo, da so stranke, ki so čakale več kot 10 minut, kot vzrok za čakanje, v 
primerjavi z vsemi strankami, manjkrat navedle vrsto ljudi (52,2 %) in večkrat »obdolžile« 
zaposlenega (47,8 %).   
 

Povezava med preteklimi izkušnjami pri poslovanju z OU MOK in čakanjem pred pisarno v 
času uradnih ur 
 
TABELA 23: Kakšne pretekle izkušnje pri poslovanju z OU MOK so imele stranke, ki so 

čakale na vrsto manj, oziroma več kot 10 minut. 

ČAKALNI ČAS 
PRETEKLE 
IZKUŠNJE  

Manj kot 
10 minut 

Več kot 
10 minut 

Skupaj 

Zelo slabe 
  

4 
3,0% 

2 
4,4% 

6 
   3,4 % 

Slabe 
  

6 
4,5% 

8 
17,8% 

14 
7,8 % 

Povprečne 
  

34 
25,4% 

21 
46,7% 

55 
30,7 % 

Dobre 
  

64 
47,8% 

13 
28,9% 

77 
43,0 % 

Zelo dobre 
  

26 
19,4% 

1 
2,2% 

27 
15,1 % 

 Skupaj 
  

134 
100,0% 

45 
100,0% 

179 
100,0 % 

Vir: Anketa (priloga 2), vprašanji 7 in 13 
 
V tabeli 23 vidimo, da so stranke, ki so čakale manj kot deset minut, v povprečju imele boljše 
pretekle izkušnje pri poslovanju z OU MOK, kot stranke, ki so čakale več kot 10 minut. Kar 
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67,2 % strank, ki je čakalo manj kot deset minut, je imelo zelo dobre ali dobre pretekle 
izkušnje pri poslovanju z OU MOK. Ta odstotek je bistveno manjši (31,1 %) pri strankah, ki 
so čakale več kot deset minut. Nasprotno je 7,5 % strank, ki je čakalo manj kot deset minut, 
navedlo, da je imelo slabe ali zelo slabe izkušnje, je pa ta odstotek večji (22,2 %) pri strankah, 
ki so čakale več kot deset minut. 
 
Da bi proučila, ali je povprečna vrednost spremenljivke »pretekle izkušnje pri poslovanju z 
OU MOK« v eni skupini enot (čakali manj kot 10 minut) različna od povprečne vrednosti v 
drugi skupini enot (čakali več kot 10 minut), sem postavila naslednje hipoteze: 
 
Domnevi glede varianc: 
H0: Varianci spremenljivke pretekle izkušnje se ne razlikujeta med strankami, ki so čakale do 

10 minut in tistimi, ki so čakale več kot 10 minut. (σ1
2
=σ2

2) 
H1: Varianci spremenljivke pretekle izkušnje se razlikujeta med  strankami, ki so čakale do 10 

minut in tistimi, ki so čakale več kot 10 minut. (σ1
2
≠σ2

2) 

 

V prilogi 8 lahko vidimo, da je vrednost P pri F testu večja od 0,05, kar pomeni, da ne 
moremo zavrniti hipoteze, da sta varianci enaki.  
Domnevi glede povprečij: 

H0: Povprečna vrednost spremenljivke pretekle izkušnje je v obeh skupinah enaka. (µ1=µ2) 

H1: Povprečna vrednost spremenljivke pretekle izkušnje v obeh skupinah ni enaka. (µ1>µ2) 
 
Dobila sem naslednje rezultate: t = 4,451, m = 177, P = 0,000 (glej prilogo 8) 
 
Vrednost P pri t- preizkusu je 0,000, kar pomeni, da lahko sprejmemo alternativno hipotezo. 
To pomeni, da so pretekle izkušnje pri poslovanju z OU MOK v povprečju bolje ocenjene pri 
strankah, ki so čakale manj kot deset minut, kot pa pri strankah, ki so čakale več kot deset 
minut. 

 
6.4.8. Mnenja strank o času reševanja vlog  

Da bi proučila podmeno »Reševanje vloge je po mnenju občanov predolgo« sem postavila 
strankam naslednje vprašanje: »Če primerjate zahtevnost reševanja vaše vloge in čas 
reševanja vaše vloge menite, da: 1. vloga se je reševala bistveno predolgo, 2. vloga se je 
reševala predolgo 3. vloga je bila rešena v razumnem času, 4. vloga je bila rešena hitro, 5. 
vloga je bila rešena zelo hitro.« 
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Mnenja strank o hitrosti rešitve njihove vloge, glede na zahtevnost reševanja vloge 
 
TABELA 24: Mnenja strank, o hitrosti rešitve njihove vloge, glede na zahtevnost reševanja 

vloge 

ČAS REŠEVANJA VLOGE  FREKVENCA  DELEŽ 
(%) 

VELJA VEN 
DELEŽ (%)  

KOMULATIVA 
DELEŽA (%) 

Bistveno predolgo 28 15,0 15,6 15,6 
Predolgo 38 20,3 21,1 36,7 
V razumnem času 94 50,3 52,2 88,9 
Hitro 15 8,0 8,3 97,2 
Zelo hitro 5 2,7 2,8 100,0 

Skupaj 180 96,3 100,0  
Ni odgovora 7 3,7   

 Skupaj 187 100,0   
Vir: Anketa (priloga 2), vprašanje št. 15 

 
V tabeli 24 vidimo, da je 36,7 % strank mnenja, da se je njihova vloga reševala predolgo ali 
pa bistveno predolgo. 52,2 % strank meni, da je bila njihova vloga rešena v razumnem času in 
le 11,1 % strank meni, da je bila njihova vloga rešena hitro ali pa zelo hitro. 
 

Povezava med mnenjem strank o času reševanja vloge, glede na zahtevnost reševanja vloge, 
in preteklimi izkušnjami pri poslovanju z OU MOK 
Ob predpostavki, da proučevani spremenljivki (mnenje strank o času reševanja njihove vloge 
in pretekle izkušnje) izpolnjujeta zahteve intervalne merske lestvice, sem zato, da bi 
ugotovila, kako močna je povezava med obravnavanima spremenljivkama, izračunala 
Pearsonov korelacijski koeficient in postavila naslednji hipotezi:  
 
H0: Pretekle izkušnje in mnenje o času reševanja vloge glede na njeno zahtevnost nista 

linearno povezani. (ρ=0) 
H1: Pretekle izkušnje in mnenje o času reševanja vloge glede na njeno zahtevnost sta 

pozitivno linearno povezani. (ρ>0) 
 
Dobila sem naslednje rezultate:  r = 0,389, P = 0,000, n = 177, t = 5,557 (glej prilogo 9) 
 
Ocena koeficienta korelacije je pozitivna in znaša 0,389 pri nizki enostranski stopnji 
značilnosti, vrednost P je manj kot 0,000. Tako vidimo, da obstaja srednje močna in pozitivna 
statistična povezava med spremenljivkama pretekle izkušnje pri poslovanju z OU MOK in 
mnenjem o času reševanja vloge stranke, glede na zahtevnost reševanja vloge, kar pomeni, da 
lahko sprejmemo alternativno hipotezo. 

 
To pomeni, da imajo stranke, ki menijo, da je bila njihova vloga rešena hitro, v povprečju 
boljše pretekle izkušnje pri poslovanju z OU MOK, kot pa stranke, ki menijo, da se je njihova 
vloga reševala predolgo. Obratno, stranke katerih vloga je bila veliko časa v reševanju, imajo 
v povprečju slabše pretekle izkušnje pri poslovanju z OU MOK. Iz tega lahko sklepamo, da 
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če bi se vloge strank reševalo hitreje, bi s tem lahko OU MOK vplivala na to, da bi se v 
povprečju izkušnje strank pri poslovanju z OU MOK izboljšale.  
 

6.4.9. Stranke in njihovo zadovoljstvo s sprejemom, ob prihodu na OU MOK 

Podmeno »Občani niso zadovoljni s sprejemom ob prihodu na OU MOK.« sem preučevala z 
dvema vprašanjema.  

• Prvo se nanaša na sprejem stranke ob njenem prihodu na OU MOK. Sestavljeno je iz 
petih trditev (elementov sprejema), ki jih je stranka ocenjevala od zelo ustrezno, do 
zelo neustrezno (glej prilogo 2, vprašanje št. 16). 

• Drugo vprašanje pa se nanaša na to, kako bi bile stranke zadovoljne ob morebitni 
uvedbi petih izboljšav, ki se nanašajo predvsem na sprejem in počutje stranke na OU 
MOK (glej prilogo 2, vprašanje št. 17). 

 
Zadovoljstvo oziroma nezadovoljstvo strank s »sprejemom« ob prihodu na OU MOK 

 
V nadaljevanju sem obravnavala vsako od petih trditev (elementov sprejema), ki se nanašajo 
na sprejem ob prihodu stranke na OU MOK. Elementi sprejema so sledeči: 

• Ob prihodu na OU MOK se mora stranka registrirati pri vratarju. 

• Vratarju stranka izroči osebni dokument, on pa njej izroči magnetno kartico, ki odpira 
vrata. 

• Vse vloge in osnovne informacije pridobi stranka v sprejemno-informacijski pisarni. 

• Urnik sprejemno-informacijske pisarne je vsak delavnik od 8-ih do 12-h, ob sredah pa 
še od 14-h do 17-h. 

• V prostorih OU MOK je stranka hitro našla želeno pisarno. 
 
Ob prihodu na OU MOK se mora stranka registrirati pri vratarju 

TABELA 25: Zadovoljstvo strank, vezano na registracijo pri vratarju 

REGISTRACIJA PRI 
VRATARJU 

FREKVENCA  DELEŽ 
(%) 

VELJAVEN 
DELEŽ (%)  

KOMULATIVA 
DELEŽA (%) 

Zelo neustrezno 20 10,7 11,2 11,2 
Neustrezno 18 9,6 10,1 21,2 
Ne ustrezno / ne neustrezno 37 19,8 20,7 41,9 
Ustrezno 65 34,8 36,3 78,2 
Zelo ustrezno 39 20,9 21,8 100,0 

Skupaj 179 95,7 100,0  
Ni odgovora 8 4,3   

 Skupaj 187 100,0   
Vir: Anketa (priloga 2), vprašanje št. 16A 
 
V tabeli 25 lahko vidimo, da se 21,2 % strankam zdi zelo neustrezno ali neustrezno, da se 
morajo ob prihodu na OU MOK registrirati pri vratarju, 58,1 % strank pa meni, da je taka 
registracija ustrezna ali zelo ustrezna. 20,7 % strankam pa je glede omenjenega vseeno. 
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Vratarju stranka izroči osebni dokument, on pa njej izroči vstopno magnetno kartico 

TABELA 26: Kako ustrezna se zdi strankam izročitev dokumentov vratarju ter njegova 
povratna izročitev vstopne magnetne kartice  

VRATARJU OSEBNI 
DOKUMENT, ON 
STRANKI KARTICO 

FREKVENCA DELEŽ 
(%) 

VELJAVEN 
DELEŽ (%) 

KOMULATIVA 
DELEŽA (%) 

Zelo neustrezno 28 15,0 16,0 16,0 
Neustrezno 23 12,3 13,1 29,1 
Ne ustrezno / ne neustrezno 41 21,9 23,4 52,6 
Ustrezno 53 28,3 30,3 82,9 
Zelo ustrezno 30 16,0 17,1 100,0 

Skupaj 175 93,6 100,0  
Ni odgovora 12 6,4   

 Skupaj 187 100,0   
Vir: Anketa (priloga 2), vprašanje št. 16B 
 
Tabela 26 nam prikazuje, da se 29,1 % strankam zdi zelo neustrezno ali neustrezno dejstvo, 
da morajo vratarju izročiti osebni dokument, s katerim pridobijo magnetno kartico, ki odpira 
vrata, 44,3 % strankam se navedeno zdi ustrezno ali zelo ustrezno, preostali 23,4 % pa so 
neopredeljeni. 
 
Vse vloge in osnovne informacije pridobi stranka v sprejemno- informacijski pisarni 

TABELA 27: Kako ustrezna se zdi strankam oddaja vseh vlog in pridobitev osnovnih 
podatkov v sprejemno-informacijski pisarni 

SPREJEMNO -
INFORMACIJSKA 
PISARNA 

FREKVENCA  DELEŽ 
(%) 

VELJAVEN 
DELEŽ (%)  

KOMULATIVA 
DELEŽA (%) 

Zelo neustrezno 3 1,6 1,7 1,7 
Neustrezno 3 1,6 1,7 3,5 
Ne ustrezno / ne neustrezno 26 13,9 15,0 18,5 
Ustrezno 53 28,3 30,6 49,1 
Zelo ustrezno 88 47,1 50,9 100,0 

Skupaj 173 92,5 100,0  
Ni odgovora 14 7,5   

 Skupaj 187 100,0   
Vir: Anketa (priloga 2), vprašanje št. 16C 
 
V tabeli 27 vidimo, da se 81,5 % strankam zdi ustrezno ali zelo ustrezno dejstvo, da lahko vse 
vloge in osnovne informacije dobijo v sprejemno-informacijski pisarni. Le 3,5 % strankam se 
to zdi zelo neustrezno ali neustrezno, preostalim 15 % je vseeno. 



 

82 

Urnik sprejemno- informacijske pisarne je vsak delavnik od 8-ih do 12-ih, ob sredah pa še od 

14-ih do 17-ih 

TABELA 28: Kako ustrezen je za stranke urnik sprejemno-informacijske pisarne 

URNIK SPREJEMNO – 
INFORMACIJSKE 
PISARNE 

FREKVENCA  DELEŽ 
(%) 

VELJA VEN 
DELEŽ (%)  

KOMULATIVA 
DELEŽA (%) 

Zelo neustrezen 10 5,3 5,7 5,7 
Neustrezen 17 9,1 9,8 15,5 
Ne ustrezen / ne neustrezen 41 21,9 23,6 39,1 
Ustrezen 60 32,1 34,5 73,6 
Zelo ustrezen 46 24,6 26,4 100,0 

Skupaj 174 93,0 100,0  
Ni odgovora 13 7,0   

Skupaj 187 100,0   
Vir: Anketa (priloga 2), vprašanje št. 16D 
 
V tabeli 28 vidimo, da 60,9 % strankam urnik sprejemno-informacijske pisarne ustreza ali 
zelo ustreza. 15,5 % strankam urnik nikakor ne ustreza ali ne ustreza, preostalih 23,6 % se 
nahaja na sredini lestvice, kjer so obkrožili ne ustrezen / ne neustrezen. 
 
V prostorih OU MOK je stranka hitro našli želeno pisarno 

TABELA 29: Kako hitro in brez težav je stranka našla želeno pisarno v prostorih OU MOK  

LOKACIJA OZIROMA 
OZNAČENOST PISARN 

FREKVENCA  DELEŽ 
(%) 

VELJAVEN 
DELEŽ (%) 

KOMULATIVA 
DELEŽA (%) 

Zelo neustrezno 5 2,7 2,9 2,9 
Neustrezno 15 8,0 8,7 11,6 
Ne ustrezno / ne neustrezno 40 21,4 23,3 34,9 
Ustrezno 59 31,6 34,3 69,2 
Zelo ustrezno 53 28,3 30,8 100,0 

Skupaj 172 92,0 100,0  
Ni odgovora 15 8,0   

 Skupaj 187 100,0   
Vir: Anketa (priloga 2), vprašanje št, 16E 
 
V tabeli 29 lahko vidimo, da je 65,1 % strank našlo želeno pisarno zelo ustrezno ali ustrezno 
hitro. 11,6 % je želeno pisarno našlo zelo neustrezno ali ne ustrezno hitro, preostalih 23,3 % 
se nahaja na sredini lestvice, kjer so obkrožili ne ustrezen / ne neustrezen. 
 

Kako bi se stranke razveselile morebitnih sprememb, ki se nanašajo na prihod in počutje v 
OU MOK 
 
V nadaljevanju sem obravnavala vsako od petih trditev (elementov), ki se nanašajo na 
morebitne spremembe glede prihoda in počutja v OU MOK. Trditve so naslednje: 
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• V čakalnici, bi bili postavljeni udobni stoli. 

• Na mizici bi bili različni časopisi, ki bi jih lahko stranke prelistale med čakanjem. 

• Po vsej stavbi bi se predvajala mirna in sproščujoča glasba. 

• V primeru, da bi stranka morala čakati, bi ji bila ponujena kavica in/ali voda. 

• Sprejemno-informacijska pisarna bi bila odprta ves delovni čas. 
    

V čakalnici, bi bili postavljeni udobni stoli 

TABELA 30: Kako bi stranke razveselilo, če bi v čakalnici pred vrati, bili postavljeni udobni 
stoli 

STOLI  FREKVENCA  DELEŽ 
(%) 

VELJA VEN 
DELEŽ (%)  

KOMULATIVA 
DELEŽA (%) 

Sploh me ne bi razveselilo 7 3,7 4,0 4,0 
Me ne bi razveselilo 15 8,0 8,7 12,7 
Bi mi bilo vseeno 51 27,3 29,5 42,2 
Bi me razveselilo 53 28,3 30,6 72,8 
Zelo bi me razveselilo 47 25,1 27,2 100,0 

Skupaj 173 92,5 100,0  
Ni odgovora 14 7,5   

 Skupaj 187 100,0   
Vir: Anketa (priloga 2), vprašanje št. 17A 
 
V tabeli 30 vidimo, da bi 57,8 % strank udobni stoli postavljeni v čakalnici, razveselili ali 
zelo razveselili, 29,5 % strankam bi bilo vseeno, 12,7 % strank pa to ne bi razveselilo ali 
sploh ne bi razveselilo. 
 
Na mizici bi bili različni časopisi, ki bi jih lahko stranke prelistale med  čakanjem 

TABELA 31: Kako bi stranke razveselili časopisi, postavljeni v čakalnici na mizici  

ČASOPISI  FREKVENCA  DELEŽ 
(%) 

VELJA VEN 
DELEŽ (%)  

KOMULATIVA 
DELEŽA (%) 

Sploh me ne bi razveselilo 11 5,9 6,3 6,3 
Me ne bi razveselilo 19 10,2 10,9 17,2 
Bi mi bilo vseeno 48 25,7 27,6 44,8 
Bi me razveselilo 57 30,5 32,8 77,6 
Zelo bi me razveselilo 39 20,9 22,4 100,0 

Skupaj 174 93,0 100,00  
Ni odgovora 13 7,0   

 Skupaj 187 100,0   
Vir: Anketa (priloga 2), vprašanje št. 17B 
 
Iz tabele 31 je razvidno, da bi se 55,2 % strank razveselilo ali zelo razveselilo časopisov, 
postavljenih v čakalnici na mizici. 27,6 % strankam bi bilo vseeno, preostalih 17,2 % strank 
pa to nebi razveselilo ali sploh ne bi razveselilo. 
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Po vsej stavbi bi se predvajala mirna in sproščujoča glasba 

TABELA 32: Kako bi stranke razveselila glasba, ki bi se predvajala po prostorih OU MOK  

GLASBA  FREKVENCA  DELEŽ 
(%) 

VELJAVEN 
DELEŽ (%)  

KOMULATIVA 
DELEŽA (%) 

Sploh me ne bi razveselilo 23 12,3 13,5 13,5 
Me ne bi razveselilo 25 13,4 14,7 28,2 
Bi mi bilo vseeno 44 23,5 25,9 54,1 
Bi me razveselilo 51 27,3 30,0 84,1 
Zelo bi me razveselilo 27 14,4 15,9 100,0 

Skupaj 170 90,9 100,0  
Ni odgovora 17 9,1   

 Skupaj 187 100,0   
Vir: Anketa (priloga 2), vprašanje št. 17C 
 
V tabeli 32 vidimo, da bi 45,9 % strank, glasba, ki bi se predvajala po UO MOK zelo 
razveselila ali razveselila, 25,9 % strankam bi bilo vseeno, 28,2 % strank pa glasba ne bi 
razveselila ali sploh ne bi razveselila. 
 
V primeru, da bi stranka morala čakati, bi ji bila ponujena kavica in/ali voda 

TABELA 33: Kako bi stranke razveselila ponujena kavica in/ali voda, v primeru, da bi morala 
čakati 

STRANKI SE PONUDI 
KAVA ALI VODA 

FREKVENCA DELEŽ 
(%) 

VELJAVEN 
DELEŽ (%)  

KOMULATIVA 
DELEŽA (%) 

Sploh me ne bi razveselilo 28 15,0 16,2 16,2 
Me ne bi razveselilo 15 8,0 8,7 24,9 
Bi mi bilo vseeno 57 30,5 32,9 57,8 
Bi me razveselilo 35 18,7 20,2 78,0 
Zelo bi me razveselilo 38 20,3 22,0 100,0 

Skupaj 173 92,5 100,0  
Ni odgovora 14 7,5   

Skupaj 187 100,0   
Vir: Anketa (priloga 2), vprašanje št. 17D 
 
Tabela 33 nam prikazuje, da bi 42,2 % strank ponujena kavica in/ali voda, v primeru, da bi 
morali čakati, razveselila ali zelo razveselila. 32,9 % strankam bi bilo vseeno, 24,9 % strank 
pa ne bi razveselila ali sploh ne bi razveselila. 
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Sprejemno- informacijska pisarna bi bila odprta ves delovni čas    

TABELA 34: Kako bi stranke razveselila ves delovni čas odprta sprejemno-informacijska 
pisarna 

SPREJEMNO-
INFORMACIJSKA 
PISARNA ODPRTA 
VES DELOVNI ČAS  

FREKVENCA  DELEŽ 
(%) 

VELJAVEN 
DELEŽ (%)  

KOMULATI VA 
DELEŽA (%) 

Sploh me nebi razveselilo 6 3,2 3,4 3,4 
Me nebi razveselilo 9 4,8 5,2 8,6 
Bi mi bilo vseeno 22 11,8 12,6 21,3 
Bi me razveselilo 55 29,4 31,6 52,9 
Zelo bi me razveselilo 82 43,9 47,1 100,0 

Skupaj 174 93,0 100,0  
Ni odgovora 13 7,0   

 Skupaj 187 100,0   
Vir: Anketa (priloga 2), vprašanje št. 17E 
 
V tabeli 34 vidimo, da bi ves delovni čas odprta sprejemno-informacijska pisarna razveselila 
ali zelo razveselila 78,7 % strank. 12,6 % strankam bi bilo vseeno, 8,6 % strank pa to ne bi 
razveselilo ali sploh ne bi razveselilo. 
 

Povprečno zadovoljstvo strank  s sprejemom ob prihodu na OU MOK 
  
Anketa je bila sestavljena tako, da je določala pet elementov zadovoljstva, vezanih na sprejem 
ob prihodu na OU MOK: 

• V16A – registracija pri vratarju, 

• V16B – predložitev dokumenta vratarju in pridobitev magnetne kartice, ki odpira 
vrata, 

• V16C – vloge in osnovne informacije se pridobi v sprejemno-informacijski pisarni, 

• V16D – urnik sprejemno informacijske pisarne, 

• V16E – kako hitro najde stranka želeno pisarno v OU MOK (kako dobre so označbe, 
smerokazi).  

 
Pri računanju sem predpostavljala, da proučevane spremenljivke izpolnjujejo zahteve 
intervalne merske lestvice.  
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TABELA 35: Aritmetične sredine vsake od petih elementov sprejema, ob prihodu na OU 
MOK  

Vprašanja V16A V16B V16C V16D V16E 
Veljavni 179 175 173 174 172 
Ni odgovora 8 12 14 13 15 
Aritmetična sredina 3,47 3,19 4,27 3,66 3,81 

Vir: Anketa (priloga 2), vprašanja št. 16A, 16B, 16C, 16D in 16E 

 
Iz tabele 35 je razvidno, da so stranke na lestvici od ena do pet, ki izraža ustreznost, v 
povprečju ocenile s 3,47 dejstvo, da se morajo ob prihodu na OU MOK registrirati pri 
vratarju, s 3,19 dejstvo, da morajo vratarju predložiti osebni dokument, ta pa jim izroči 
magnetno kartico, ki odpira vrata, s 4,27 dejstvo, da vse vloge in potrebne informacije 
pridobijo v sprejemno-informacijski pisarni, s 3,66 so v povprečju ocenile urnik sprejemno -
informacijske pisarne in s 3,81 ustreznost glede tega, kako hitro so našle želeno pisarno.  
 
Zgoraj so navedene aritmetične sredine za vsak posamezni element sprejema ob prihodu na 
OU MOK. V nadaljevanju je narejen izračun aritmetična sredine za vse elemente sprejema ob 
prihodu na OU MOK skupaj: 
 
Aritmetiča sredina:  
(3,47 + 3,19 + 4,27 + 3,66 + 3,81)/5 =  3,68 
 
Aritmetična sredina 3,68 nam pove, da so stranke na pet stopenjski lestvici ocenile s 3,68 
ustreznost sprejema ob prihodu stranke na OU MOK. 
 

Struktura strank, glede na aritmetično sredino posamezne stranke, ki predstavlja 
zadovoljstvo stranke  s sprejemom ob prihodu na OU MOK 
 
Za vsako stranko posebej sem izračunala aritmetično sredino po formuli (V16A +  V16B + 
V16C + V16D + V16E)/5. Tako izračunana aritmetična sredina nam pove, kako je v 
povprečju zadovoljna posamezna stranka s sprejemom ob prihodu na OU MOK. V tabeli 36 
je prikazana struktura strank, glede na aritmetično sredino posamezne stranke, ki predstavlja 
zadovoljstvo stranke s sprejemom ob prihodu na OU MOK  
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TABELA 36: Struktura strank, glede na aritmetično sredino posamezne stranke, ki predstavlja 
zadovoljstvo stranke s sprejemom ob prihodu na OU MOK   

ARITMETI ČNA 
SREDINA  

FREKVENCA  DELEŽ 
(%) 

VELJA VEN 
DELEŽ (%)  

KOMULATIVA 
DELEŽA (%) 

Do 1,5 2 1,1 1,2 1,2 
Od 1,6 do vključno 2,5 7 3,7 4,2 5,5 
Od 2,6 do vključno 3,5 57 30,5 34,5 40,0 
Od 3,6 do vključno 4,5 77 41,2 46,7 86,7 
Nad 4,5 22 11,8 13,3 100,0 

Skupaj 165 88,2 100,0  
Ni odgovora 22 11,8   

Skupaj 187 100,0   
Vir: Anketa (priloga 2), vprašanja št. 16A, 16B, 16C, 16D in 16E 
 
Tabela 36 nam prikazuje, da se 13,3 % strankam v povprečju zdi sprejem ob prihodu na OU 
MOK zelo ustrezen, 46,7 % strankam se zdi ustrezen, 34,5 % se ne zdi ustrezen/ne 
neustrezen, 4,2 % se zdi neustrezen, 1,2 % pa se zdi sprejem ob prihodu na OU MOK zelo 
neustrezen. Pri tem izračunu se je vzorec zmanjšal na 165 enot. Iz analize so bile izločene vse 
ankete, pri katerih stranke niso odgovorile na vseh pet pod-vprašanj, ki spadajo k vprašanju 
16.      
 

Povezava med preteklimi izkušnjami pri poslovanju z OU MOK in povprečnim 
zadovoljstvom strank s sprejemom ob prihodu na OU MOK  
 
Povprečno zadovoljstvo strank, s sprejemom ob prihodu na OU MOK, je izraženo z 
aritmetično sredino elementov zadovoljstva s sprejemom ob prihodu na OU MOK. 
 
Ob predpostavki, da proučevani spremenljivki (pretekle izkušnje in zadovoljstvo s sprejemom 
ob prihodu na OU MOK) izpolnjujeta zahteve intervalne merske lestvice, sem zato, da bi 
ugotovila, kako močna je povezava med obravnavanima spremenljivkama, izračunala 
Pearsonov korelacijski koeficient in postavila naslednji hipotezi:  
 
H0: Pretekle izkušnje in povprečno zadovoljstvo strank s sprejemom ob prihodu na OU 

MOK nista linearno povezani. (ρ=0) 
H1: Pretekle izkušnje in povprečno zadovoljstvo strank s sprejemom ob prihodu na OU 

MOK sta pozitivno linearno povezani. (ρ>0) 
 
Dobila sem naslednje rezultate:  r = 0,280, P = 0,000, n = 162, t = 3,689 (glej prilogo 10) 
 
Ocena koeficienta korelacije je pozitivna in znaša 0,280 pri stopnji značilnosti (enostranski) 
0,000. To pomeni, da lahko sprejmemo alternativno hipotezo. Razvidno je, da obstaja šibka in 
pozitivna statistična povezava med spremenljivkama pretekle izkušnje pri poslovanju z OU 
MOK in povprečnim zadovoljstvom strank s sprejemom ob prihodu na OU MOK.  
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To pomeni, da imajo stranke, ki so zadovoljne s sprejemom ob prihodu na OU MOK, v 
povprečju boljše pretekle izkušnje pri poslovanju z OU MOK kot pa stranke, ki niso 
zadovoljne s sprejemom ob prihodu na OU MOK.  
 

6.4.10. Zadovoljstvo strank z uslužbencem, ki rešuje njihovo vlogo 

Da bi proučila podmeno: »Občani niso zadovoljni z uslužbencem, ki rešuje njihovo vlogo.« 
sem strankam postavila dva sklopa petih trditev.  

• Prvi sklop se nanaša na to, koliko strankam pomeni posamezni element, ki predstavlja 
osebnostno lastnost uslužbenca (glej prilogo 2, vprašanje št. 18). 

• Drugi sklop pa na to kakšno izkušnjo je stranka imela z uslužbencem glede na 
posamezni element, ki predstavlja osebnostno lastnost uslužbenca (glej prilogo 2, 
vprašanje št. 19).  

 

Koliko pomeni  strankam posamezni element glede uslužbenca 
 
V nadaljevanju sem obravnavala vsakega od petih elementov, ki se nanašajo na uslužbenca, to 
so: 

• Prijaznost uslužbenca. 

• Uslužbenec razloži zadevo tako, da jo stranka razume. 

• Uslužbenec vzbuja zaupanje pri stranki. 

• Uslužbenec se osebno zavzame za stranko. 

• Uslužbenec je pripravljen osebno pomagati stranki. 
 

Prijaznost uslužbenca 

TABELA 37: Kako pomembna se zdi strankam prijaznost uslužbenca 

PRIJAZNOST USLUŽBENCA FREKVENCA  DELEŽ 
(%) 

VELJA VEN 
DELEŽ (%)  

KOMULATIVA 
DELEŽA (%) 

Zelo nepomembna 3 1,6 1,7 1,7 
Nepomembna 1 0,5 0,6 2,2 
Ne pomembna / ne nepomembna 5 2,7 2,8 5,0 
Pomembna 29 15,5 16,2 21,2 
Zelo pomembna 141 75,4 78,8 100,0 

Skupaj 179 95,7 100,0  
Ni odgovora 8 4,3   

 Skupaj 187 100,0   
Vir: Anketa (priloga 2), vprašanje št. 18A 
 
Tabela 37 nam prikazuje, da je za 78,7 % strank prijaznost uslužbenca zelo pomembna, za 
16,2 % pa pomembna, le 5 % strankam je prijaznost uslužbenca zelo nepomembna, 
nepomembna ali pa jim je vseeno. 
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Uslužbenec razloži zadevo tako, da jo stranka razume 

TABELA 38: Kako pomembno je stranki, da uslužbenec razloži zadevo tako, da jo razume 

USLUŽBENEC RAZLOŽI 
ZADEVO TAKO, DA JO 
STRANKA RAZUME 

FREKVENCA  DELEŽ 
(%) 

VELJA VEN 
DELEŽ (%)  

KOMULATIVA 
DELEŽA (%) 

Zelo nepomembno 2 1,1 1,1 1,1 
Nepomembno 0 0 0 1,1 
Ne pomembno / ne nepomembno 3 1,6 1,7 2,8 
Pomembno 28 15,0 15,8 18,6 
Zelo pomembno 144 77,0   81,4 100,0 

Skupaj 177 94,7 100,0  
Ni odgovora 10 5,3   

Skupaj 187 100,0   
Vir: Anketa (priloga 2), vprašanje št. 18B 
 
V tabeli 38 vidimo, da je za 97,2 % strank zelo pomembno ali pomembno, da uslužbenec 
razloži zadevo tako, da jo stranka razume. 1,7 % strankam je do tega vseeno, za 1,1 % strank 
pa je to zelo nepomembno, da je nepomembno pa ni odgovorila nobena stranka. 
 
Uslužbenec vzbuja zaupanje pri stranki 

TABELA 39: Kako pomembno je stranki, da uslužbenec vzbuja pri njej zaupanje  

USLUŽBENEC VZBUJA 
ZAUPANJE PRI STRANKI  

FREKVENCA  DELEŽ 
(%) 

VELJA VEN 
DELEŽ (%)  

KOMULATIVA 
DELEŽA (%) 

Zelo nepomembno 2 1,1 1,1 1,1 
Nepomembno 1 ,5 ,6 1,7 
Ne pomembno / ne nepomembno 13 7,0 7,3 9,0 
Pomembno 41 21,9 23,2 32,2 
Zelo pomembno 120 64,2 67,8 100,0 

Skupaj 177 94,7 100,0  
Ni odgovora 10 5,3   

 Skupaj 187 100,0   
Vir: Anketa (priloga 2), vprašanje št. 18C 
 
V tabeli 39 vidimo, da je za 91 % strank zelo pomembno ali pomembno, da uslužbenec 
vzbuja pri njej zaupanje, 7,3 % strankam je za to vseeno in le 1,7 % je to zelo nepomembno 
ali nepomembno. 
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Uslužbenec se osebno zavzame za stranko 

TABELA 40: Kako pomembno je za stranko, da se uslužbenec osebno zavzame za njo 

USLUŽBENEC SE OSEBNO 
ZAVZAME ZA STRANKO   

FREKVENCA  DELEŽ 
(%) 

VELJA VEN 
DELEŽ (%)  

KOMULATIVA 
DELEŽA (%) 

Zelo nepomembno 4 2,1 2,3 2,3 
Nepomembno 3 1,6 1,7 4,0 
Ne pomembno / ne nepomembno 17 9,1 9,7 13,6 
Pomembno 41 21,9 23,3 36,9 
Zelo pomembno 111 59,4 63,1 100,0 

Skupaj 176 94,1 100,0  
Ni odgovora 11 5,9   

 Skupaj 187 100,0   
Vir: Anketa (priloga 2), vprašanje št. 18D 
 
Tabela 40 nam prikazuje, da je za 86,4 % strank zelo pomembno ali pomembno dejstvo, da se 
uslužbenec osebno zavzame za stranko. 9,7 % strankam je za to vseeno, 4 % pa se to zdi zelo 
ne pomembno ali pa nepomembno. 
 
Uslužbenec je pripravljen pomagati stranki 

TABELA 41: Kako pomembno je za stranko, da ji je uslužbenec pripravljen pomagati 

USLUŽBENEC JE 
PRIPRAVLJEN POMAGATI 
STRANKI  

FREKVENCA  DELEŽ 
(%) 

VELJA VEN 
DELEŽ (%)  

KOMULATIVA 
DELEŽA (%) 

Zelo nepomembno 3 1,6 1,7 1,7 
Nepomembno 1 0,5 0,6 2,3 
Ne pomembno / ne nepomembno 6 3,2 3,4 5,6 
Pomembno 35 18,7 19,8 25,4 
Zelo pomembno 132 70,6 74,6 100,0 

Skupaj 177 94,7 100,0  
Ni odgovora 10 5,3   

 Skupaj 187 100,0   
Vir: Anketa (priloga 2), vprašanje št. 18DE 
 
Tabela 41 nam prikazuje, da je za 94,4 % strank zelo pomembno ali pomembno, da jim je 
uslužbenec pripravljen pomagati. 3,6 % strankam je vseeno ali jim je uslužbenec pripravljen 
pomagati, 2,3 % pa je nepomembno ali zelo nepomembno. 
 

Izkušnja  strank z uslužbencem, pri zadnji zadevi, ki so jo reševale na OU MOK  
 
Elementi, ki so se v anketi nanašali na dejansko izkušnjo strank z uslužbencem pri zadnji 
zadevi, ki so jo reševale na OU MOK so sledeče: 

• Prijaznost uslužbenca. 

• Je uslužbenec razloži zadevo tako, da jo je stranka razumela. 
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• Je uslužbenec pri stranki vzbujal zaupanje. 

• Se je uslužbenec osebno zavzel za stranko. 

• Je bil uslužbenec pripravljen pomagati stranki. 
 

Prijaznost uslužbenca 

TABELA 42: Kako so stranke ocenile uslužbenca glede na prijaznost 

USLUŽBENEC JE BIL 
PRIJAZEN  

FREKVENCA  DELEŽ 
(%) 

VELJA VEN 
DELEŽ (%)  

KOMULATIVA 
DELEŽA (%) 

Zelo negativno 9 4,8 5,1 5,1 
Negativno 2 1,1 1,1 6,3 
Ne pozitivno / ne negativno 24 12,8 13,7 20,0 
Pozitivno 46 24,6 26,3 46,3 
Zelo pozitivno 94 50,3 53,7 100,0 

Skupaj 175 93,6 100,0  
Ni odgovora 12 6,4   

 Skupaj 187 100,0   
Vir: Anketa (priloga 2), vprašanje št. 19A 
 
V tabeli 42 vidim, da je 80 % strank ocenilo prijaznost uslužbenca z zelo pozitivno ali 
pozitivno, 13,7 % jih je ocenilo s povprečno, 6,2 % pa z negativno ali zelo negativno. 
 
Je uslužbenec razloži zadevo na razumljiv način 
 

TABELA 43: Kako so stranke ocenile uslužbenca glede na to, ali je razložil stranki zadevo na 
razumljiv način 

ZADEVO JE 
USLUŽBENEC 
RAZUMLJIVO 
RAZLOŽIL 

FREKVENCA  DELEŽ 
(%) 

VELJA VEN 
DELEŽ (%)  

KOMULATIVA 
DELEŽA (%) 

Zelo negativno 9 4,8 5,1 5,1 
Negativno 7 3,7 3,9 9,0 
Ne pozitivno / ne negativno 23 12,3 12,9 21,9 
Pozitivno 52 27,8 29,2 51,1 
Zelo pozitivno 87 46,5 48,9 100,0 

Skupaj 178 95,2 100,0  
Ni odgovora 9 4,8   

Skupaj 187 100,0   
Vir: Anketa (priloga 2), vprašanje št. 19B 
 
V tabeli 43 vidimo, da je 78,1 % strank ocenilo uslužbenca z zelo pozitivno ali pozitivno 
glede na to ali mu je le-ta razložil zadevo na razumljiv način. 12,9 % je iz tega vidika ocenilo 
uslužbenca povprečno, 9 % pa z negativno ali zelo negativno. 
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Je uslužbenec pri stranki vzbujal zaupanje 

 

TABELA 44: Kako so stranke ocenile uslužbenca glede na to, ali je pri stranki vzbujal 
zaupanje 

USLUŽBENEC JE PRI 
STRANKI VZBUJAL 
ZAUPANJE 

FREKVENCA  DELEŽ 
(%) 

VELJA VEN 
DELEŽ (%)  

KOMULATIVA 
DELEŽA (%) 

Zelo negativno 12 6,4 6,8 6,8 
Negativno 11 5,9 6,3 13,1 
Ne pozitivno / ne negativno 32 17,1 18,2 31,3 
Pozitivno 58 31,0 33,0 64,2 
Zelo pozitivno 63 33,7 35,8 100,0 

Skupaj 176 94,1 100,0  
Ni odgovora 11 5,9   

 Skupaj 187 100,0   
     Vir: Anketa (priloga 2), vprašanje št. 19C 
 
Tabela 44 nam prikazuje, da je 68,8 % strank ocenilo uslužbenca, glede na to ali je pri stranki 
vzbujal zaupanje, z zelo pozitivno ali pozitivno. 18,2 % ga je ocenilo s povprečno, 13,1 % pa 
z negativno ali zelo negativno.  
 
Se je uslužbenec osebno zavzel za stranko 

 

TABELA 45: Kako so stranke ocenile uslužbenca glede na to, ali se je osebo zavzel za 
njihovo zadevo 

USLUŽBENEC SE JE 
OSEBNO ZAVZEL ZA 
STRANKINO ZADEVO  

FREKVENCA  DELEŽ 
(%) 

VELJA VEN 
DELEŽ (%)  

KOMULATIVA 
DELEŽA (%) 

Zelo negativno 17 9,1 9,8 9,8 
Negativno 17 9,1 9,8 19,5 
Ne pozitivno / ne negativno 38 20,3 21,8 41,4 
Pozitivno 49 26,2 28,2 69,5 
Zelo pozitivno 53 28,3 30,5 100,0 

Skupaj 174 93,0 100,0  
Ni odgovora 13 7,0   

 Skupaj 187 100,0   
Vir: Anketa (priloga 2), vprašanje št. 19D  
 
Tabela 45 nam prikazuje, da je 58,7 % strank ocenilo uslužbenca, glede na to ali se je osebno 
zavzel za rešitev strankine zadeve, z zelo pozitivno in pozitivno. 21,8 % je iz tega vidika 
ocenilo uslužbenca s povprečno, 19,6 % pa z negativno ali zelo negativno. 
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Je bil uslužbenec pripravljen pomagati stranki 
 

TABELA 46: Kako so stranke ocenile uslužbenca glede na to, ali jim je bil pripravljen 
pomagati 

JE BIL USLUŽBENEC 
STRANKI 
PRIPRAVLJEN 
POMAGATI 

FREKVENCA  DELEŽ 
(%) 

VELJA VEN 
DELEŽ (%)  

KOMULATIVA 
DELEŽA (%) 

Zelo negativno 14 7,5 8,0 8,0 
Negativno 11 5,9 6,3 14,2 
Ne pozitivno / ne negativno 26 13,9 14,8 29,0 
Pozitivno 48 25,7 27,3 56,3 
Zelo pozitivno 77 41,2 43,8 100,0 

Skupaj 176 94,1 100,0  
Ni odgovora 11 5,9   

 Skupaj 187 100,0   
Vir: Anketa (priloga 2), vprašanje št. 19E 
 
Tabela 46 nam prikazuje, da je 71,7 % strank ocenilo uslužbenca, glede na to ali jim je bil 
pripravljen pomagati, z zelo pozitivno ali pozitivno, 14,8 % ga je ocenilo s povprečno, 14,3 % 
pa z negativno ali zelo negativno. 

 
Povprečno  zadovoljstvo strank  z uslužbencem, ki je reševal njihovo vlogo 
 
Anketa je bila sestavljena tako, da je določala pet elementov zadovoljstva z uslužbencem: 

• V19A – uslužbenec je bil prijazen, 

• V19B – uslužbenec je stranki razložil zadevo na razumljiv način, 

• V19C – uslužbenec je pri stranki vzbujal zaupanje,  

• V19D – uslužbenec se je osebno zavzel za strankino zadevo, 

• V19E – uslužbenec je bil stranki pripravljen pomagati.  
 
Pri računanju sem predpostavljala, da proučevane spremenljivke izpolnjujejo zahteve 
intervalne merske lestvice.  
 
TABELA 47: Aritmetične sredine vsake od petih elementov zadovoljstva z uslužbencem  

Vprašanja V19A V19B V19C V19D V19E 
Veljavni 175 178 176 174 176 
Ni odgovora 12 9 11 13 11 
Aritmetična sredina 4,22 4,13 3,85 3,60 3,93 

Vir: Anketa (priloga 2), vprašanja št. 19A, 19B, 19C, 19D in 19E 

 
V tabeli 47 lahko vidimo, da so stranke na lestvici od ena do pet, v povprečju ocenile s 4,22 
uslužbenca glede na prijaznost, s 4,13 glede na to ali je stranki razložil zadevo tako, da jo je 
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razumela, s 3,85 glede na to ali je pri stranki vzbujal zaupanje, s 3,60 glede na to ali se je 
osebno zavzel za strankino zadevo in s 3,93 glede na to je bil stranki pripravljen pomagati.  
 
Stranke so v povprečju najbolje ocenile uslužbenca glede na njegovo prijaznost, najslabše pa 
glede na to ali se je osebno zavzel za strankino zadevo. 
 
Zgoraj so navedene aritmetične sredine za vsak posamezni element zadovoljstva z 
uslužbencem. V nadaljevanju pa je narejen izračun aritmetične sredine za vse elemente 
zadovoljstva z uslužbencem skupaj: 
 
Aritmetiča sredina:  
(4,22 + 4,13 + 3,85 + 3,60 + 3,98)/5 = 3,96 
 
Aritmetična sredina 3,96 nam pove, da so stranke, na pet stopenjski lestvici, v povprečju 
ocenile uslužbenca z oceno 3,96. 

 
Struktura strank, glede na aritmetično sredino posamezne stranke, ki predstavlja 
zadovoljstvo stranke z uslužbencem 
 
V nadaljevanju bom izračunala, aritmetično sredino, za vsako stranko posebej po formuli 
(V19A +  V19B + V19C + V19D + V19E)/5. Tako izračunana aritmetična sredina nam pove, 
kako je bila v povprečju zadovoljna posamezna stranka z uslužbencem. V tabeli 48 je 
prikazana struktura strank, glede na aritmetično sredino posamezne stranke, ki predstavlja 
zadovoljstvo stranke z uslužbencem.  
 
TABELA 48: Struktura strank glede na aritmetično sredino posamezne stranke, ki predstavlja 

zadovoljstvo stranke z uslužbencem 

ARITMETI ČNA 
SREDINA  

FREKVENCA  DELEŽ 
(%) 

VELJA VEN 
DELEŽ (%)  

KOMULATIVA 
DELEŽA (%) 

Do 1,5 9 4,8 5,2 5,2 
Od 1,6 do vključno 2,5 9 4,8 5,2 10,5 
Od 2,6 do vključno 3,5 31 16,6 18,0 28,5 
Od 3,6 do vključno 4,5 58 31,0 33,7 62,2 
Nad 4,5 65 34,8 37,8 100,0 

Skupaj 172 92,0 100,0  
Ni odgovora 15 8,0   

Skupaj 187 100,0   
Vir: Anketa (priloga 2), vprašanja št. 19A, 19B, 19C, 19D, 19E  
 
Tabela 48 nam prikazuje, da je 37,8 % strank v povprečju ocenilo uslužbenca zelo pozitivno, 
33,7 % ga je ocenilo s pozitivno, 18,0 % s povprečno, 5,2 % z negativno in 5,2 % z zelo 
negativno. Pri tem izračunu se je vzorec zmanjšal na 172 enot. Iz analize so bile izločene vse 
ankete, pri katerih stranke niso odgovorile na vseh pet pod-vprašanj, ki spadajo k vprašanju 
19.      
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Povezava med preteklimi izkušnjami strank pri poslovanju z OU MOK in povprečnim 
zadovoljstvom strank z uslužbencem 

 
Povprečno zadovoljstvo strank z uslužbencem je izraženo z aritmetično sredino elementov 
zadovoljstva z uslužbencem. 
 
Ob predpostavki, da proučevani spremenljivki (pretekle izkušnje in zadovoljstvo z 
uslužbencem) izpolnjujeta zahteve intervalne merske lestvice, sem zato, da bi ugotovila, kako 
močna je povezava med obravnavanima spremenljivkama, izračunala Pearsonov korelacijski 
koeficient in postavila naslednji hipotezi:  
 
H0: Pretekle izkušnje in zadovoljstvo strank z uslužbencem nista linearno povezani. (ρ=0) 
H1: Pretekle izkušnje in zadovoljstvo strank z uslužbencem sta pozitivno linearno povezani. 

(ρ>0) 
 
Dobila sem naslednje rezultate:  r = 0,464, P = 0,000, n = 171, t = 6,824 (glej prilogo 11) 
 
Ocena koeficienta korelacije je pozitivna in znaša 0,4643 pri stopnji značilnosti (enostranska) 
0,000. To pomeni, da lahko sprejmemo alternativno hipotezo. Tako vidimo, da obstaja srednje 
močna in pozitivna statistična povezava med spremenljivkama pretekle izkušnje pri 
poslovanju z OU MOK in povprečnim zadovoljstvom strank z uslužbencem.  
 
To pomeni, da imajo stranke, ki so zadovoljne z uslužbencem, v povprečju boljše pretekle 
izkušnje pri poslovanju z OU MOK kot pa stranke, ki niso zadovoljne z uslužbencem.  
 
 

6.5. Sklepne ugotovitve raziskave in napotki  

V raziskavi o zadovoljstvu strank z izvajanjem storitev v OU MOK je sodelovalo 187 strank. 
Sodelujočih je bilo skoraj enako število moških kot žensk. Skoraj 80 % strank je zaposlenih 
ali upokojenih, v manjšini pa so dijaki, študentje, nezaposleni in kmetje. V nadaljevanju 
navajam pomembnejše ugotovitve raziskave. 
 

Zadeva, ki so jo stranke reševale na OU MOK 
 
Stranke so na OU MOK najpogosteje prišle zaprositi za izdajo lokacijske informacije. 
Približno enako pogoste so tudi prošnje za izdajo soglasij, dovoljenj, dovolilnic ali potrdil, ki 
jih izdaja OU MOK. Več kot 15 % strank je na OU MOK prišlo zaradi reševanje zadeve, za 
katero je pristojen Stanovanjski sklad MOK. To pa zaradi tega, ker OU MOK izvaja določene 
storitve za stanovanjski sklad, med slednjimi je tudi delo, ki ga opravlja Sprejemno- 
informacijska pisarna. Zanimiv je podatek, da je skoraj 10 % strank navedlo, da so na OU 
MOK na zadnje reševale zadevo, ki spada v pristojnost drugega organa javne uprave (upravna 
enota, sodišče…). 
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Ločevanje strank med občinsko in državno upravo 
 
Z raziskavo sem potrdila podmeno, da občani ne ločijo med občinsko in državno upravo, saj 
je več kot polovica strank na vprašanje: »Kateri postopek vam pride prvi na misel, ko 
pomislite na občinsko upravo?« obkrožila: izdaja mapne kopije, izdaja gradbenega dovoljenja 
ali izdaja zemljiško-knjižnega izpiska, torej nekaj za kar sploh ni pristojna OU.  Pri tem so 
najpogosteje navajale izdajo zemljiško knjižnega izpiska. Hkrati se je skoraj 40 % strankam  
že zgodilo, da so prišle po določeno storitev na OU MOK pa so kasneje ugotovile, da je za 
njeno rešitev pristojen drugi organ državne uprave. Kot razlog, da je do tega prišlo so stranke 
najpogosteje navedle: nepoučenost, nepoznavanje in neiformiranost. V raziskavi ugotavljam, 
da nepoznavanje pristojnosti OU ne moremo pripisati strankam glede na zaposlitveni status.  
 
Menim, da bi bilo smiselno potencialne stranke izobraževati o pristojnostih OU ter o 
pristojnostih drugih organov državne uprave. S tem bi se razbremenilo tudi zaposlene v OU, 
saj se stranke ne bi po nepotrebnem obračale na njih. V tej smeri je že veliko narejenega. 
Spletna stran ponuja ogromno informacij, toda z raznimi zgibankami, plakati in mogoče celo 
televizijskimi oglasi, bi se lahko naredilo veliko več, predvsem za tiste stranke, ki interneta ne 
uporabljajo. To bi lahko bil projekt na državnem nivoju, saj bi bilo potrebno delati na 
prepoznavnosti občinskih uprav nasploh. 
 

Izkušnje strank z OU MOK in njihovo mnenje o prihodnjih izkušnjah 
 
Več kot polovica strank ima pri poslovanju z  OU MOK dobre ali zelo dobre izkušnje, 
približno 10 % pa jih ima slabe ali zelo slabe. Največ, skoraj polovica strank, meni, da bi v 
prihodnosti, če bi imele kakšen opravek na OU MOK, imele dobro izkušnjo. Ugotovljeno je, 
da obstaja močna povezava med preteklimi izkušnjami in mnenjem o prihodnjih izkušnjah. 
Torej je velika verjetnost, da stranka, ki je imela v preteklosti slabe izkušnje, meni, da bo 
imela tudi v prihodnosti slabe in obratno. 
 
Zadovoljstvo strank z urnikom OU MOK 
 
Glede zadovoljstva z urnikom OU MOK, je 70 % strank odgovorilo, da so z njim  zadovoljne 
ali pa celo zelo zadovoljne. A kljub temu, bi jih skoraj enak odstotek bil zadovoljen ali zelo 
zadovoljen, če bi se urnik OU MOK spremenil tako, da bi bile uradne ure kadarkoli znotraj 
delovnega urnika, seveda po predhodnem dogovoru z referentom. 
  
Ugotovljena je tudi povezava med preteklimi izkušnjami pri poslovanju z OU MOK in 
zadovoljstvom z obstoječim urnikom. Iz tega sledi, da imajo stranke, zadovoljne z urnikom 
OU MOK, v povprečju boljše pretekle izkušnje pri poslovanju z OU MOK. Moč je sklepati, 
da če bi se urnik OU MOK spremenil tako, da bi bile stranke z njim bolj zadovoljne, bi 
stranke imele tudi splošno boljše izkušnje pri poslovanju z OU MOK, torej se mora uprava 
potruditi, da urnik prilagaja strankam in da odpre svoja vrata takrat, ko imajo stranke čas in 
možnost prihod na OU. 
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Stranke  in celovitost rešitve vloge na enem mestu 
 
Za več kot 90 % strank je celovita rešitev vloge na enem mestu pomembna ali pa zelo 
pomembna. Od tega pa jih niti 20 % ni rešilo vse na enem mestu. Skoraj 30 % strank pa so 
pošiljali »od vrat do vrat«. Razkorak med tem kaj si stranke želijo in kaj so dejansko dobile, 
glede celovitosti rešitve njihove vloge na enem mestu, je zelo velik. Sprejeta je bila hipoteza, 
da sta spremenljivki celovita rešitev vloge na enem mestu in pretekle izkušnje strank pri 
poslovanju z OU MOK povezani, kar pomeni da imajo stranke, ki rešijo vse na enem mestu, v 
povprečju boljše izkušnje pri poslovanju z OU MOK kot pa stranke, ki skoraj vse rešijo na 
enem mestu in tiste, ki se jih pošilja »od vrat do vrat«.  Hkrati imajo stranke, ki se jih »pošilja 
od vrat do vrat« v povprečju slabše pretekle izkušnje kot stranke, ki skoraj vse ali pa vse 
rešijo na enem mestu. 
 
Na podlagi teh podatkov menim, da bi uprava morala delati na tem, da se stranki ponudi 
rešitev njene vloge na enem mestu, oziroma, da se ji poda vsaj čim več potrebnih informacij 
na enem mestu. V ta namen je bila ustanovljena informacijska pisarna, ki sicer dobro služi 
svojemu namenu, toda še vedno je preveč strank, ki tavajo od vrat do vrat. Veliko je storitev, 
ki jih izvaja OU, a so hkrati vezane na določeno storitev, ki jo izvaja drugi organ državne 
uprave. Zato, da bi javna uprava lahko stranki dejansko nudila celovito rešitev vloge na enem 
mestu, bi se morali povezati vsi organi javne uprave. Zato bi bilo potrebno ta cilj in strategijo 
zastaviti na državnem nivoju.  
 

Stranke  in čakalne vrste 
 
Glede čakalnih vrst v času uradnih ur je več kot 70 % strank navedlo, da so čakale na vrsto v 
času uradnih ur manj kot deset minut. Nekaj čez 20 % jih je čakalo na vrsto od 10 do 20 
minut in 3 % več kot dvajset minut. Stranke so kot vzrok za čakanje najpogosteje navajale 
»vrsta ljudi pred mano«. Takoj za tem so za čakanje »obdolžile« uslužbenca (počasnost 
zaposlenega, zaposlenega ni bilo v pisarni, razgovor zaposlenega s sodelavci ali po telefonu). 
Zanimiv je podatek, da so tiste stranke, ki so čakale več kot deset minut, za čakanje pogosteje 
»obdolžile« uslužbenca, v primerjavi z vsemi strankami. Potrjena je bila hipoteza, da se 
pretekle izkušnje pri poslovanju z OU MOK razlikujejo med strankami, ki so čakale manj kot 
deset minut in strankami, ki so čakale več kot deset minut. V povprečju imajo stranke, ki so 
čakale manj kot deset minut, boljše pretekle izkušnje pri poslovanju z OU MOK, kakor 
stranke, ki so čakale več kot deset minut.  
OU, ki želi, da bi bile njene stranke zadovoljne, se mora ukvarjati tudi s skrajševanjem 
čakalnih vrst. Po mojem mnenju je 10 minut čakanja še sprejemljivih, a tudi za to morajo 
obstajati tehtni razlogi. Razumljivo je, da stranko čakanje, ki je po možnosti daljše od desetih 
minut spravlja v slabo voljo. Še posebej, če vidi, da zaposlenega ni v pisarni ali pa da govori 
po telefonu in podobno. Pomembno je, da se zaposleni potrudijo, da stranka čim manj čaka 
oziroma, da ji v primeru, ko bo morala počakati, povedo zakaj čaka in približno koliko je 
potrebno počakati. 
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Čas reševanja  strankinih vlog 
 
O času reševanja vloge stranke, je več kot ena tretjina strank mnenja, da se je njihova vloga 
reševala predolgo ali pa bistveno predolgo. Polovica strank meni, da je bila njihova vloga 
rešena v razumnem času. Ostali pa menijo, da je bila njihova vloga rešena hitro ali pa zelo 
hitro. Potrjena je bila hipoteza, da obstaja linearna povezava med preteklimi izkušnjami strank 
pri poslovanju z OU MOK in časom reševanja vloge stranke, kar pomeni, da imajo stranke, ki 
menijo, da je bila njihova vloga rešena hitro, v povprečju boljše pretekle izkušnje pri 
poslovanju z OU MOK, kot pa stranke, ki menijo, da se je njihovo vlogo reševalo predolgo. 
 
Tudi čas reševanja vloge stranke vpliva na strankino zadovoljstvo, torej je potrebno ta čas čim 
bolj skrajšati. Stranka si sama ustvari mnenje o tem, kako zahteven je njen postopek in glede 
na to sama pri sebi ocenjuje ali na rešitev vloge čaka preveč časa. Posledica tega je 
zadovoljstvo ali nezadovoljstvo. Stranka bi se seveda razveselila, če bi bila njena vloga rešena 
prej kot je ocenila, da bo, in hkrati pred pretekom zakonsko določenega roka za rešitev vloge. 
OU, ki želi bi uspešna in imeti zadovoljne stranke, bi si morala, glede roka reševanja, 
postaviti svoje cilje. Za vloge, ki so enostavne, bi si lahko na primer postavila tridnevni rok, 
ne glede na to, da je zakonsko določen trideset dnevni rok. Tudi za bolj zahtevne postopke, 
predvsem v zvezi z nepremičninami, bi si OU morala zadati roke, saj je nedopustno, da se 
določeni postopki vlečejo kar nekaj let. 
 

Stranke in zadovoljstvo s sprejemom ob prihodu na OU MOK 
 
Glede sprejema ob prihodu na OU MOK, so stranke na lestvici od ena do pet (1=zelo 
neustrezno, 5= zelo ustrezno), v povprečju ocenile s 3,47 dejstvo, da se morajo ob prihodu na 
OU MOK registrirati pri vratarju. S 3,19 so ocenile dejstvo, da morajo vratarju predložiti 
osebni dokument, ta pa jim izroči magnetno kartico, ki odpira vrata. S 4,27 dejstvo, da vse 
vloge in potrebne informacije pridobijo v sprejemno-informacijski pisarni. S 3,66 urnik 
sprejemno- informacijske pisarne in s 3,81 to kako hitro so našle želeno pisarno. Stranke so v 
povprečju ocenile sprejem ob prihodu na OU MOK, ki je sestavljen iz zgoraj navedenih 
elementov, s 3,67. Potrjena je bila tudi hipoteza, da imajo stranke, ki so bolj zadovoljne s 
sprejemom ob prihodu na OU MOK v povprečju boljše pretekle izkušnje pri poslovanju z OU 
MOK, kot pa stranke, ki so manj zadovoljne s sprejemom ob prihodu na OU MOK. 
 
Glede sprejema so stranke najslabše ocenile postopek registracije pri vratarju. Iz rezultatov 
sicer ni razvidno ali je za stranke bolj moteče dejstvo, da morajo vratarju predati osebni 
dokument ali pa sam postopek. Menim, da bi bilo smiselno proučiti druge možnosti vstopa v 
prostoru OU MOK. Predvsem zaradi tega, ker se uprava nahaja v dveh objektih, le v enem 
(prvem) pa se nahaja vratar in sprejemno-informacijska pisarna. Stranke, ki potrebujejo 
storitev v drugem objektu, imajo veliko težav, saj morajo k vratarju v prvi objekt, po 
registraciji pa odidejo v drugi objekt, kjer na vhodu ni nikogar, ki bi jim pokazal kako se z 
magnetno kartico odpre vrata in jih usmeril.   
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Zanimivi so podatki o tem, kaj bi stranke razveselilo v zvezi sprejemom na OU MOK. Ko 
sem združila skupaj stranke, ki so navedle, da bi jih razveselilo ali pa zelo razveselilo 
navedeno dejstvo, sem dobila naslednje podatke: 
- sprejemno-informacijska pisarna bi bila odprta ves delovni čas (78,7 %), 
- udobni stoli, postavljeni v čakalnici (57,8 %), 
- časopisi, postavljeni v čakalnici na mizici (55,2 %), 
- glasba, ki bi se predvajala po prostorih OU MOK (45,9 %),  
- stranki se, v primeru, da mora čakati, ponudi kava ali voda (42,2 %). 
Rezultati nam povedo, da bi se morala sprejemno-informacijska pisarna OU MOK odpreti za 
ves delovni čas. S tem bi se za zadovoljstvo strank največ naredilo. Uprava bi seveda lahko 
poskrbela tudi za ostale ugodnosti, s katerimi bi razveselila pomemben delež strank. 
 

Zadovoljstvo strank z uslužbencem, ki rešuje njihovo vlogo 
 
Glede uslužbenca so stranke na lestvici od ena do pet (1=zelo negativno, 5=zelo pozitivno), v 
povprečju ocenile s 4,22 uslužbenca glede na prijaznost, s 4,13 glede na to ali je stranki 
razložil zadevo tako, da jo je razumela, s 3,85 glede na to ali je pri stranki vzbujal zaupanje, s 
3,60 glede na to ali se je osebno zavzel za strankino zadevo in s 3,93 glede na to ali  je bil 
stranki pripravljen pomagati. Stranke so v povprečju ocenile uslužbenca (ocena je sestavljena 
iz zgoraj navedenih elementov) s 3,9. Potrjena je bila hipoteza, da obstaja povezava med 
preteklimi izkušnjami strank pri poslovanju z OU MOK in povprečnim zadovoljstvom strank 
z uslužbencem. To pomeni, da stranke, ki so zadovoljne z uslužbencem imajo v povprečju 
boljše pretekle izkušnje pri poslovanju z OU MOK, kot pa stranke, ki niso zadovoljne z 
uslužbencem. Zato je za OU izrednega pomena, da vlaga v znanje in zadovoljstvo zaposlenih. 
Zaposlene je potrebno naučiti in motivirati, do bodo za stranke pripravljeni narediti vse, kar je 
v njihovi moči. 
 
Glede uslužbenca je večina strank je z zelo pomembno ocenila:  
- prijaznost uslužbenca (78,8 %), 
- uslužbenec razloži zadevo na razumljiv način (81,4 %), 
- uslužbenec vzbuja pri stranki zaupanje (67,8 %), 
- uslužbenec se osebno zavzame za stranko (63,1 %) in 
- uslužbenec je pripravljen pomagati stranki (74,6 %). 
 
Iz tega sledi, da bo OU MOK zelo veliko naredila za zadovoljstvo strank, če bo uslužbence 
spodbujala, da se obnašajo v skladu z zgoraj obravnavanimi elementi. 
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7. SKLEP 

Storitve imajo kar nekaj lastnosti, na podlagi katerih jih razlikujemo od izdelkov, 
najpomembnejše med njimi pa so: neopredmetenost,  neločljivost, spremenljivost in 
minljivost. Storitve lahko razvrščamo na podlagi značilnosti izvajanja storitev. Tako delimo 
storitve: na osnovi opreme ali izvajalca, na podjetniške in porabniške, na zasebne in javne, na 
tradicionalne in nove pa na tiste, ki potekajo pred nekim procesom ali med procesom, na 
inovativne in rutinske, na formalne in neformalne, na notranje in zunanje ter na storitve, 
povezane z ljudmi, usmerjene na stvari, povezane z razumom ali mišljenjem ljudi in na tiste, 
ki se nanašajo na premoženje in vrednost.  

Storitveni sektor se deli na državni, zasebni neprofitni in poslovni sektor. V državni sektor 
spada tudi občinska uprava. Neprofitni in profitni sektor se razlikujeta tudi v načinu trženja 
storitev. Zato sem se v magistrskem delu ukvarjala s tem ali lahko neprofitne organizacije 
tržijo svoje storitve in ugotovila, da se morajo tudi neprofitne organizacije ukvarjati predvsem 
z notranjim trženjem.  

Glede kakovosti storitev bi poudarila pomembne dejavnike kakovosti za storitveni sektor, ki 
so: celovitost, čistost, dostopnost, estetičnost, funkcionalnost, komunikativnost, odzivnost, 
prilagodljivost, razpoložljivost, skrbnost, udobnost, uslužnost, vljudnost, zanesljivost, 
zavezanost in zmožnost izvajalcev. Kakovost storitev je zelo težko meriti in je zaradi 
pomanjkanja objektivnih meril največkrat opredeljena subjektivno. Pri merjenju kakovosti 
storitve si lahko pomagamo z različnimi modeli. Za občinsko upravo pridejo v poštev 
naslednji: Model vrzeli, Model vzajemnega odnosa med izvajalcem in porabnikom in Model 
SERVQUAL. 

Za storitveno organizacijo je prav tako zelo pomembno tudi merjenje zadovoljstva strank. Pri 
tem sem podala merila, ki pridejo v poštev za občinsko upravo in metode, s katerimi se lahko 
meri zadovoljstvo strank. Za zagotavljanje zadovoljstva strank je pomembna politika, ki jo 
sprejme vodstvo organizacije. Zato bi morala vsaka organizacija imeti jasno izoblikovano 
poslovno politiko kakovosti, ki bi se ukvarjala tudi z zadovoljstvom strank.   

Občina je temeljna lokalna samoupravna skupnost. Organi občine so občinski svet, nadzorni 
odbor in župan. Občino upravlja občinska uprava, katere naloga je izvajati, z zakonom in 
podzakonskimi akti definirane storitve, namenjene občanom. Občinska uprava je sestavljena 
iz organov (npr. uradov). Usmerja in nadzira jo župan, delo pa vodi direktor uprave. 
Najpomembnejše razlike med pridobitnimi in nepridobitnimi organizacijami (kamor sodi 
občinska uprava) se nanašajo na cilje in na način merjenja rezultatov. V občinski upravi se 
pogosto soočamo s pojmom Birokracija. Prav tako pogost je tudi »principal agent problem«, 
ki nastaja tudi v občinski upravi. 

Mestna občina Koper je ena od enajstih občin v Sloveniji s statusom mestne občine. Občinska 
uprava Mestne občine Koper je organizirana v deset organov, v njej pa je 129 zaposlenih. 
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Občinska uprava Mestne občine Koper se zaveda pomena zadovoljstva strank, zato na tem 
področju izvaja kar nekaj aktivnosti. V sklopu tega je pridobila tudi certifikat ISO 9001:2000. 
Stranke imajo možnost pisati županu ali zaposlenim. Svoje mnenje lahko napišejo v knjigo 
pohval in pritožb. Periodično se izvaja anketa na temo zadovoljstvo strank, informacije pa 
zaposleni pridobivajo tudi z osebnimi stiki  s strankami. Pomembno vlogo ima tudi komisija 
za pritožbe, na katero se lahko obrnejo vse stranke, ki menijo, da njihova storitev ni izvedena 
kakovostno in pravočasno.   

Sestavni del magistrskega dela predstavlja empirična raziskava, katere cilj je bil proučiti 
zadovoljstvo prebivalcev Mestne občine Koper z izvajanjem storitev v občinski upravi 
Mestne občine Koper. 

Na osnovi postavljenih hipotez, ki so razvidne v empirični raziskavi, sem prišla do naslednjih 
ugotovitev: 

• Stranke ne ločijo med občinsko in državno upravo, pri tem pa ne obstaja povezava 
med zaposlitvenim statusom strank in nepoznavanjem pristojnosti OU. 

• Izkušnje, ki jih je stranka pridobila v preteklosti pri poslovanju z OU MOK, močno 
vplivajo na pričakovanja strank od OU v prihodnosti. 

• Stranke, ki so zadovoljne z urnikom OU MOK, imajo v povprečju boljše pretekle 
izkušnje pri poslovanju z OU MOK, kot pa stranke, ki niso zadovoljne z urnikom. Ne 
moremo pa trditi, da bi se zadovoljstvo strank povečalo, če bi se urnik spremenil tako, 
da bi bile uradne ure kadarkoli znotraj delovnega urnika, toda po predhodnem 
dogovoru z referentom. 

• Stranke, ki rešijo vse na enem mestu, imajo v povprečju boljše pretekle izkušnje pri 
poslovanju z OU MOK, kot pa ostale stranke. 

• Pretekle izkušnje pri poslovanju z OU MOK so v povprečju boljše pri strankah, ki so 
čakale manj kot 10 minut, kot pri strankah, ki so čakale več kot 10 minut. 

• Stranke, ki menijo, da je bila njihova vloga rešena hitro imajo v povprečju boljše 
pretekle izkušnje pri poslovanju z OU MOK, v primerjavi s tistimi, ki menijo, da se je 
njihova vloga reševala predolgo. 

• Stranke, ki so zadovoljne s sprejemom ob prihodu na OU MOK, imajo v povprečju 
boljše pretekle izkušnje pri poslovanju z OU MOK, kot pa stranke, ki niso zadovoljne 
s sprejemom ob prihodu na OU MOK. 

• Stranke, ki so zadovoljne z uslužbencem, imajo v povprečju boljše pretekle izkušnje 
pri poslovanju z OU MOK, kakor stranke, ki niso zadovoljne z uslužbencem. 

 
Glede na rezultate, pridobljene z empirično raziskavo, bi z namenom povečanja zadovoljstva 
strank vodstvu predlagala, da prične z izvajanjem naslednjih ukrepov, ki vodijo k ustreznim 
spremembam: 

1. Na čim več možnih načinov kontinuirano predstavljati delo OU MOK, saj bodo le 
tako stranke pričele ločevati med občinsko in državno upravo. To se lahko počne z 
raznimi zgibankami, na spletno stran občinske uprave bi bilo smiselno dodati stran na 
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kateri bi bile razložene bistvene razlike med občinsko in državno upravo. Učinkovita 
pa bi bila tudi trženjska akcija, sestavljena iz plakatov ter radijskega in televizijskega 
obveščanja. 

2. Smiselno bi bilo tudi spremeniti urnik Uprave. Vendar bi bilo predhodno potrebno 
raziskati, kakšen urnik bi si stranke dejansko želele. Predvidevamo lahko, da takega, 
ko bi bile uradne ure ves delovni čas. 

3. Poskrbeti bi bilo potrebno, da se stranke ne pošilja od vrat do vrat. V ta namen bi bilo 
smiselno vse zaposlene izobraziti in motivirati, da spoznajo delo vseh ostalih 
zaposlenih, tako, da bi lahko stranko vedno in takoj pravilno usmerili. Hkrati bi morali 
biti zaposleni sposobni posredovati strankam okvirne informacije, oziroma kontakte 
drugih organov državne uprave. 

4. Pri storitvah, pri katerih se v določenem obdobju pričakuje večje čakalne vrste je 
potrebno ustrezno ukrepati, kot na primer: 

• Glede na prejšnje leto oceniti, za koliko bo povečano povpraševanje v določenem 
obdobju po določeni storitvi. 

• Usposobiti dodatnega zaposlenega, ki bo tudi izvajal storitev, po kateri se bo 
povečalo povpraševanje, oziroma bo vsaj pomagal izvajalcu storitve pri manj 
zahtevnih delih. 

• Zaposlenega, ki izvaja storitev, po kateri je povečano povpraševanje, je potrebno 
razbremeniti z izvajanjem ostalih storitev. 

• Urnik uradnih ur je potrebno spremeniti tako, da lahko stranka pride k 
zaposlenemu kadarkoli med delovnim urnikom, a se mora predhodno najaviti. S 
telefonskimi najavami strank se bodo vrste pred vrati bistveno zmanjšale, to pa bo 
pozitivno vplivalo tako na stranke kot na zaposlenega.  

• Strankam je potrebno vnaprej posredovati čimveč informacij, da se na 
zaposlenega ne obračajo po nepotrebnem.  

• Stranke lahko pri izvedbi storitve sodelujejo, ko čakajo pred vrati, lahko berejo 
razne zgibanke o storitvi ali pa izpolnijo potrebne obrazce.    

5. Pričeti s sistematičnim in skrbno načrtovanim krajšanjem časa reševanja vlog. Na tem 
področju se izvaja že veliko aktivnosti, kljub temu pa je pomembno poudariti, da je za 
stranke zelo pomembno koliko časa se rešuje njihova vloga. 

6. Spremeniti sistem registracije strank, razmisliti o možnosti uvedbe varnostnika tudi v 
drugi stavbi. 

7. Odpreti sprejemno-informacijsko pisarno čez ves delovni dan. 
8. Ustrezno označiti vsa vrata ter po hodnikih postaviti smerokaze. Saj na vratih 

nekaterih pisarn ni imena zaposlenega in na hodnikih ni smerokazov. Zaradi zelo 
razvejane notranje strukture stavb, nekatere stranke težko najdejo želeno pisarno. 

9. Pred tista vrata pisarn, kjer stranke čakajo, postaviti stole in mizico s časopisi in 
raznimi zgibankami o OU MOK. 

10. Izobraževati in motivirati zaposlene, da bodo bili pripravljeni narediti za stranke 
največ, kar je v njihovih močeh. 
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Pomembna ugotovitev raziskave je, da slaba izkušnja stranke zelo močno vpliva na mnenje o 
prihodnjih izkušnjah in jo je izredno težko ter drago popraviti. Za OU MOK je bolje in ceneje, 
da skrbi za to, da bodo stranke imele že prvič dobro izkušnjo z izvedbo storitev na OU MOK. 

Menim, da v kolikor bi občinska uprava Mestne občine Koper realizirala vsaj del navedenih 
predlogov, bi se zadovoljstvo strank povečalo. 
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PRILOGA 1: Dopis k anketi 

 
 

MESTNA OBČINA KOPER 
COMUNE CITTÀ  DI CAPODISTRIA 

 
Verdijeva ulica 10 6000, Koper 
Tel: (05/6646-100) 
Fax: (05/6271-602) 
e-mail: obcina@koper.si 
 
 

 
ANKETNI VPRAŠALNIK O ZADOVOLJSTVU STRANK 

 
 

Vprašalnik, ki ga imate pred seboj, je izdelan za namenom pridobitve 
povratne informacije strank o zadovoljstvu in izboljševanju delovanja 

občinske uprave Mestne občine Koper. 
 

Cilji, ki jih želimo doseči: 
-približati se strankam in spoznati njihova pričakovanja, potrebe, želje, 

-izpolniti potrebe in pričakovanja strank, 
- pritegniti stranke v proces izboljšav pri izvedbi storitev, 

-spremljati raven odnosa s strankami, 
-dvig ravni zadovoljstva strank. 

 
Za vaše sodelovanje se vam v naprej zahvaljujemo. 

 
 

Anketa je anonimna. 
 

Izpolnjene vprašalnike odložite v za to pripravljeno skrinjico, ki se nahaja v avli 
občinske uprave Mestne občine Koper, lahko jih tudi pošljete na zgoraj naveden naslov, 

fax in internet naslov. 
Anketo lahko izpolnite tudi v elektronski obliki, nahaja se na spletni strani Mestne 

občine Koper (http://www.koper.si).  
 

 
 

Župan 
Boris Popovič, l.r. 
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PRILOGA 2: Anketa 

1. Spol (prosim, da ustrezno obkrožite) 2. Status (prosim, da ustrezno obkrožite) 
 1. Ženska 2. Moški     1. Zaposlen-a 4. Študent-ka 
       2. Upokojenec-ka 5. Nezaposlen-a 
       3. Dijak - inja 6. Kmet-ica 
       7. Drugo__________________________ 
          

3. Prosim Vas, da navedete katero zadevo ste nazadnje reševali na občinski upravi Mestne občine Koper? 
          
 _________________________________________________________________________ 
          

4. Kateri postopek Vam pride prvi na misel, ko pomislite na občinsko upravo?   
 (obkrožite eno številko)       
 1. Izdaja zemljiško-knjižnega izpiska.      
 2. Izdaja gradbenega dovoljenja.      
 3. Plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.   
 4. Izdaja mapne kopije.       
 5. Izdaja lokacijske informacije.      
          

5. Se vam je že zgodilo, da ste prišli na občinsko upravo MOK z namenom rešitve neke zadeve, za katero 
 ste kasneje ugotovili, da je pristojen drugi organ.    
 1. DA         
 2. NE         

6. Če ste na vprašanje št. 5 odgovorili z DA, Vas prosimo, da napišete, zakaj menite, da je do tega prišlo? 
 ______________________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________ 

7. Kako bi na splošno ocenili Vaše pretekle izkušnje pri poslovanju z občinsko upravo MOK? 
 (obkrožite številko)        
 5 4 3 2 1     
 zelo 

dobre 
dobre povprečne slabe zelo 

slabe 
    

8. Če bi v prihodnjih dneh imeli kakšen opravek na občinski upravi MOK, kakšna menite, da bi bila Vaša  
 izkušnja? (obkrožite številko)       

 5 4 3 2 1     
 zelo 

dobra 
dobra povprečna slaba zelo 

slaba 
    

9. Kako ste zadovoljni z urnikom uradnih ur v občinski upravi MOK (predvsem referentov), ki je sledeč:  
 Ponedeljek in petek: 8-12 (obkrožite številko)     
 Sreda: 8-12 in 14-17       
 
 
 

5 
zelo sem 

zadovoljen (na) 

4 
sem  

zadovoljen (na) 

             3 
ne zadovoljen (na) 
ne nezadovoljen (na) 

2 
sem 

nezadovoljen (na) 

1 
zelo sem 

nezadovoljen (na) 
10. Če bi se urnik občinske uprave MOK spremenil tako, da bi bile uradne ure kadarkoli znotraj  

 delovnega urnika, toda po predhodnem dogovoru z referentom bi: (obkrožite številko) 
 
 
 

5 
bil (a) zelo 

zadovoljen (na) 

4 
bil (a) 

zadovoljen (na) 

3 
mi bilo 
vseeno 

2 
bil (a) 

nezadovoljen (na) 

1 
bil (a) zelo 

nezadovoljen (na) 
11. Koliko je za Vas pomembna celovita rešitev Vaše vloge na enem mestu?  (obkrožite številko) 

          
 5 4 3 2 1 
 pomembna ne pomembna/ nepomembna zelo 
 

zelo 
pomembna   ne nepomembna   nepomembna 

12. Kakšno izkušnjo imate glede celovitosti rešitve Vaše vloge na občinski upravi MOK? (obkrožite številko) 
     
     
 

1. vse sem rešil (a) na enem mestu 
2. skoraj vse sem rešil (a) na enem mestu 
3. pošiljali so me "od vrat do vrat"     

         OBRNITE STRAN 
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13. Kako dolgo ste čakali pred pisarno v času uradnih ur? (obkrožite številko)  
 1. takoj sem bil (a) na vrsti       
 2. do 5 minut        
 3. od 6 do 10 minut        
 4. od 11 do 15 minut       
 5. od 16 do 20 minut       
 6. več (napišite) _____________________________    

14. Kaj je bil po Vašem mnenju vzrok za čakanje (obkrožite številko)   
 1. vrsta ljudi pred mano       
 2. počasnost zaposlenega       
 3. zaposlenega ni bilo v pisarni      
 4. razgovor zaposlenega s sodelavci ali po telefonu    
 5. drugo (napišite) ______________________________________   

15. Če primerjate zahtevnost reševanja vaše vloge in čas reševanja vaše vloge menite da: 
 1. Vloga se je reševala bistveno predolgo.  (obkrožite številko)  
 2. Vloga se je reševala predolgo.      
 3. Vloga je bila rešena v razumnem času.     
 4. Vloga je bila rešena hitro.       
 5. Vloga je bila rešena zelo hitro.      

16. Prosim vas, da poleg spodnjih trditev obkrožite ustrezno številko (številke pomenijo naslednje: 
 5. zelo ustrezno, 4. ustrezno, 3. ne ustrezno/ ne neustrezno, 2. neustrezno, 1. zelo neustrezno). 
         ☺                       � 

16a Ob prihodu na občinsko upravo se morate registrirati pri vratarju.  5     4     3     2     1  
16b Vratarju izročite osebni dokument, on pa vam izroči magnetno kartico, ki odpira vrata. 5     4     3     2     1   
16c Vse vloge in osnovne informacije pridobite v sprejemno - informacijski pisarni. 5     4     3     2     1  
16d Urnik sprejemno-informacijske pisarne je vsak delavnik od 8- h do 12- h, ob sredah pa še 

 od 14-h do 17-h.       5     4     3     2     1  
16e V prostorih občinske uprave MOK ste hitro našli želeno pisarno.  5     4     3     2     1  

          
17. V kakšni meri bi spodnja dejstva pripomogla, da bi bili bolj zadovoljni z izvajanjem storitev v občinski  

 upravi MOK? (Prosim vas, da obkrožite številke poleg trditev, številke pomenijo naslednje: 
 5. zelo bi me razveselilo, 4. bi me razveselilo, 3. bi mi bilo vseeno, 2. me ne bi razveselilo, 1. sploh me ne bi razveselilo) 
         ☺                       � 

17a Pred vrati, kjer bi morali čakati, bi bili postavljeni udobni stoli.  5     4     3     2     1  

17b Na mizici bi bili različni časopis, ki bi jih lahko prelistali med čakanjem. 5     4     3     2     1  
17c Po vsej stavbi bi se predvajala mirna in sproščujoča glasba.   5     4     3     2     1  
17d V primeru, da bi stranka morala počakati bi ji bila ponujena kavica in/ali voda. 5     4     3     2     1  
17e Sprejemno - informacijska pisarna bi bila odprta ves delovni čas.  5     4     3     2     1  

          
18. Prosim ocenite koliko vam pomeni:      

 (Prosim vas, da obkrožite številke poleg trditev, številke pomenijo naslednje:  
 5. zelo pomembno, 4. pomembno, 3. ne pomembno/ ne nepomembno, 2. nepomembno, 1. zelo nepomembno) 
          

18a Prijaznost uslužbenca.     5  4  3  2  1   
18b Uslužbenec razloži zadevo, tako da jo stranka razume.  5  4  3  2  1   
18c Uslužbenec vzbuja zaupanje pri stranki.    5  4  3  2  1   
18d Uslužbenec se osebno zavzema za stranko.   5  4  3  2  1   
18e Uslužbenec je pripravljen pomagati stranki.   5  4  3  2  1   

          
19. Pri zadnji zadevi, ki ste jo reševali na občinski upravi MOK ste z uslužbencem imeli izkušnjo: 

 (Prosim vas, da obkrožite številke poleg trditev, številke pomenijo naslednje: 
 5. zelo pozitivno, 4. pozitivno, 3. ne pozitivno/ ne negativno, 2. negativno, 1. zelo negativno)  
       ☺                        �  

19a Uslužbenec je bil prijazen.    5     4     3     2     1   
19b Uslužbenec je razložil zadevo, tako da sem jo razumel(a). 5     4     3     2     1   
19c Uslužbenec je pri meni vzbujal zaupanje.  5     4     3     2     1   
19d Uslužbenec se je osebno zavzel za mojo zadevo.  5     4     3     2     1   
19e Uslužbenec mi je bil pripravljen pomagati.  5     4     3     2     1   
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PRILOGA 3: Povezava med zaposlitvenim statusom strank in nepoznavanjem pristojnosti OU 

 Vrednost Število 
stopinj 

prostosti 

Asimptotska 
značilnost 

(dvostranska) 

Pearsonov 2χ  7,328* 6 0,292 

Verjetnostno razmerje 8,761 6 0,188 
Preiskus linearne 
povezanosti 

0,109 1 0,741 

Število veljavnih enot 173   
                    * 6 celic (42,9 %) ima pričakovano frekvenco manj kot 5. 
Vir: Anketa (priloga 2), vprašanji št. 2 in 5  
 
PRILOGA 4: Korelacija med izkušnjami, ki so jih imele stranke pri poslovanju z OU MOK v 

preteklosti ter med mnenjem o tem, kakšne izkušnje bi imele v prihodnosti, v 
primeru, da bi imele opravek na OU MOK 

PRETEKLE 
IZKUŠNJE  

PRIHODNJE 
IZKUŠNJE 

PRETEKLE 
IZKUŠNJE 

Korelacijski koeficient 1,000 0,764** 

  Stopnja značilnosti 
(enostranska) 

 0,000 

  Število veljavnih enot 184 184 
PRIHODNJE 
IZKUŠNJE 

Korelacijski koeficient 0,764** 1,000 

Stopnja značilnosti 
(enostranska) 

0,000  

Število veljavnih enot 184 185 
         **  Korelacija je značilna pri stopnji značilnosti 0,01 (enostranska). 
Vir: Anketa (priloga 2), vprašanji št. 7 in 8 
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PRILOGA 5: Korelacija med zadovoljstvom z obstoječim urnikom OU MOK in 
zadovoljstvom ob morebitni spremembi urnika OU MOK 

 ZADOVOLJSTVO 
Z OBSTOJEČIM 

URNIKOM 

ZADOVOLJSTVO 
S 

SPREMENJENIM 
URNIKOM 

Korelacijski koeficient 1,000 -0,009 
Stopnja značilnosti 
(dvostranska) 

 0,902 
ZADOVOLJSTVO 
Z OBSTOJEČIM 
URNIKOM 
  
  

Število veljavnih enot 185 175 

Korelacijski koeficient -0,009 1,000 
Stopnja značilnosti 
(dvostranska) 

0,902  
ZADOVOLJSTVO 
S 
SPREMENJENIM 
URNIKOM 
  
  

Število veljavnih enot 175 176 

Vir: Anketa (priloga 2), vprašanji št. 9 in 10 
 
PRILOGA 6: Korelacija med zadovoljstvom z obstoječim urnikom OU MOK in preteklimi 

izkušnjami  

PRETEKLE 
IZKUŠNJE 

ZADOVOLJSTVO 
Z OBSTOJEČIM 

URNIKOM 
Korelacijski koeficient 1,000 0,360** 
Stopnja značilnosti 
(enostranska) 

 0,000 
PRETEKLE 
IZKUŠNJE 
  
  Število veljavnih enot 184 183 

Korelacijski koeficient 0,360** 1,000 
Stopnja značilnosti 
(enostranska) 

0,000  
ZADOVOLJSTVO Z 
OBSTOJEČIM 
URNIKOM 
  Število veljavnih enot 183 185 

  **  Korelacija je značilna pri stopnji značilnosti 0,01 (enostranska). 
Vir: Anketa (priloga 2), vprašanje št. 7 in 9 
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PRILOGA 7: Povezava med celovito rešitvijo vloge na enem mestu in preteklimi izkušnjami 
pri poslovanju z OU MOK  

Vrednost Število 
stopinj 

prostosti 

Asimptotska 
značilnost 

(dvostranska) 
Pearsonov 2χ  57,024 8 0,000 

Verjetnostno razmerje 63,068 8 0,000 
Preizkus linearne 
povezanosti 

39,510 1 0,000 

Število veljavnih enot 176   
                   5 celic (33,3 %) ima pričakovano frekvenco manj kot 5. 
Vir: Anketa (priloga 2), vprašanji št. 7 in 12 
 
 
PRILOGA 8: Primerjava preteklih izkušenj strank, ki so čakale manj kot 10 minut in strank, 

ki so  čakale več kot 10 minut 

Test enakosti 
varianc 

T test enakosti povprečij 

95 % interval zaupanja 
razlike 

F test Stopnja 
značilno

- sti  
(P) 

t  Stopinje 
prostosti 

Stopnja 
značilno- 

sti  
(P) 

 
(dvo-

stranska) 

Razlika 
povprečij  

Standarda 
napaka 
razlike Spodnja 

meja 
Zgornja 

meja 

Predposta-
vljena 
enaka 
varianca 
obeh 
vzorcev 

0,693 0,406 4,451 177 ,000 0,69 0,16 0,39 1,00 

Predposta-
vljena 
neenaka 
varianca 
obeh 
vzorcev 

  4,593 80,029 0,000 0,69 0,15 0,39 1,00 

Vir: Anketa (priloga 2), vprašanji št. 7 in 13 
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PRILOGA 9: Korelacija med preteklimi izkušnjami pri poslovanju z OU MOK in mnenjem 
strank o času reševanja vloge, glede na zahtevnost reševanja vloge   

PRETEKLE 
IZKUŠNJE 

MNENJE  O 
ČASU 

REŠAVENJA 
VLOGE 

Korelacijski koeficient 1,000 0,389** 
Stopnja značilnosti 
(enostranska) 

 0,000 
PRETEKLE IZKUŠNJE  

Število veljavnih enot 184 177 
Korelacijski koeficient 0,389** 1,000 
Stopnja značilnosti 
(enostranska) 

0,000  
MNENJE  O ČASU 
REŠAVENJA VLOGE 

Število veljavnih enot 177 180 
**  Korelacija je značilna pri stopnji značilnosti 0,01 (enostranska). 
Vir: Anketa (priloga 2), vprašanji št. 7 in 15 
 

PRILOGA 10: Korelacija med preteklimi izkušnjami in povprečnim zadovoljstvom strank s 
sprejemom ob prihodu na OU MOK 

PRETEKLE 
IZKUŠNJE 

POVPREČNO 
ZADOVOLJSTVO 
S SPREJEMOM 

Korelacijski koeficient 1,000 0,280** 
Stopnja značilnosti 
(enostranska) 

 0,000 
PRETEKLE 
IZKUŠNJE 

Število veljavnih enot 184 162 
Korelacijski koeficient 0,280** 1,000 
Stopnja značilnosti 
(enostranska) 

0,000  
POVPREČNO 
ZADOVOLJSTVO 
S SPREJEMOM  

Število veljavnih enot 162 165 
    **  Korelacija je značilna pri stopnji značilnosti 0,01 (enostranska). 
Vir: Anketa (priloga 2), vprašanja št. 7, 16A, 16B, 16C, 16D in 16E  
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PRILOGA 11: Korelacija med preteklimi izkušnjami in povprečnim zadovoljstvom strank z 
uslužbencem 

  PRETEKLE 
IZKUŠNJE 

 

POVPREČNO 
ZADOVOLJSTVO 
Z USLUŽBENCEM  

Korelacijski 
koeficient 

1,000 0,464** 

Stopnja značilnosti 
(enostranska) 

 0,000 

PRETEKLE 
IZKUŠNJE 
 
 

Število veljavnih enot 184 171 
Korelacijski 
koeficient 

0,464** 1,000 

Stopnja značilnosti 
(enostranska) 

0,000  

POVPREČNO 
ZADOVOLJSTVO 
Z USLUŽBENCEM  

Število veljavnih enot 171 172 
       **  Korelacija je značilna pri stopnji značilnosti 0,01 (enostranska). 
Vir: Anketa (priloga 2), vprašanja št. 7, 19A, 19B, 19C, 19D in 19E  
 
 
 

 


