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Povzetek 
 

Anketa o zadovoljstvu zaposlenih je del rednega preverjanja kakovosti v referenčnih ambulantah, 

za katerega se je odločil projektni svet na seji dne 1.3.2011. Ankete se izvaja enkrat letno za 

obdobje prejšnjega koledarskega leta. Predstavljeno poročilo prikazuje rezultate četrte izvedene 

ankete. Odgovarjali so zaposleni v referenčnih ambulantah (RA) in sicer zdravnik, diplomirana 

in srednja medicinska sestra, ki so pričeli z delom v letih od 2011 do 2014. 

 

Anketo je v celoti izpolnilo 534 oseb, zaposlenih v 121 slovenskih krajih. V tem času je delovalo 

436 referenčnih ambulant.  

 

Prevladujoče sporočilo ankete je dobro zadovoljstvo zaposlenih, saj je povprečna ocena pri 

odgovorih, ki se posredno dotikajo zadovoljstva na delovnem mestu, 4 (na petstopenjski 

lestvici). 

 

Večina vprašanih (85,2 %) si ne želi spremembe delovnega mesta. Odgovori na vprašanje “Ali 

so ponosni, da so zaposleni v RA?” so pokazali, da je ponosnih je 89 %.   

 

Anketiranci največkrat predlagajo ureditev financiranja in informacijske podpore, DMS in SMS 

problem financiranja ne občutijo v tolikšni meri kot zdravniki. Večina odgovorov se je nanašala 

na preobremenjenost v ambulanti. Vsi profili si želijo več izobraževanj, več srečanj celega tima, 

ne samo DMS, vsi si želijo več informacij. Kljub negativnim komentarjem pa je večina 

anketirancev zadovoljna z delom v RA in delajo dobro, predvsem za paciente.
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1.  Osnovni podatki 
 

Anketa je bila izvedena s pomočjo spletnega orodja za spletne ankete 1KA, ki ga je izdelal 

Center za družboslovno informatiko, FDV, Univerza v Ljubljani. Vprašalnik, ki je bil podlaga za 

anketo, je povzet po vprašalniku, ki ga je pripravila dr. Gordana Žurga. 

 

Zbiranje podatkov je potekalo od 13. marca do 4. maja 2015. Anketo je delno izpolnilo 612 

anketirancev, ti so odgovorili vsaj na eno vprašanje in so nato anketiranje vmes prekinili. Anketo 

je dokončalo 534 anketirancev. 

  

 
N 100 % 

Klik na nagovor 1001 100 % 

Klik na anketo 711 71 % 

Začel izpolnjevati 642 64 % 

Delno izpolnjena 612 61 % 

Končal anketo 534 53 % 
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Referenčne ambulante so porazdeljene po Sloveniji tudi po geografskem ključu, po 121 

slovenskih mestih in po desetih območnih enotah ZZZS. 

 

 
 

 

Med anketiranci je 61,2 % zaposlenih v javnih zavodih, 38,8 % pa v zasebnih referenčnih 

ambulantah družinske medicine. 
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2.  Zadovoljstvo na delovnem mestu 
 

Anketirancem smo postavili skupino trditev, s katerimi smo poskusili ovrednotiti pripadnost 

delovni skupini, zadovoljstvo pri delu, timski duh in samopodobo zaposlenih. 

 

1. Dobro poznam vrednote naše ambulante. 

2. Čutim, da mi je na delovnem mestu omogočena osebnostna rast. 

3. Menim, da sem v naši ambulanti del harmonične sredine. 

4. Potek dela na mojem delovnem mestu je dobro organiziran. 

5. Seznanjen-a sem z odločitvami, ki jih sprejema vodstvo. 

6. Od sodelavcev dobim natanko tisto, kar sem od njih pričakoval-a. 

7. Razumem, katerim vidikom mojega dela dajejo nadrejeni največji poudarek pri oceni 

moje uspešnosti. 

8. Na delovnem mestu imam vse pogoje, da sledim spremembam, ki vplivajo na moje delo. 

9. O naši ambulanti razmišljam pozitivno. 

10. O dodatnih zadolžitvah sem dovolj zgodaj obveščen-a. 

11. Podatke in informacije si v naši ambulanti izmenjujemo brez težav. 

12. Menim, da večina zaposlenih v naši ambulanti svoje delo opravlja kakovostno. 

13. V času moje odsotnosti me moji sodelavci ustrezno nadomeščajo. 

14. Dobro poznam cilje naše ambulante. 

15. Nadrejeni z menoj komunicirajo korektno. 

16. Menim, da sem pomemben-a član-ica naše ambulante. 

17. Delovno mesto mi nudi dobre možnosti za stalno usposabljanje in nadgrajevanje mojega 

znanja. 

18. Pri delu imam prijeten občutek, da sem ga sposoben-a dobro opravljati. 

19. S sodelavci mnogo bolj sodelujem, kot tekmujem. 

20. Imam dovolj možnosti za izražanje svojih mnenj in pobud. 

21. Pri delu imam na voljo sredstva, ki so potrebna, da ga dobro opravim. 

22. Za sodelavce naredim natanko tisto, kar ti od mene pričakujejo. 

23. Vem, kaj nadrejeni pričakujejo od mene. 

24. S sodelavci si zaupamo. 

25. Na naši ambulanti je bolj pomembna kakovost izvedbe kot obseg rešenih zadev. 

26. Nadrejeni me pohvali za dobro opravljeno delo. 

27. Moje delovne zadolžitve so mi jasne. 

 

Za odgovore smo ponudili petstopenjsko lestvico z vrednostmi: 

 

1 ->  sploh se ne strinjam 

2 ->  se ne strinjam 

3 ->  se strinjam 

4 ->  zelo se strinjam 

5 ->  popolnoma se strinjam 
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Trditve o zadovoljstvu na delovnem mestu so večinoma ocenili pozitivno. Povprečne ocene so 

posebej visoke pri področju vrednot, kakovostnega opravljanja dela in sodelovanja. Povprečne 

ocene so nižje pri nadomeščanjih v času odsotnosti in pri pohvalah nadrejenih.  

 

Dobro poznam vrednote naše ambulante. 4,4 

Menim, da večina zaposlenih v naši ambulanti svoje delo opravlja kakovostno. 4,4 

S sodelavci mnogo bolj sodelujem, kot tekmujem. 4,4 

Dobro poznam cilje naše ambulante. 4,3 

Menim, da sem pomemben-a član-ica naše ambulante. 4,3 

Moje delovne zadolžitve so mi jasne. 4,3 

O naši ambulanti razmišljam pozitivno.  4,3 

Pri delu imam prijeten občutek, da sem ga sposoben-a dobro opravljati.  4,3 

Nadrejeni z menoj komunicirajo korektno.  4,2 

Podatke in informacije si v naši ambulanti izmenjujemo brez težav.  4,2 

S sodelavci si zaupamo.  4,2 

Za sodelavce naredim natanko tisto, kar ti od mene pričakujejo.  4,2 

Zadovoljen-a sem s svojim delovnim mestom.  4,2 

Delovno mesto mi nudi dobre možnosti za stalno usposabljanje in nadgrajevanje 
mojega znanja.  

4,1 

Imam dovolj možnosti za izražanje svojih mnenj in pobud.  4,1 

Menim, da sem v naši ambulanti del harmonične sredine.  4,1 

Na naši ambulanti je bolj pomembna kakovost izvedbe kot obseg rešenih zadev.  4,1 

Vem, kaj nadrejeni pričakujejo od mene.  4,1 

Čutim, da mi je na delovnem mestu omogočena osebnostna rast. 4 

Potek dela na mojem delovnem mestu je dobro organiziran.  4 

O dodatnih zadolžitvah sem dovolj zgodaj obveščen-a.  3,9 

Od sodelavcev dobim natanko tisto, kar sem od njih pričakoval-a. 3,9 

Pri delu imam na voljo sredstva, ki so potrebna, da ga dobro opravim.  3,9 

Seznanjen-a sem z odločitvami, ki jih sprejema vodstvo.  3,9 

Na delovnem mestu imam vse pogoje, da sledim spremembam, ki vplivajo na moje 
delo.  

3,8 

Vem katerim vidikom mojega dela dajejo nadrejeni največji poudarek pri oceni moje 
uspešnosti.  

3,8 

Nadrejeni me pohvali za dobro opravljeno delo.  3,7 

V času moje odsotnosti me moji sodelavci ustrezno nadomeščajo.  3,6 
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3. Motivacija in obvladovanje delovnega okolja 
 

 

Vprašali smo, kako bi zaposleni reagirali, če bi jim naložili preveč dela. Odgovori, med katerimi 

so lahko izbirali anketiranci  so  vsebovali  že  tudi  namig  dodatne  aktivnosti  ob  nastanku  

takšne situacije in možnost dodatne rešitve: 

• opravil-a bi delo v roku in kakovostno, vendar izven delovnega časa 

• opravil-a bi delo kakovostno, čeprav bi zamudil-a predpisani rok 

• opravil-a bi delo v roku, čeprav ne tako kakovostno 

• prosil-a bi svojega nadrejenega, da nekdo drug opravi del dela namesto mene 

• drugo 

 

Večina oz. dobra polovica anketirancev (55,1 %) bi delo opravila v roku in kakovostno, vendar izven 

delovnega časa.  

 

  N Odstotek 

opravil-a bi delo v roku in kakovostno, vendar izven delovnega časa 300 55,1 

opravil-a bi delo kakovostno, čeprav bi zamudil-a predpisani rok 129 23,7 

opravil-a bi delo v roku, čeprav ne tako kakovostno 50 9,2 

prosil-a bi svojega nadrejenega, da nekdo drug opravi del dela 
namesto mene 

35 6,4 

drugo 30 5,5 

skupaj 544 100 
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Ponudili smo tudi odgovor drugo, kjer so anketiranci večinoma (27 krat) zapisali naslednje 

odgovore: 

 predvsem je preveč administrativnega dela, ki ga ponavadi opravi izven rednega 

delovnega časa- zaradi boljše koncentracije 

 kot zdravnik sprejmem toliko dela, da ga lahko kvalitetno opravim, čeprav izven 

delovnega časa in brez plačila. zaenkrat 

 vedno imam preveč dela - letna realizacija je okrog 130% 

 sem zasebnik, vedno opravim svoje delo, četudi po rednem delovnem času, čim bolj 

kakovostno. 

 prosila bi za podalšanje roka 

 pogovor z nadrejenim 

 zaradi pritiskov ZZZS delam čedalje bolj površno, ker sem preobremenjena 

 prosila bi za pomoč 

 kakovostno in v predpisanem roku 

 opravil bi delo v roku, kakovostno, izven delovnega časa in zahteval za to plačilo 

 kakovostno in v delovnem času 

 pošteno razdelit delo delati na kvaliteti ne na kvantiteti 

 odvisno od tega, kakšno delo mi je naloženo, in od tega, koliko časa imam na voljo, da ga 

opravim 

 stalno opravljam preveč dela in izven delovnega časa, ker drugače ni mogoče, kvaliteta 

pa zato tudi že trpi 

 seznanila bi nadrejene, da so mi naložili preveč dela katerega bilahko kakovostno 

opravila 

 vedno se potrudim da svoje delo opravim kakovostno in vestno 

 opravila bi ga kakovostno, prosila bi za pomoč sodelavko z vednostjo nadrejenega 

 opravila delo v roku ter kakovostno glede na dopuščanje časa v službenem času, če nebi 

šlo drugače tudi izven službenega časa. 

 povedala, da ne zmorem, za dobro plačilo pa bi se potrudila 

 pogovorila bi se z nadrejenimi o možnih spremembah oz. razdelitvi dela 

 na prvem mestu je kakovost in ne omejen čas 

 potrebujemo razbremenitve, ne dodatnega dela 

 prosila bi za dodatno pomoč, SMS opravimo do 100 pacientov, DMS pa 10 na dan 
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4. Znanje 
 

Z naslednjim vprašanjem smo skušali ugotoviti, kako kompetentne se počutijo sodelavci v RA in 

katera znanja pogrešajo. Na vprašanje »Katera znanja pogrešajo«, so lahko odgovorili: 

• menim, da imam dovolj znanja 

• primanjkuje mi ozko strokovno znanje 

• primanjkuje mi splošnega znanja 

• drugo. 

 

Večina oz. 65,2 % anketirancev meni, da ima dovolj znanja, 21,7 % pa je takšnih, ki so mnenja, 

da jim primanjuje ozko strokovno znanje.  

 

  N Odstotek 

menim, da imam dovolj znanja 354 65,2 

primanjkuje mu ozko strokovno 
znanje 

118 21,7 

primanjkuje mi splošnega znanja 22 4,1 

drugo 49 9 

skupaj 543 100 
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Pri vprašanju smo ponudili tudi možnost drugo, pri čemer so odgovarjali (24 krat): 

 znanje je potrebno vedno obnavljati, ga ni nikoli dovolj 

 delodajalec mi ne omogoča dodatnega izobraževanja 

 primankuje strokovnega izobraževanja 

 slediti novim smernicam za kakovostno delo 

 veliko se moramo samoangažirati 

 imam ga dovolj ampak nikoli ni dovolj za nadgrajevanje 

 imam veliko znanja in se seznanim, poiščem vire, kadar naletim na pomanjkanje znanja, 

predvsem specifična, novejša znanja 

 znanja ni nikoli dovolj stalno se je potrebno izobraževat 
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5. Odnos med vodjo in zaposlenim, sprememba delovnega mesta 

in odnos do delovnega okolja 
 

 

Anketirancem smo postavili skupino trditev, s katerimi želimo preveriti stanje glede odnosa med 

vodjo in vprašanim. 

1. Strinjam se z letno oceno, ki sem jo nazadnje prejel. 

2. Dogovorjeno v letnem razgovoru, tako vodja kot jaz, obojestransko spoštujeva. 

3. V naši ambulanti se določila o napredovanju po Zakonu o javnih uslužbencih upoštevajo. 

4. Zadnji izvedeni letni pogovor, ki sem ga imel-a s svojim vodjem, je bil zelo koristen. 

 

Za odgovore smo ponudili petstopenjsko lestvico z vrednostmi: 

1 ->  sploh se ne strinjam 

2 ->  se ne strinjam 

3 ->  se strinjam 

4 ->  zelo se strinjam 

5 ->  popolnoma se strinjam 

 

Anketiranci se s trditvami v povprečju strinjajo. Najbolj se strinjajo z letno oceno, ki so jo 

nazadnje prejeli (µ= 4,1).  Najmanj pa se v povprečju strinjajo s koristnostjo izvedenega letnega 

pogovora (µ = 3,7)..   
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Velika večina (85,2 %) anketirancev si ne želi spremembo delovnega mesta.  
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Anketiranci, ki si želijo menjave delovnega mesta so navedli naslednje razloge (66 krat): 

 menjali bi ambulanto zaradi zdravnika 

 težko je delati ob tako veliki glavarini, frekvenca pregledov na dan je prevelika 

 poleg polne zaposlitve delati še RA je preveč 

 rajši bi delala v patronaži kot v RA 

 izgorevam zaradi preveč dela in administracije v RA (delo se podvaja) 

 dela je preveč, preveč odgovorno zaradi stalnega hitenja 

 premala plača 

 neustrezni prostori 

 preveč zahtev pacientov 

 psihično sem utrujen-a 

 želim si polni delovni čas 

 v prihodnosti se vidim na drugem delovnem mestu. 

 

 

Anketiranci, ki si ne želijo menjav delovnega mesta pa so navedli razloge (294 krat): 

 rad-a delam v ambulanti 

 usteza mi trenutna organizacija 

 sem zadovoljen-a (najpogostejši komentar) 

 delam v dobri delovni skupini 

 delo je zanimivo, predstavlja izziv in mi je v veselje 

 imam le še par let do upokojitve 

 preventiva izjemnega pomena za javno zdravje 

 verjamem v pozitivno korist RA 

 ker delamo dobro 

 delo s pacienti mi je všeč 

 na delovnem mestu lahko uporabljam vsa znanja izkušnje, ki jih imam 

 v RA si lahko za pacienta vzameš več časa in se mu bolj posvetiš 

 že na študiju sem vedel-a, da je to pravi poklic zame 

 to delo mi gre dobro od rok 
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 ustreza mi ta narava dela 

 opravljam delo, ki predstavlja strokovne izzive, timsko delo in sem z njim zadovoljna 

 čutim se koristno in pomembno 

 rad svetujem ljudem in jim pomagam. 

 

 

 

Kar 89 % vprašanih je ponosnih, da so zaposleni v referenčni ambulanti. 

 

 
 

 

Anketiranci, ki so ponosni na delo v RA so navedli naslednje razloge (303 krat): 

 preventiva je izziv sodobne medicine in edini uspeh za prihodnost 

 več poudarka na preventivi 

 več lahko nudimo pacientu 

 prispeva k boljši kakovosti dela v splošni ambulanti, večjemu redu 

 ljudje vedno bolje sprejemajo RA 

 pacienti so zadovoljni z obravnavo v RA 

 za pacienta imam več časa, lahko se mu bolje posvetim 

 v RA je boljša kakovost dela 

 s pridnimi in prijaznimi sodelavci dobro sodelujemo 

 delam v dobro ljudem 
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 delo je boljše razdeljeno kot v SA 

  po službi grem domov z dobrim občutkom 

 delo je kreativno 

 delo je bolj individualno, samostojno 

 je nekaj novega in zanimivega za paciente 

 je pridobitev za paciente in celotno družbo 

 osveščam ljudi o zdravem življenskem slogu 

 

Anketiranci, ki niso so ponosni na delo v RA so navedli naslednje razloge (42 krat): 

 ZZZS nas kaznuje za dvojni znesek, če ostane neporabljen denar za laboratorij 

 DMS ne razbremeni tima dovolj, če dela le polovični delovni čas 

 preveč administracije in pisarniškega dela, poudarek bi moral biti na delu z ljudmi 

 imamo bistveno več dela 

 premalo razumevanja s strani vodstva v ZD ali pri zasebniku 

 ideja RA je zelo dobra, realizacija pa slaba 

 zdravnik premalo zaupa DMS 

 slaba organizacija, premalo časa za reševanje konkretnih situacij 

 ponosen (na delo v RA) je pretežka beseda 

 prepočasi se preseja vsa populacija v ambulanti, da bi se krog ponovil in bil viden 

rezultata, po 2 letih še nisem vso presejala 

 vprašanje spada v obdobje pred letom 1991, takrat smo bili še na kaj ponosni 
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6. Priporočila in komentarji anketirancev 
 

 

Pri možnosti, da nam anketiranci sporočijo, kaj bi spremenili in popravili na delovnem mestu, 

smo dobili 446 komentarjev.  

 

Komentarje lahko razdelimo na naslednja glavna področja: 

 prostorska stiska (zajema odgovore, ki so povezani s problematiko prostora DMS -  DMS 

nima svojega prostora, ni ustrezno urejen, prostor si mora deliti, oddaljenost ambulante 

zdravnika in DMS) 

 organizacija dela, izobraževanja (zajema odgovore glede organizacije srečanj, 

izobraževanj, neenotnost poteka dela v različnih ambulantah, nejasnost navodil) 

 prekratek delovni čas (4 urni) 

 preobremenjenost pri delu (zajema dogvore glede administracije, povečanega obsega 

dela, predlogi glede zaposlitve DMS za polni delovni čas) 

 boljša informacijska podpora 

 finančna sredstva (zajema odgovore glede finančnih sredstev, ZZZS, glavarinskih 

količnikov) 

 

 

 

 

 

 

 

 


