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MODEL ORGANIZACIJSKE STRUKTURE BOLNIŠNICE

POVZETEK
Teoretična izhodišča. Organizacijska struktura je nepogrešljiv element vsake
organizacije. Oblikujejo jo naloge, nosilci nalog in njihova medsebojna razmerja. V
praksi se pojavljajo različne organizacijske oblike, in sicer imajo organizacije na
voljo precej moţnosti, da izberejo najustreznejšo obliko za učinkovito in uspešno
poslovanje. Zaradi sprememb v okolju in organizaciji obstoječa organizacijska
struktura ne ustreza več, kar pomeni, da je potrebno organizacijsko strukturo
spremeniti. V magistrskem delu je obravnavana organizacijska struktura Bolnišnice
Topolšica, ki je po organizacijski obliki javni zavod, po namenu pa specialna
bolnišnica. Njena organizacijska struktura ima značilnosti funkcijske organizacijske
strukture, katere značilnost je togost in neučinkovitost. Kljub temu je ta struktura v
zdravstvenih organizacijah še vedno najbolj prevladujoča.
Namen in cilj. Proučiti model organizacijske strukture izbrane organizacije. Oceniti
ali je njena struktura ustrezna in ali so potrebne spremembe.
Raziskovalna metodologija. Uporabljena je bila deskriptivna metoda s študijem
strokovne literature s področja organizacijske strukture. Pomembne podatke za
bolnišnico pa smo črpali iz internih gradiv. Osnovo tvori raziskava, s katero smo na
podlagi analize ţeleli dobiti odgovore na postavljene trditve v hipotezah. Raziskava
je temeljila na kvantitativni metodologiji. Izvedena je bila s pomočjo oblikovane
ankete na vzorcu 60,5 % vseh zaposlenih bolnišnice. Dobljene podatke smo obdelali
in vizualizirali s pomočjo računalniških programov Microsoft Office Excel ter SPSS.
Uporabili smo T-test in faktorsko analizo.

Rezultati. Rezultati raziskave, v kateri smo prvo hipotezo zavrnili in ostali dve
potrdili, so pokazali negativno mnenje zaposlenih o organizacijski strukturi
Bolnišnice Topolšica.
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Sklep. Magistrsko delo smo zaključili s sklepnimi spoznanji, pri katerih smo ocenili
prednosti in slabosti strukture obravnavane bolnišnice ter podali predloge za
izboljšanje trenutne organizacije. Predlog nove organizacijske strukture je zadrţati
obstoječo funkcijsko strukturo organiziranosti in jo preoblikovati v procesno
usmerjeno, ki bi omogočala dolgoročen uspeh in razvoj bolnišnice.
Ključne besede: bolnišnica, organizacijska struktura, zaposleni, formalizacija,
komunikacija, koordinacija.
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MODEL OF ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF HOSPITAL

ABSTRACT
Theoretical backgrounds. The organizational structure is an indispensable element
of any organization. It is formed by the functions, task operators and their
interrelationships. Different organizational forms appear in practice; namely
organizations have many options to choose the most adequate form for effective and
successful operation. Due to changes in the environment and the organization the
existing organizational structure is no longer adequate, which signifies that the
organizational structure needs to be changed. The organizational structure of
Hospital Topolšica is discussed in this master's thesis. It is a public institution by
organizational form and a specialist hospital by purpose. Its organizational structure
has the characteristics of the functional organizational structure, characterized by
rigidity and inefficiency. However, this structure is still predominant in health care
organizations.

Purpose and objective. Examine the organizational structure model of the selected
organization. Assess whether its structure is adequate and whether changes are
necessary.

Research Methodology. By studying the technical literature in the field of
organizational structure a descriptive method was used. Important hospital data were
acquired from internal materials. The basis is formed by a research – by conducting
the analysis we wanted to acquire the answers to given statements in the hypotheses.
The research was based on a quantitative methodology. It was conducted through a
survey, in which 60.5 % of all hospital employees participated. The obtained data
were processed and visualized using computer programs Microsoft Office Excel and
SPSS. T-test and factor analysis were used.
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The results. The results of the research, in which we rejected the first hypothesis and
confirmed the other two, showed a negative opinion of employees about the
organizational structure of Hospital Topolšica.

Conclusion. Master's thesis was completed with the conclusions in which we
assessed the strengths and weaknesses of the structure of Hospital Topolšica and
made suggestions for improving the existing organization. Suggestion for a new
organizational structure is to retain the existing functional structure of the
organization and transform it into a process-oriented one, which will enable a longterm success and the development of the hospital.

Keywords:

hospital,

organizational

structure,

communication, coordination.
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1 UVOD IN OPIS PROBLEMA
V sodobnem svetu si današnjega ţivljenja brez organizacij pravzaprav ne moremo
več predstavljati. Prav tako brez človeka ni organizacije in zato organizacija brez
človeka ne obstaja. Vsaka organizacija je sestavljena iz ljudi, njihovih funkcij in
delovnih mest, ter je uspešna, če tem ljudem daje primerne koristi in prejema od njih
v menjalnih razmerjih zadostno povračilo. Organizacijo spoznavamo na različne
načine in med prvimi načini je najbolj pomembna analiza. Spoznati jo ţelimo zato,
da bi jo razumeli, nanjo vplivali in jo spreminjali v svoj prid oz. da bi v čim večji
meri dosegli smotrno doseganje cilja zdruţbe. V knjigi avtorjev Robida et al. (2008,
str. 2) je pojasnjeno, da se uspešnost in učinkovitost organizacije ne kaţeta v tem, kaj
posamezna komponenta sistema dela, temveč kakšno je sodelovanje med njimi za
doseganje skupnih ciljev. Smeri razvoja nakazujejo, da so posamezniki – zaposleni in
njihovi medsebojni odnosi ključni faktorji organizacijske misli v prihodnosti.
Delovanje organizacij se je v primerjavi s prejšnjimi precej spremenilo. Retelj (2007,
str. 21) opisuje dinamičnost in intenzivnost sprememb pri hitrem znanstvenem in
tehnološkem razvoju, skrajševanje ciklusov procesov storitev, pospešen razvoj
informacijske tehnologije, potrebo po komunikacijskem povezovanju in pravočasnih
informacij, ki povzročajo spreminjanje druţbenega okolja. Zahtevajo se predvsem
spremembe v proţnosti, pripravljenosti izpolnitve zahtev uporabnikov, pa tudi
sposobnost samoprenove, hitrosti ter ustreznosti odzivanja. Robida, Skela-Savič, in
Trunk (2008, str. 2) dodajajo, da je potrebno organizacijo graditi na nenehnem
izboljševanju kakovosti, razvoju in vključevanju zaposlenih v razvoj organizacije.
Sodobne organizacije morajo biti hitre, fleksibilne, integritivne in inovativne.
Zdravstvene organizacije so zelo zahtevne tvorbe, ker je njihova stopnja notranje
diferencirane visoka in imajo visoko specializirane kadre. Njihov predmet dela pa ni
predmet, temveč človek – subjekt. Prav tako kot določeni simptomi nakazujejo neko
bolezen, se z določenimi simptomi kaţejo tudi »bolezni« v organizaciji. Neurejena
zakonodaja in predpisi, nejasne kompetence med posameznimi profesionalnimi
skupinami, neizpeljana odgovornost, neupoštevanje timskega dela, medicinska
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nadvlada ter drugi številni dejavniki sproţajo neurejene odnose med poklicnimi
skupinami in vplivajo na kakovost dela v zdravstvu.
Organizacijska struktura je nepogrešljiv element vsake organizacije in se pogosto
enači z organizacijo, kar je napačno. Vsaka organizacija ima cilje, ki oblikujejo njeno
strukturo. V praksi se pojavljajo različne organizacijske oblike, tako da imajo
organizacije na voljo precej moţnosti, da izberejo najustreznejšo obliko za
učinkovito in uspešno poslovanje. Vendar nenehne in vse pogostejše spremembe v
okolju vplivajo na organizacije in zahtevajo nove rešitve, temu primerno pa se mora
dopolnjevati ali spreminjati tudi organizacijska struktura. Obstoječa organizacijska
struktura ne ustreza več in vanjo ne moremo vnesti vsake manjše spremembe, kar
pomeni, da je potrebno organizacijsko strukturo spremeniti. Nobena organizacijska
struktura ni edina, končna in pravilna rešitev. Posamezna oblika je lahko primerna za
določene naloge, v določenih razmerah in ob določenem času. Organizacijska
struktura mora na makroravni podpirati strategijo organizacije in obenem omogočiti
zaposlenemu posamezniku inovativnost in svobodo pri iskanju novih, boljših rešitev
na mikroravni.
Danes se morajo organizacije glede na potrebe v okolju hitro prilagajati
spremembam, kar pomeni, da so dobili dosedanji organizacijski koncepti nove
poglede in dimenzije, ki se nanašajo na dinamičnost in odprtost. Pomen
organizacijskih struktur se bo v prihodnosti povečal, medorganizacijsko povezovanje
pa bo dobilo nove oblike in razseţnosti. Na področju trendov v organizacijskih
spremembah je moč zaslediti predvsem naslednje, najvplivnejše, kot so zmanjševanje
števila hierarhičnih ravni, povečanje pristojnosti vodij ter povečanje delegiranja in
pooblaščanja zaposlenih.
Področje proučevanja organizacije je zelo zanimiva tema, zato smo se odločili, da to
področje raziščemo v našem magistrskem delu, kot dodaten izziv pa smo si zadali
proučiti to temo na primeru Bolnišnice Topolšica. Kot pravi Bavec (2007, str. 17) je
za posameznika najpomembnejša in najbliţja organizacija tista, v kateri je zaposlen,
v kateri dela in kjer si zagotavlja socialno in finančno osnovo za svoje ţivljenje. V
njej preţivi velik del svojega ţivljenja in vanjo vlaga svoje delo, znanje in
kreativnost. Zato mu ni vseeno, kakšna je organizacija in kaj mu omogoča.
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2 NAMEN IN CILJI MAGISTRSKEGA DELA

Namen dela je bil analizirati obstoječo organizacijsko strukturo Bolnišnice Topolšica
na osnovi naših spoznanj in pridobljenih rezultatov raziskave ter oceniti, ali je njena
struktura ustrezna in ali so potrebne spremembe oz. ali je potrebno organizacijsko
strukturo preoblikovati.

Cilji v teoretičnem delu:
Pridobiti teoretične osnove o pomenu organizacije, njenih elementih ter o
oblikovanju in analizi.
S poudarkom na opredelitvi razumevanja organizacijske strukture spoznati in
predstaviti temeljne koncepte in pojavne oblike organizacijskih struktur ter
razumeti pomen in vpliv dejavnikov za organiziranje struktur.
Pridobiti sposobnost prenosa teoretičnih spoznanj in jih uporabiti na primeru
izbrane organizacije.
Cilji v teoretičnem delu za proučevanje Bolnišnice Topolšica:
Spoznati model organizacijske strukture Bolnišnice Topolšica z vidika
procesov odločanja in upravljanja zdravstvene prakse ter hkrati spoznati
učinkovitosti njenega delovanja in dejavnosti.
Osredotočiti se na organizacijske procese, izobrazbeno strukturo in
koordinacijo vlog, ter s tem pojasniti, kako potekata komunikacija in pretok
informacij med zaposlenimi.
Pregledati opise delovnih mest zaposlenih in s tem ugotoviti, kaj so bistvene
dolţnosti in odgovornosti zaposlenih na njihovem delovnem mestu, kaj se od
njih pričakuje ter kakšen je osnovni namen dela, ki naj bi ga zaposleni
izpolnjevali.
Spoznati, ali so navodila za delo in delovni postopki jasno opredeljeni ter
ugotoviti, ali zagotavljajo učinkovito opravljanje dela v skladu s pričakovanji.
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Z organizacijsko shemo grafično ponazoriti organizacijsko strukturo
obravnavane bolnišnice in s tem prikazati odnose nadrejenosti in podrejenosti
funkcij, oddelkov in poloţaje znotraj bolnišnice.

Cilji v empiričnem delu:
Izvesti empirično raziskavo s pomočjo ankete, ki bo odgovorila na to, kako
zaposleni v bolnišnici ocenjujejo obstoječo organizacijsko strukturo.
Na podlagi pridobljenih rezultatov raziskave opraviti poglobljeno analizo in s
tem pridobiti odgovore na postavljene eksplicitno izraţene raziskovalne
hipoteze.
Analizirati, ali Bolnišnica Topolšica zagotavlja ustrezne organizacijske
pogoje z jasno opredeljenim modelom organiziranosti, da lahko zagotovi
opravljanje dela s čim manj motnjami in s tem stabilno učinkovitost in
kakovost storitev.
Dobiti natančen odgovor, kako so opredeljeni organizacijski procesi,
določene odgovornosti, nadrejenosti, podrejenosti, timsko delo, koordinacije
ter urejenost z internimi predpisi in navodili.
Prikazati zaokroţen pogled na izoblikovan vzorec odnosov med zaposlenimi
in procesi ter njihovo komunikacijo, pa tudi usklajevanje in povezovanje med
organizacijskimi enotami.
Zaključiti magistrsko delo s sklepnimi spoznanji, z ocenitvijo prednosti in
slabosti strukture ter navedbo morebitnih predlogov za izboljšanje trenutne
organizacije.
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2.1 Predpostavke in omejitve magistrskega dela
Predpostavljali smo, da je na področju organizacije in organizacijske
strukture dovolj tako strokovne literature kot tudi internetnih virov.
Prav tako smo predpostavljali, da nam bodo dosegljivi interni viri Bolnišnice
Topolšica.
Organizacijska struktura je zelo širok pojem in se razlikuje od organizacije do
organizacije ter je odvisna od mnogih dejavnikov. Zato smo predpostavljali,
da v magistrskem delu ne bomo mogli zajeti in predstaviti vseh problemov in
rešitev, ki se nanašajo na obravnavano temo.
V magistrskem delu je osnovo empiričnega dela predstavljala anketa in
predpostavljali smo, da bodo zaposleni v bolnišnici pripravljeni podati realne
odgovore.
Predpostavljali pa smo tudi, da je organizacijska struktura Bolnišnice
Topolšica dobra, vendar ne optimalna, zato bi z analizo lahko nakazali
področja, ki bi jih bilo potrebno izboljšati.
Pri magistrskem delu smo se omejili samo na organizacijsko strukturo
Bolnišnice Topolšica.
Omejitev magistrskega dela pa je predstavljalo dejstvo, da ankete ne bodo
vrnjene v celoti in da ne bodo izpolnjene v celoti.
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3 ORGANIZACIJA

3.1 Opredelitev organizacije
Organizacija je večpomenski pojem in nas obkroţa od rojstva skozi celo ţivljenje.
Kajti (Bavec, 2007, str. 10) kjerkoli se nahajamo, se srečamo z organiziranimi
skupinami ljudi, njihovimi proizvodi in s storitvami. Organiziranje opredelimo kot
dejavnost ciljanega urejanja odnosov med sestavinami v organizaciji in z okoljem.
Proces organiziranja poteka tako, da najprej zastavimo cilje, nato izberemo proces, ki
omogoča doseganje teh ciljev, in končno na tej osnovi oblikujemo organizacijo.
Organiziranost pa je mišljena kot raven odnosov, način in stopnja povezanosti
sestavin v organizaciji ter povezanosti z okoljem. Štiri sestavine organizacije, ki
morajo biti skladne z organizacijo, so: pojem organizacije, pojem organiziranja,
pojem okolja organizacije in ljudje v organizaciji.
Vodopivec (2009, str. 16) navaja, da se v vsakodnevnem ţivljenju pogosto srečujemo
s pojmom organizacija. Ljudje si različno razlagamo pomen tega pojma, zato lahko v
strokovni literaturi zasledimo različne definicije.
Posamezne opredelitve se razlikujejo v:
-

obsegu – oţji pomen (zdruţevanje ljudi za doseganje skupnih ciljev), širši
pomen (vsaka oblika zdruţevanja ljudi);

-

razumevanju – znanost (naravna, tehnična in druţbena), veščina (sposobnost
človeka, da usklajuje proizvodne dejavnike zaradi uresničevanja zastavljenih
ciljev) ter oboje;

-

načinu obravnave – stanje (institucionalen vidik), proces (funkcionalen
vidik), z obeh vidikov;

-

usmerjenosti – na ljudi, na celoto reprodukcijskih dejavnikov (ljudi, sredstev
– delovnih sredstev in predmetov dela).

Organizacija je relativno avtonomna celota ljudi in sredstev, ki poskuša z izvajanjem
določene dejavnosti doseči zastavljene skupne cilje in tako uresničiti smotre
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skupnega delovanja. Kovač (2004) dodaja, da so elementi, ki tvorijo organizacijo,
velikost (najmanj dve osebi), medsebojna odvisnost ter skupni namen.
Obstajajo pa tri temeljne definicije opredelitve organizacije, in sicer:
Organizacija kot zdruţba: Lipičnik (2003, str. 2–3) definira organizacijo kot zdruţbo
ljudi, ki deluje za doseganje cilja zdruţbe. Za takšno organizacijo je značilna
struktura aktivnosti, avtorji pa jih opisujejo kot medsebojno povezavo in usklajeno
skupnost ljudi, ki dosegajo postavljene cilje. Rozman (2000, str. 15) dodaja, da naj bi
bil temeljni element te zdruţbe človek, drugi element je cilj zdruţbe (druţba nastane
z namenom doseganja ciljev), tretji element je zavestna in urejena sestavljenost iz
delov, zadnji element pa je razmejitev od okolja.
Organizacija kot sistem: Rozman (2000, str. 16) »Zdruţbe so sistemi, ki se od drugih
razlikujejo po tem, da jih sestavljajo ljudje.« Zdruţbe so od vseh ostalih sistemov
najkompleksnejši sistemi, saj se struktura razmerij in vlog nenehno spreminja,
dimenzije kulture so različne, obstajajo vrednote itd. Lipičnik (2003, str. 2–3) pa
pravi, da je zdruţba sistem med seboj povezanih delov, ki so v določenih razmerjih,
vsak s svojim ciljem, podrejeni celoti – sistemu in njegovemu cilju (zdruţbe so
kompleksni (odprti) sistemi; v njih je proizvodnja, povezava z okoljem, vzdrţevanje,
razvoj, uravnavanje).
Organizacija kot sestav razmerij: Lipičnik (2003, str. 2–3) razlaga, da je organizacija
sestav medsebojnih razmerij med člani zdruţbe, ki zagotavlja obstoj, razvoj in
posebne značilnosti s tem omogočeni zdruţbi ljudi ter smotrno uresničevanje v
strukturi usklajenih ciljev delovanja zdruţbe.
Organizacija (Vila in Kovač, 2006, str. 18) je racionalno, vnaprej premišljeno
povezovanje in usklajevanje ljudi in njihovih aktivnosti v skupni sistem z nekimi
resursi (material, delovna sredstva, finance, informacije) z namero izpolnitve
namena, zaradi katerega so se zdruţili. Z njo se definirajo njihovi medsebojni odnosi,
način sodelovanja in koordinirana akcija, kakor tudi vse naloge in odgovornosti
posameznih členov, da bi se doseglo zastavljeni cilj ob maksimalni učinkovitosti
celega sistema. Pomembna je, ker omogoča izvedbo najzahtevnejših nalog, ki jih
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posameznik ne more uresničiti sam, razširja obseg človekove individualne moči ter
oblikovanje druţbenega delovanja na osnovi sodelovanja posameznikov.
Glavna naloga organizacije pa je zasnovati »ustrezno poslovanje«, ki naj omogoči
smotrno in odgovorno izkoriščanje razpoloţljivih potencialov, ustvarjanje »ustreznih
izidov« za trajno doseganje smotrov ter zagotavlja tekoče in razvojno uresničevanje
interesov subjektov organizacije.
Volk - Roţič (2010, str. 5–6) razlaga, da ima organizacija v vsakodnevni praksi in
teoriji zelo različne pomene:
Institucionalni pomen – organizacija lahko predstavlja institucijo, nek subjekt, ki ima
lahko določeno subjektiviteto, ki je določena na podlagi formalizacijskih elementov,
lahko pa tudi brez.
Instrumentalni pomen – vsaka institucija, podjetje ima zaposlene, ki so med seboj v
določenih odnosih, medsebojno komunicirajo, opravljajo določeno delo, torej ima
vsak svojo odgovornost in mesto v hierarhiji. Vse to skupaj poimenujemo struktura
ali zgradba organizacije. Zaposleni opravljajo določene naloge, ki jih povezujejo v
procese, pri čemer uporabljajo določene vire. Vsako skupino ljudi zaznamujejo
določene skupne značilnosti v obnašanju, govorici ipd. Omenjena struktura, procesi
in kultura omogočajo vsaki organizaciji, da doseţe zastavljene cilje.
Funkcionalni pomen – organizacija kot dejavnost oz. funkcija. Dobro organiziranje
je rezultat skrbnega načrtovanja, dobro opravljenega dela posameznikov, dostopnosti
materialov, komunikacij in odnosov med ljudmi, ki so usmerjeni v najmanj en skupni
cilj. Za slabo organizacijo pa velja nasprotno, kar pomeni, da prihaja med ljudmi do
nesporazumov, neustrezne komunikacije, da ljudje ne vedo, kako in do kdaj bi morali
nekaj narediti in ne poznajo cilja, ki bi ga s skupnimi napori morali doseči.
Uspešna organizacija je vedno usmerjena v prihodnost, raziskuje trg, je fleksibilna in
inovativna, išče nove vire in nove informacijske tehnologije. Hkrati zaposluje
sposobne strokovnjake, s katerimi nenehno izboljšuje obstoječe ter razvije nove
proizvode.
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3.2 Vrste organizacij
Organizacije so zelo različne. Govorimo lahko o majhnih in velikih, centraliziranih,
decentraliziranih, enostavnih in kompleksih. Razlikujejo se lahko tudi glede na
namen. V razvitih drţavah se na splošno delijo v dve skupini, in sicer na pridobitne
in nepridobitne organizacije.
Pridobitne organizacije (Moţina et al., 2002) so tiste, ki gospodarstvu prinašajo
dnevno novo ekonomsko, oprijemljivo dodano vrednost, od katere je odvisen sam
razvoj drţave kot tudi druţbe. Njihovi temeljni cilji so pridobitni in praviloma
merljivi v denarju. Dolgoročni cilji pa so usmerjeni v primarno donosnost vloţenega
kapitala ter v rast premoţenja lastnikov, zato so organizacije zavezane tudi
izplačevanju davčnih obveznosti drţavi ter lokalnim skupnostim. Drugo skupino pa
sestavljajo nepridobitne organizacije, katerih temeljni smoter je zadovoljevanje
druţbeno nujnih potreb, ki jih sicer pridobitni sektor ne more. V nasprotju s
pridobitnimi organizacijami njihov cilj ni ustvarjanje lastnega dobička, temveč
kvalitete ţivljenja človeka. Zato so nepridobitne organizacije nepogrešljiv člen v
druţbi, saj delujejo v splošno druţbeno korist. V današnjem času zavzemajo
nepridobitne organizacije pomembno vlogo v druţbi in njihov pomen vse bolj
narašča. Podpirajo in razvijajo najvišje vrednote vsake civilizacije oz. druţbe, kot so
znanje, umetnost, dobrodelnost in svoboda. V zameno od druţbe prejemajo določene
koristi, na primer upravičenost plačila davčnih obveznosti.
Mrak (2003, str. 168) pravi, da obstajajo med pridobitnimi in nepridobitnimi
organizacijami razlike, ki so zelo pomembne. Razlike se kaţejo predvsem na
naslednjih področjih:
-

poslanstvo in smotri (dobiček:boljša kakovost ţivljenja);

-

finančni

načrti

(inštrument

načrtovanja

in

obvladovanja:inštrument

nadzorovanja porabe);
-

strategije (dolgoročne:kratkoročne);

-

prostovoljci (jih ni:večina članov je prostovoljcev).

V Sloveniji ni zakonsko določene opredelitve pojma nepridobitne organizacije, še
teţje pa je najdi poenoteno uporabo v praksi.
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Nepridobitna organizacija (Mesec, 2006, str. 2) je ciljno orientiran, socialen, odprt,
dinamičen in sestavljen sistem. Njen cilj je zadovoljevati potrebe različnih interesnih
skupin s proizvodi in storitvami. Ustvarjenega dobička organizacija ne sme razdeliti
med člane, temveč ga nameni za razširitev, rast in izboljšanje kakovosti storitev in
izdelkov.
Nepridobitne organizacije (Moţina et al., 2002, str. 695) v najoţjem pomenu
vključujejo: zasebne nepridobitne organizacije (bolnišnice, inštituti, zasebne šole,
dobrodelne organizacije) ter javne vladne enote ali agencije (zapori, dobrodelne
ustanove). V najširšem pomenu pa zajemajo drţavne, regijske in lokalne oblasti,
bolnišnice, muzeje, zdruţenja, ustanove, dobrodelne in druge podobne organizacije.
Dejavnost večine nepridobitnih organizacij je delovno intenzivna, veliko pa je
nepridobitnih organizacij, v katerih večino dela opravijo prostovoljci. Glede na
pravno organizacijsko obliko jih ločimo na: podjetja, zavode, ustanove in društva.
Tiste, ki so organizirane v pravni obliki podjetja, se delijo glede na vrsto lastnine in
pravico upravljanja na: privatna ali zasebna; javna in mešana podjetja.
Zaradi svoje narave nepridobitne organizacije niso sposobne pridobivati lastnih
sredstev, zaradi tega so v veliki meri odvisne od subvencij, donacij, članarin,
prihodkov od prodaj proizvodov in storitev, ki niso nujno prodajani po trţni ceni.
Trţenjsko razmišljanje je postalo obvezen del delovanja in razmišljanja v
nepridobitnih organizacijah.
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3.3 Urejenost organizacij
Bavec (2007, str. 59–72) opredeljuje urejenost organizacije s tremi elementi:
Organizacijske strukture – statični vidik organizacije
Organizacijska struktura opredeljuje:
-

naloge in odgovornosti posameznikov – vsak posameznik v organizaciji mora
imeti opredeljene delovne naloge, pravice in dolţnosti, ki so povezane z
izvajanjem teh nalog;

-

kdo je komu nadrejen in komu podrejen – funkcije nadrejenosti in
podrejenosti;

-

prenos pristojnosti z višje managerske ravni na niţjo;

-

kako se zdruţujejo posamezniki v organizacijske enote in kako se
organizacijske enote zdruţujejo v večje enote ali podjetja;

-

formalna pravila in postopke;

-

strukturo sistemov, ki omogočajo učinkovito komunikacijo in sprejemanje
odločitev.

Hierarhične organizacije se najenostavneje prikazujejo v obliki organigramov.
Elementi organigrama so posamezniki ali organizacijske enote ter razmerja med
njimi.
Organizacijski procesi – dinamični vidik organizacije
Oblikovanje organizacijske strukture je le prvi korak pri oblikovanju organizacije. Za
njeno delovanje moramo oblikovati še procese, ki bodo dali strukturi dinamiko.
Procese lahko podrobneje opredelimo in razdelimo v tri skupine:
-

delovni procesi, ki so del temeljnih funkcij podjetja, zaradi katerih je bilo leto ustanovljeno;

-

poslovni procesi, ki zagotavljajo poslovanje podjetja v nekem gospodarskem
prostoru;

-

organizacijski procesi, ki zagotavljajo, da podjetje deluje kot organizirana
zdruţba.
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Vsi procesi potekajo v skladu z organizacijsko strukturo. Točka med strukturami in
procesi so organizacijski predpisi, ki določajo:
-

kaj se dela na določen mestu – opis naloge;

-

kdo to dela – opredelitev delovnega mesta;

-

kako se dela – opis postopka za izvajanje naloge;

-

kdaj se dela – kdaj mora biti naloga opravljena, itd.
Sistemi v organizaciji – infrastrukturni vidik organizacije

V vsaki organizaciji so določene strukture in procesi, v katere so vpleteni zaposleni,
ali pa le-ti neposredno vplivajo na zaposlene. Gre za infrastrukturne dejavnosti, ki so
potrebne za enotnost in učinkovitost organizacije. Te dejavnosti so praviloma visoko
standardizirane s postopki, ki so v naprej določeni, tako da potekajo čim bolj rutinsko
in pregledno. Kombinacijo struktur in procesov imenujemo sistemi. V organizaciji
zasledimo informacijski sistem, sistem planiranja, kadrovski sistem itd. Vloga
sistemov postaja vedno pomembnejša.
Bavec (2007, str. 59–60) dodaja, da ima podjetje torej urejeno organizacijo, če ima:
-

opredeljeno organizacijsko strukturo, ki določa delitev dela, pristojnosti
zaposlenih, njihova medsebojna razmerja ter formalna pravila;

-

opredeljene delovne procese, ki potekajo v skladu z organizacijsko strukturo;

-

zagotovljene skupne infrastrukturne sisteme, ki podpirajo temeljne funkcije
podjetja.
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4 ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

4.1 Opredelitev organizacijske strukture
Organizacijska struktura je v vsaki organizaciji nepogrešljiv element. V strokovni
literaturi je tako kot pojem organizacija opredeljen na več načinov in se pogosto
enači z organizacijo, kar je napačno. Vsaka organizacija ima cilje, ki oblikujejo njeno
strukturo. Organizacijska struktura (Moţina et al., 2002, str. 411) je formalni sistem
razčlenitve in razporeditve delovnih nalog po izvrševalcih in organizacijska ureditev
njihovih medsebojnih odnosov v celotni organizaciji. Organizacijska struktura
predstavlja sistem notranjih povezav in odnosov v organizaciji.
Dimovski, Penger, in Ţnidaršič (2003, str. 126) poudarjajo, da so za definicijo
organizacijske strukture ključne tri komponente :
-

Organizacijska struktura določa formalne odnose poročanja, vključno s
številom ravni hierarhije in kontrolnim razponom managerjev in nadzornikov.

-

Organizacijska struktura določa zdruţevanje posameznikov v oddelke in
oddelke v celotno organizacijo.

-

Organizacijska struktura vključuje oblikovanje sistemov za zagotovitev
učinkovite komunikacije ter koordinacijo po oddelkih in celotni organizaciji.

Torej z enim stavkom lahko opredelimo, da je organizacijska struktura izoblikovan
vzorec med formalnimi potmi odločanja in poročanja, zaposlenimi in procesi, ki
omogočajo učinkovito komuniciranje, usklajevanje in povezovanje med oddelki.
Ivanko (2004, str. 22) opisuje, da se z vidika podrobnosti organizacijskega urejanja
odnosov med nalogami in njihovimi nosilci razlikuje makro-, mezo- in
mikroorganizacijsko strukturo.
Makroorganizacijska struktura je temeljna zgradba organizacijskih osnov, ki
prikazuje prvo razčlenitev skupnega poslovanja organizacije glede na komplekse
različnih poslov, vezanih na posebni predmet poslovanja, npr. razvoj, nabava,
proizvodnja, ter organizacijska ureditev njihovih medsebojnih odnosov.
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Mezoorganizacijska struktura je smotrna zgradba organizacijskih enot najniţje
sestavljenosti oz. skupin delovnih mest z logično razporeditvijo nalog in razmejitvijo
pristojnosti in odgovornosti po zasnovanih organizacijskih enotah.
Mikroorganizacijska struktura je logična razporeditev nalog po delovnih mestih
znotraj organizacijskih enot, zasnovanih v strukturi mezoorganiziranosti, z vsemi
odnosi med nosilci nalog znotraj organizacijske enote, kakor tudi med različnimi
organizacijskimi enotami celotne organizacije.
Razlikujemo med statičnim in dinamičnim pojmovanjem strukture. Statični vidik se
nanaša na delitev celotne delovne naloge na delne delovne naloge, dinamičen pa se
nanaša na prostorsko in časovno dimenzijo strukture organizacije. Ločimo tudi
formalno strukturo, ki se nanaša na formalno organizacijo in predstavlja vnaprej
določeni razpored del in sistem medsebojnih povezav v organizaciji, ter neformalno
strukturo, ki pa dopolnjuje organizacijsko funkcioniranje in predstavlja niz relativno
trajnih odnosov med ljudmi v organizaciji, ki so se razvili med njihovim skupnim
delom.
Sestavine organizacijske strukture:
Naloge
Pojem »naloga« razumemo kot nekaj, kar je potrebno opraviti, ali kot dogajanje, ki
se mora dogoditi. Naloge so ena izmed osnovnih sestavin, ki jih konstruktor
uporablja pri kreiranju organizacije in organizacijske strukture.
Nosilci
Nosilci so pomemben element organizacijske strukture, saj predstavljajo njene
sestavne dele, ki jih imenujemo tudi organizacijske enote. Posamezen nosilec ali
organizacijska enota predstavlja mesto, kjer se opravljajo določene naloge. V
organizacijski strukturi so te organizacijske enote razporejene od največjih do
najmanjših, od divizij do sektorjev, do posameznih delovnih mest, odvisno od
organizacijskih ravni, ki v organizaciji obstajajo.
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Medsebojna razmerja oz. odnosi
Odnosi predstavljajo medsebojna razmerja, ki se vzpostavijo in razvijejo med
nalogami in nosilci nalog. Obstajata dve vrsti povezav. Prva predstavlja razmerje, ki
se vzpostavi med nalogami in nosilci, ki opravljajo naloge. Druga pa predstavlja
odnose med samimi nosilci, ki nastanejo zaradi nalog, ki jih morajo opraviti vsi
nosilci skupaj. Gre za odnose med nosilci.
Ena naloga lahko zahteva več izvajalcev, od katerih eden odloča, drugi organizira,
tretji pa jo izvede. Pri tem se pokaţeta oba odnosa, in sicer odnos med nalogo in
nosilci, ter v kakšnih medsebojnih odnosih so nosilci zaradi določene naloge.
Po Mintzbergu (Kovač, 2003) je organizacijska struktura sestavljena iz petih
elementov:
Strateški vrh: je sestavljen iz organa, ki deluje iz najvišjih pozicij
organizacijske strukture in izvaja najpomembnejše odločitve za obstanek in
razvoj podjetja. Sem uvrščamo glavnega direktorja in vse, ki se ukvarjajo s
splošnimi problemi podjetja, kot so upravni odbor, pomočnik direktorja,
kolegij direktorjev, štab direktorjev.
Na nasprotni strani strateškega vrha se nahaja:
Operativno jedro: je srce organizacije in obsega telesa, ki opravljajo temeljne
aktivnosti organizacije. Operativno jedro predstavljajo nabava, skladiščenje
surovin, proizvodnja, prodaja, distribucija izdelkov in ostale sluţbe. Njihova
poglavitna naloga je pretvoriti input v output.
Strateški vrh in operativno jedro povezujejo:
Srednja linija: predstavljajo jo organi, ki prenašajo strateške odločitve
vrha v realnost, stvarnost je orientirana bolj na operativno upravljanje,
zato je lahko organizirana na več nivojih in ustvarja upravljavski stik med
strateškim vrhom in operativnim jedrom. Vanjo vključujemo vodje
obratov, njihovega tehničnega direktorja, vodjo prodaje in vodjo nabave.
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Tehnostruktura: je sestavljena iz strokovnih organov, katerih kompetence
so izven formalne strukture upravljanja. Naloge tehnostrukture so
predpisovanje metod in načinov dela v operativnem jedru, kar je dejansko
standardizacija dela. S pomočjo komunikacije in medsebojnega
prilagajanja izvedejo koordinacijo lastnih sluţb z drugimi sluţbami.
Štabi za podporo: so sluţbe, ki podpirajo funkcionalnost celotne
organizacije in nastopajo kot samostojne organizacijske enote (pravna
sluţba, računovodstvo itd).
Organizacijska shema ali organigram je grafična ponazoritev organizacijske strukture
posamezne organizacije, je nekakšna organizacijska karta. Graf organizacijske sheme
prikazuje odnose nadrejenosti in podrejenosti poloţajev, sluţb in funkcij
posameznikov znotraj organizacije. Prav tako grafično prikazuje sestavne dele
organizacije po različnih ravneh ter formalne povezave med temi deli.
Bavec (2005, str. 54) opisuje, da lahko iz organizacijske sheme razberemo štiri
glavne informacije o organizacijski strukturi:
-

naloge – v shemi so prikazana področja različnih nalog v organizaciji;

-

porazdelitve – vsak predal prikazuje oddelek v organizaciji, ki je odgovoren
za posamezna področja;

-

ravni managementa – shema prikazuje upravljalno-vodstveno hierarhijo, od
top managementa do oddelčnih managerjev;

-

linije avtoritete - prikazuje odnose podrejenost in nadrejenost posameznikov.

Organizacijska shema prikazuje samo formalne strukture, zato ima svoje prednosti in
slabosti. Prednost je v tem, da zaposlenim prikazuje, kakšni so odnosi njihovih nalog
do celotne organizacije. Obenem je razvidno, kdo naj komu poroča in na koga se
lahko obrnejo v primeru teţav. Slabost organizacijske sheme pa je v tem, da v
papirnati obliki ne more prikazati vsega, predvsem kje so najpomembnejši
komunikacijski kanali in kdo najbolj ovira organizacijo. Večja kot je organizacija,
bolj kompleksna je shema, saj je v organizaciji več organizacijskih enot in več enot
organiziranosti.
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4.2 Značilnosti organizacijske strukture
Oblikovanje organizacijske strukture vsebuje oblikovanje delovnih mest, oddelkov in
organizacije celotnega podjetja. Spreminjanje obstoječe organizacije pa je njeno
preoblikovanje.
Moţina et al. (2002, str. 413–414) pojasnjujejo, da sta temeljna cilja pri oblikovanju
organizacijske strukture stabilnost in fleksibilnost. Stabilnost se odseva v podrobni
razčlenitvi nalog in v formalnosti odnosov med njihovimi izvajalci. Fleksibilnost pa
se kaţe v manj podrobni delitvi in formalizaciji odnosov ter v pripravljenosti
zaposlenih, da sprejemajo nove naloge. Oba cilja morata biti pravilno razporejena, da
lahko dobimo organizacijsko ravnoteţje, ki mora biti doseţeno v vsakem primeru
oblikovanja organizacijske strukture.
Oblikovanje organizacijske strukture (Moţina et al., 2002, str. 417) imenujejo tudi
oddelčenje ali departmentalizacija, kar pomeni porazdeljevanje in dodeljevanje del in
nalog posameznim skupinam znotraj organizacije. Niţje organizacijske enote so
lahko oddelki, divizije in sekcije.
Pri strukturiranju organizacijske strukture je zelo pomembno, da so lastnosti
organizacijske strukture povezane med seboj, saj le njihova pravilna usklajenost
pripelje do ţelenih ciljev. Tri ključne dimenzije organizacijske strukture, po katerih
se organizacije razlikujejo med seboj, so:
Kompleksnost – pomeni razvitost organizacijske strukture v višino in širino
in predstavlja razlike med delovnimi mesti in enotami. Rozman et al. (1993,
str. 146) razlagajo, da se nanaša na tri dimenzije, to so vertikalna,
horizontalna in prostorska razseţnost. Vertikalna pomeni število ravni v
podjetju, horizontalna število oddelkov ali število delovnih mest na določeni
ravni, s prostorsko pa razumemo obstoj ene ali več dislociranih enot.
Formalizacija – (Bavec, 2007, str. 60) pomeni, da so strukture in procesi v
organizaciji dogovorjeni in formalno dokumentirani. Torej predstavlja vso
zapisano dokumentacijo, vključno s pravili delovanja, postopki dela ter opisi
delovnih mest. Bolj kot je organizacija formalizirana, bolj standardizirani so
postopki in višja je stopnja nadzora nad njenim delovanjem.
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Centralizacija – (Bavec, 2007, str. 61) določa, na kateri hierarhični ravni se
lahko sprejemajo določene odločitve. Če se odločitve sprejemajo na vrhu
hierarhije, je organizacija centralizirana, če pa se odločitve sprejemajo na
niţjih ravneh, je decentralizirana. Centralizacija pomeni, da se vse odvija na
enem mestu, pod enim vodjem. Povzroča specializacijo, omogoča boljšo
izrabo strojev in ugodno vpliva na stroške. Centralizirane organizacije imajo
zelo dobro koordinacijo in nadzor nad svojim delovanjem, vendar so toge in
neprilagodljive. Če je specializacija prevelika, lahko oteţuje izvajanje nalog,
ljudje pa so čedalje manj sposobni za opravljanje kompleksnih nalog.
Prednosti centralizacije so navadno pomanjkljivosti decentralizacije in
obratno. Za decentralizacijo pa je značilno opravljanje nalog na različnih
lokacijah pod različnimi vodstvi.
Cilj oblikovanja pravilne organizacijske strukture je v obstoju in doseganju čim višje
trajnosti in stabilnosti organizacije. Moţina et al. (2002, str. 415) menijo, da moramo
pri oblikovanju organizacijske strukture upoštevati tudi naslednje temeljne prvine:
Specializacija – je proces opredeljevanja posebnih nalog in njihovo
dodeljevanje posameznikom ali delovnim skupinam, ki so usposobljeni za
njihovo izvajanje. Specializacija je pri različnih vrstah organizacijskih
struktur različno uporabljena. Pomeni stopnjo, do katere so delovne naloge
razčlenjene na posamezna opravila. Višja kot je specializacija, oţje, torej bolj
specializirane naloge, opravljajo delavci, kar privede do večjega števila
delovnih mest.
Standardizacija – opredeljuje organizacijske postopke tako, da vsak zaposleni
opravlja svoje delo na enoten in konsistenten način. To je mišljeno za
standardizacijo predmetov dela, dokumentov

in postopkov. Namen

standardizacije je poiskati najustreznejši postopek oz. način dela ter z
upoštevanjem pravil zmanjšati napake.
Koodinacija – je v organizacijah različna in označuje formalne in neformalne
postopke povezovanja aktivnosti, ki jih izvajajo ločeni posamezniki ali
skupine v organizaciji. Tri osnovna načela koordinacije, ki jih mora manager
upoštevati, so:
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-

enotnost ukazovanja – vsakdo mora imeti samo enega vodjo, ki mu dodeljuje
naloge in komur poroča;

-

načelo hierarhije – vsi zaposleni morajo povezovati jasne in neprekinjene
linije avtoritete z višjimi instancami, vse do najvišjega vrha (glavnega
managerja);

-

načelo vodstvenega razpona – število ljudi, ki poroča enemu nadrejenemu
mora biti omejeno, saj posamezen manager ne more uspešno nadzorovati
prevelikega števila podrejenih.
Avtoriteta – je pravica ukazovanja oz. vplivanja na delovanje drugih.
Vključuje oţjo in širšo odgovornost. To pomeni, da managerji pri izvajanju
avtoritete sprejemajo odgovornost za delovanje in da so tudi pripravljeni
nositi odgovornost za uspehe in neuspehe.

Pomembno je omeniti še dve lastnosti organizacijske strukture, s katerimi se srečuje
vsaka organizacija, in sicer:
Profesionalizacija – (Bavec, 2007, str. 61) je zahtevna raven formalne
izobrazbe in usposobljenosti delavcev. Meri se s povprečno izobrazbo
zaposlenih v podjetju in jo izrazimo s številom let, ki jih je posameznik
porabil za pridobivanje znanj in sposobnosti. Profesionalizacija je visoka, če
je za pridobitev znanja in sposobnosti zaposlenih potreben daljši čas.
Kadrovska struktura – nam pove, kako in kje so ljudje zaposleni. Vsaka
organizacija oz. podjetje si ţeli, da bi razpolagalo z najboljšimi kadri
(ambiciozni, motivirani, dokazovanja ţeljni ljudje), ki bi poleg hitrega in
natančnega dela ustvarjalno razmišljali in sproţili spodbude ter uresničevali
zamisli in cilje organizacije ali podjetja. Takšni zaposleni imajo ţeljo
ustvariti, narediti nekaj, s čimer bodo lahko pokazali in upravičili svojo
izobrazbo in usposobljenost.
Idealna organizacijska struktura je tista, ki spodbuja zaposlene k posredovanju
horizontalnih informacije in koordinacij. V dobro izdelani organizacijski strukturi
poteka delo hitreje, brez podvajanja, medsebojno sodelovanje in pretok informacij
sta boljša, kar je razlog za uspešnejše in učinkovito delo, vse skupaj pa privede do
boljših poslovnih rezultatov.
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4.3 Načela organizacijske strukture
Po mnenju Bavca (2007, str. 66) temelji strukturiranje organizacij na naslednjih
temeljnih načelih:
Specializacija dela
Prvi korak pri strukturiranju organizacij je specializacija dela, ki določa, kaj lahko
posameznik dela. Posameznik ali skupina se specializira za določene aktivnosti in jih
zaradi tega lahko opravlja bolje, hitreje ali bolj ekonomično od delavcev, ki niso
specializirani. Vsak posameznik lahko opravlja omejen spekter nalog. Posledica
specializacije dela so opisi delovnih nalog.
Oddelčenje
Oddelčenje je organizacijski koncept, ki zagotavlja zdruţevanje podobnih ali
povezanih aktivnosti v iste organizacijske enote. Oddelki se lahko gradijo z
zdruţevanjem aktivnosti, ki so med seboj logično povezane in jih opravljajo delavci s
podobnimi specialnostmi, hkrati pa se lahko aktivnosti zdruţujejo samo zato, ker se
opravljajo na določeni lokaciji. Poznamo štiri osnovne tipe oddelčenja. To so
funkcijske strukture, produktne strukture, strukture glede na stranke ter geografska
porazdeljenost.
Doseg nadzora
Pomeni število podrejenih managerjev, ki poročajo nadrejenemu managerju. Pri tem
se opredelijo tudi velikosti organizacijskih enot ter njihov poloţaj v organizacijski
strukturi. Doseg nadzora je z vidika managerja pomemben, ker s številom delavcev,
ki mu poročajo, nelinearno in zelo hitro narašča tudi obseg komunikacij in interakcij.
Če je obseg nadzora prevelik, se učinkovitost managerja zmanjša zaradi
neobvladovanja takega obsega komunikacij. Zato je v okoljih, kjer je delo rutinsko in
lahko poteka brez sodelovanja managerjev, doseg nadzora večji ter seveda obratno.
V okoljih, kjer je potrebno sprejemati veliko število odločitev, mora biti doseg
nadzora manjši. Če je doseg nadzora majhen, so hierarhije globoke, pri velikem
dosegu nadzora pa so sploščene.
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Veriga ukazovanja in obvladovanja
Verigo ukazovanja predstavljajo formalni komunikacijski kanali, ki določajo
pristojnost, odgovornost in komunikacije. Ta veriga predstavlja zaporedje razmerij
med nadrejenimi in podrejenimi delavci. Poteka od vrha organizacijske hierarhije
navzdol do posameznega delavca.
Enotnost ukazovanja in obvladovanja
Ena od temeljnih organizacijskih principov je zahteva po neprekinjeni verigi
ukazovanja in komuniciranja med managementom in delavci. Ukazi lahko potujejo
od vrha hierarhije do posameznega delavca tako, da se ta pot nikjer ne prekine.
Pomembno je poudariti, da je to dvosmerna pot, saj morajo komunikacije ravno tako
neprekinjeno potovati od spodaj navzgor, od delavca do managerja.

4.4 Organizacijske strukture in razmerja med njimi
Ljudje so v zdruţbah med seboj povezani z določenimi razmerji. Sestav teh razmerij
imenujemo organizacijska struktura. Kadar je med seboj povezanih več istovrstnih
razmerij med ljudmi, govorimo o enovitih strukturah. Osnovne enovite strukture so
tehnična, motivacijska, oblastna in komunikacijska struktura. Tiste, ki so med seboj
povezane, pa imenujemo zloţene oz. ravnalne ali organizacijske strukture.
Tehnična struktura
Delo je temelj vsakega človeškega delovanja. Na razvoj človeštva je v veliki meri
vplivala delitev dela. Moţina et al. (2002, str. 49) ločijo druţbeno delitev dela, pri
čemer posamezniki proizvajajo različne proizvode in storitve, in te učinke dela med
seboj zamenjujejo. Druga pa je tehnična delitev dela, ki jo opredeljujejo kot
razčlenitev celotnega delovnega procesa v zdruţbi na sestavne delovne procese in
dodelitev teh v izvedbo posameznih članov. Tehnična struktura nastane s tehnično
delitvijo dela. Tehnična delitev dela (Lipovec, 1987, str. 75) je razstavljanje skupne
naloge podjetja na delne logično zaokroţene skupine procesov, te pa še na
podrobnejše in preprostejše procese. Postopek se ponavlja tako dolgo, da dobimo
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skupine istovrstnih procesov, ki jih imenujemo opravila. Te se dodeljujejo delovnim
mestom, ki so najmanjše organizacijske enote v podjetju. Delovno mesto, opravek in
naloga so prvine izvedbene funkcije. Omeniti je potrebno še dve prvini, to sta
izvajalec ter sredstvo za delo. Delo je mogoče razdeliti v dveh smereh: v navpični
smeri, kjer se delo členi v faze planiranja, izvedbe in kontrole, v vodoravni smeri pa
po delovnih postopkih. Podjetja delijo delo tudi po načinu, in sicer po poslovnih
funkcijah ter namenu dela. Zaposleni izvajajo delovne naloge in tako med njimi
prihaja do razmerij. Z delitvijo dela nastopi potreba po usklajevanju. Delovne naloge
zdruţujemo po zahtevnosti nalog in upoštevamo njihov obseg tako, da posameznik
opravlja eno ali več delovnih nalog. Delovne naloge in delovna mesta zdruţujemo v
oddelke, te pa v podjetje oz. organizacijo. S tehnično delitvijo pride do tehničnih
razmerij in struktur razmerij med ljudmi.
Komunikacijska struktura
Komunikacija je pogoj za potek dela med zaposlenimi. Brez komuniciranja podjetje
ali organizacija ne bi moglo obstajati, saj so takšni stiki znotraj nepogrešljivi. S
komuniciranjem se med ljudmi oblikujejo posebna razmerja. Vsak komunikacijski
sistem je sestav razmerij med ljudmi, ki nastanejo s komuniciranjem in zaradi njega.
V preprostem komunikacijskem sistemu se oblikuje razmerje med oddajnikom in
sprejemnikom. V kompleksnejših komunikacijskih sistemih pa nastane mreţa
razmerij med oddajniki in sprejemniki. Govorimo o komunikacijski strukturi.
Obstajata dve vrsti komuniciranja. Enosmerna komunikacija, ki poteka le v smeri od
pošiljatelja do prejemnika, kar je primerno le za komuniciranje z velikim številom
zaposlenih naenkrat in za sporočanje enostavnih sporočil. Uporablja se tudi v
podjetjih s strogo hierarhično strukturo, je hitra in na videz učinkovita, vendar
pogosto ni natančna in zahteva več načrtovanja. Dvosmerna komunikacija pa poteka
v obeh smereh, od pošiljatelja k prejemniku sporočila. Uporabna je, ko je pomembno
razumevanje sporočila in moţnost povratne informacije, aplicira pa se tako pri
enakopravnih in demokratičnih odnosih kot pri navpičnem in tudi vodoravnem
sporočanju. Takšna komunikacija je počasna, deluje neurejeno, vendar je pogosto
natančnejša, ter manj načrtovana zaradi sprotnega pojasnjevanja. Glede na smer
komuniciranja ločimo: vertikalno komuniciranje, ki poteka med različnimi ravnmi v
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podjetju, ter horizontalno komuniciranje, ki poteka dvosmerno med osebami na isti
hierarhični ravni. Komunikacije so sredstvo koordinacije in so potrebne za
medsebojno usklajevanje posameznih del, ki jih morajo oddelki opraviti za dosego
skupne naloge.
Motivacijska struktura
Rozman (2000, str. 7–8) pravi, da ljudje delujejo zaradi zadovoljevanja svojih potreb,
oz. doseganja ciljev. Takšno delovanje, ki je usmerjeno v cilj, je motivirano
delovanje. Motiv je razlog, da človek deluje. Člani se med seboj podpirajo, pa tudi
ovirajo, med njimi in njihovimi cilji prihaja do motivacijskih struktur. Motivacijske
strukture so opredeljene z delovanjem ljudi, njihovim komuniciranjem, druţenjem in
delom v podjetju. Neustrezna motivacijska struktura lahko povzroči neustrezno
opravljanje delovnih nalog na posameznih delovnih mestih in tako lahko pride do
prekinjenega delovnega procesa. Motivacijska razmerja lahko opišemo na dva
načina. Lahko so razmerja med potrebami, to so razmerja med cilji, bolj konkretno
nagradami, ali razmerja med motivacijskimi faktorji dveh oseb. Motivacijska
razmerja so določena glede na različne kriterije. Prvi od njih je vsebina. V odvisnosti
od dosega ciljev se razmerja razlikujejo tudi kvantitativno. Naslednji kriterij je po
smeri (usmerjenost k nagradam) in zadnji je trajanje, saj razmerja nastajajo med
parom kratkoročnih in dolgoročnih ciljev. Motivacijska struktura je od vseh enovitih
struktur najmanj izrazita, najteţje jo je določiti in opisati, pa vendar ima pomemben
vpliv na delovanje ostalih struktur in organizacije v celoti.
Oblastna struktura
Oblast (Rozman, Kovač, in Koletnik, 1993, str. 135) je moč, ki je povezana z
delovno nalogo in ki izvira iz poloţaja v podjetju. Oblastna struktura izhaja iz
lastništva v podjetju in nastane zaradi večanja in širjenja podjetja. Lastnik je nosilec
vse oblasti v podjetju. Skupno delovno nalogo dajo lastniki v izvedbo glavnemu
managerju, ta pa naloge naprej prenese drugim. S tem se začne proces delegiranja ali
pooblaščanja, ki pomeni prenašanje delovne naloge in ustrezne oblasti navzdol na
sodelavce. V procesu pooblaščanja se od glavnega managerja navzdol do zadnjega
posamičnega izvajalca oblikuje hierarhična lestvica. Obsega več ravni in predstavlja
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vertikalno razseţnost oblastne strukture. Horizontalna razseţnost pa predstavlja
kontrolni razpon, ki pomeni število podrejenih instanc eni nadrejeni instanci. Z
oblikovanjem hierarhične lestvice v vertikalni smeri in kontrolnim razponom v
horizontalni smeri se oblikuje hierarhična piramida. V procesu delegiranja se oblast
prenaša na niţje ravni. Če večino oblasti zadrţi vrh piramide, govorimo o
centralizaciji in ozkem kontrolnem razponu. Če se pa večji del oblasti prenaša na
niţje ravni v hierarhiji, govorimo o decentralizaciji in širokem kontrolnem razponu.
Ravnalna struktura
Rozman (2000, str. 9) navaja, da je z ravnalno strukturo, z ravnanjem formalno
določen poloţaj vsakega zaposlenega v podjetju. Ravnalna struktura je struktura
zadolţitev, avtoritete, odgovornosti in mesta v komuniciranju. Lahko je različna,
odvisno od določenih vplivov. Tako ločimo, predvsem v povezavi s hierarhijo,
linijski, funkcionalni, štabno-linijski in odborovski tip hierarhije, v povezavi s timi
pa timski tip.

4.5 Vrste organizacijskih struktur
Vsaka organizacija si odvisno od razmer in glede na svoje potrebe izbere
najustreznejšo organizacijsko strukturo, ki ji bo omogočila čim boljše doseganje
zadanih ciljev.
Moţina et al. (2002, str. 418) navajajo več različnih organizacijskih struktur:
funkcijsko organizacijsko strukturo,
divizijsko organizacijsko strukturo,
matrično organizacijsko strukturo,
trapezoidno organizacijsko strukturo,
mreţno in virtualno organizacijsko strukturo ter
procesno organizacijsko strukturo.
Zelo teţko je govoriti o idealni organizacijski obliki, saj ima vsaka svoje prednosti in
pomanjkljivosti. Moţno pa je, da organizacija hkrati uporablja različne
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organizacijske strukture na posameznih področjih svojega delovanja. Pri oblikovanju
je popolnoma svobodna, vendar mora upoštevati zakonske zahteve in lastne cilje
(stabilnost, fleksibilnost, centralizacija, decentralizacija organizacije). Pomembno je
poudariti, da so v praksi čiste oblike organizacijskih struktur redke, najpogosteje gre
za dopolnjevanje različnih oblik.

4.5.1 Funkcijska organizacijska struktura
Funkcijska organizacijska struktura je ena najstarejših in najpreprostejših
organizacijskih struktur. Podjetja praviloma pričnejo ţivljenjski cikel s takšno
organiziranostjo, zato je tudi najpogosteje uporabljena organizacijska oblika in v
svetu najbolj običajna tako v proizvodnih kot storitvenih podjetjih. Je centralizirana
organizacijska struktura, oblikovana na zahtevi, da se dela in da se naloge ene
poslovne funkcije organizirajo na enem mestu pod pristojnostjo enega vodje.
Uporablja se predvsem v malih in srednje velikih podjetjih, prav tako je primerna za
velika podjetja, kadar ta proizvajajo le en osnovni proizvod. Primerna je predvsem za
stabilno poslovno okolje, ki ne zahteva velike poslovne in organizacijske
prilagoditve, za proizvodnjo ali storitve, ki temeljijo na rutinskih tehnologijah in
serijski proizvodnji, ter za zagotavljanje visoke interne učinkovitosti in
produktivnosti.
Z vidika oblikovanja strukture ni vseeno, koliko organizacijskih enot oblikujemo v
podjetju. Sikavica in Novak (1993, str. 126–128) določata glede na število
oblikovanih funkcijskih enot tri temeljne oblike funkcijske organizacijske strukture:
-

začetno – število funkcionalnih enot je manjše od števila poslovnih funkcij;

-

standardno – število funkcionalnih enot je enako številu poslovnih funkcij in

-

razvito – število funkcionalnih enot je večje od števila poslovnih funkcij.

Prednosti funkcijske organizacijske strukture (Moţina et al., 2002, str. 418) so
predvsem v njeni racionalnosti; naloge se opravljajo pod enim vodjem – direktor je
glavni manager in lastnik organizacije; vsak podrejeni ima le enega nadrejenega;
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komuniciranje poteka v obeh smereh; odgovornosti so jasno določene; povečuje
specializacijo in profesionalizacijo ljudi.
Funkcijska organiziranost ima kljub svoji razseţnosti in popularnosti na področju
managementa kar nekaj slabosti.
Slabosti funkcijske organizacijske strukture (Bavec, 2007, str. 86–87) se kaţejo v
slabši prilagodljivosti na spremembe na trgu in na proizvodne tehnologije;
centralizacija odločitev je prevelika (le uprava ali generalni direktor ima popolni
pregled nad delovanjem podjetja); organizacijske enote so med seboj slabo
povezane; zaposleni, ki delajo v specializiranih enotah imajo zelo omejen pogled na
cilje in delovanje organizacije; komuniciranje je počasno; odločitve se sprejemajo in
uresničujejo počasi.

4.5.2 Divizijska organizacijska struktura
Znanstveniki so po letu 1950 za potrebe delovanja organizacij v hitro spremenljivem
okolju zasnovali in razvili novo organizacijsko strukturo – divizijsko organizacijsko
strukturo, ki je dosti bolj prilagodljiva in sprejemljivejša od funkcijske strukture.
Primerna je za hitre spremembe in nestabilno okolje.
Divizijska organizacijska struktura (Moţina et al., 2002, str. 419) je decentralizirana
organizacijska struktura, ki temelji na zahtevi, da morajo biti posamezne funkcije
organizirane decentralizirano. Poslovne funkcije se v divizijski strukturi izvajajo
znotraj posameznih divizij oz. oddelkov. V njej potekajo delitev dela v podjetju,
grupiranje in povezovanje sorodnih opravil in oblikovanje niţjih organizacijskih enot
na osnovi produktov, geografskih področij in kategorij kupcev. Z decentralizacijo pa
se na niţje organizacijske enote prenesejo številna pooblastila in odgovornosti, ki
tem enotam omogočajo relativno samostojno delovanje in prevzemanje odgovornosti
za rezultat njihovega delovanja. Primerna je za večje organizacije, ki proizvajajo
veliko število različnih proizvodov oz. se uporablja kot dodatna struktura v velikih
podjetjih, s katero dopolnijo osnovno funkcijsko strukturo zaradi potreb razvoja in
delovanja. Posebnost divizijske enote predstavljajo profitni centri. To so tehničnoSonja Ježovnik: Model organizacijske strukture bolnišnice
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tehnološke oz. funkcijske enote, ki dobijo značaj pridobitnega centra le, če je mogoče
meriti in vrednotiti vse vloţke in dobljene rezultate.
Moţina et al. (2002, str. 420) dodajajo, da je vodenje velikih podjetij z divizijsko
organizacijo predvsem kolegijsko. Najvišji upravljalno-vodstveni organ je upravni
odbor. Članstvo v upravnem odboru je običajno povezano z vodenjem določene
panoge oz. proizvodnega programa in z odgovornostjo za določeno področje
poslovanja. Z divizijsko organizacijsko strukturo doseţemo večjo fleksibilnost, kar je
temeljni cilj sodobne organizacijske strukture.
Prednosti divizijske organizacijske strukture so: oblikovanje decentraliziranih enot;
vključuje visoko koordinacijo skozi funkcije; omogoča enotam prilagajanje različnim
produktom ali kupcem; prevzemanje odgovornosti vodstvenih delavcev; skrb za
lasten razvoj; večja odgovornost zaposlenih; skupinsko delo in specializacija dela ter
usmerjenost v zadovoljstvo kupcev.
Slabosti divizijske organizacijske strukture, ki jih Bavec (2007, str. 89–90)
izpostavlja, pa so teţja koordinacija med različnimi produktnimi linijami, pogosto
manjša razvojna in proizvodna učinkovitost, saj se določene aktivnosti kljub
različnosti proizvodov še vedno podvajajo ali neusklajeno izvajajo, ter integracija in
standardizacija, ki sta na ravni podjetja sta zelo oteţeni, saj vsaka produktna linija
teţi za reševanje predvsem svojih problemov.
Temeljne oblike te strukture so:
Produktna – temelji na proizvodu ali storitvi. Vsa opravila za proizvodnjo in
realizacijo posameznega proizvoda ali skupine proizvodov so povezana v eno
organizacijsko enoto in je ta tudi odgovorna za izvedbo in rezultate svojega dela.
Teritorialna organizacijska struktura – temelji na geografskih področjih oz. teritorijih
delovanja. Teritorialna enota opravlja vse dejavnosti na izbranem področju.
Uporabljamo jo, kadar organizacija deluje na širšem območju in mora upoštevati
različne zakone in/ali lokalne običaje, najpogosteje pa jo uporabljamo v
organizacijah, ki so nastale z zdruţitvijo različnih samostojnih podjetij.
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Odjemalcem usmerjena struktura – divizijsko organizacijsko strukturo lahko
oblikujemo tudi na temelju ciljne skupine uporabnikov. Takšen tip je usmerjen na
posamezne skupine ali segmente kupcev ali prodajalcev.

4.5.3 Matrična organizacijska struktura
Matrična organizacija (Bavec, 2007, str. 96–97) je kombinacija funkcijske in
produktne organizacijske strukture, kar pa ne pomeni, da je vsaka kombinacija teh
dveh struktur tudi matrična organizacija. Pomembna je predvsem, ker je od vseh
organizacijskih oblik v največjem vzponu. Še pred časom je veljalo, da so le-te v
praksi redke, teţko izvedljive, vendar se stanje naglo spreminja. Dobre strani
matrične organizacije prinašajo pomembne prednosti, saj jih sodoben management
uporablja vse pogosteje.
Matrična struktura pomeni obliko povezovanja v oddelke, in sicer po proizvodih in
funkcijah. Zanjo je značilno dvojno vodenje, kar pomeni, da so meje med oddelki
zbrisane, to pa omogoča večjo prilagodljivost, vendar pa se posledica izbrisa meja
kaţe v tem, da zaposleni odgovarjajo dvema vodjema. Prvi je vodja oddelka ali
enote, v kateri so stalno razporejeni, drugi pa je vodja projekta, v katerem sodelujejo.
Matrična struktura zahteva od managementa velik občutek za medčloveške odnose.
Potrebna je ustrezna kultura v organizaciji, ki omogoča kolegialne odnose in
sodelovanje. Primerna je za podjetja, ki istočasno proizvajajo ali nudijo storitve po
naročilu za znanega kupca in/ali imajo diverzificiran proizvodni program.
Po mnenju Moţine et al. (2002, str. 421) matrična struktura organiziranosti terja
timsko delovanje organizacije, ki pa je v sodobnih organizacijah razmeroma slabo
razvito in uporabljeno. Ivanko (2005) navaja, da povzroča matrična organiziranost
zaradi nepoznavanja timskega dela številna nasprotja:
-

terja visoko angaţiranost sodelavcev za doseganje organizacijskih ciljev;

-

pristojnosti posameznikov so omejene;

-

sodelavci so v takšni organizaciji enakopravni – v avtoritativni in oblastniški
organiziranosti pa je to »nedopustno«.
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Poznamo različne oblike matrične strukture:
Projekt (projektno-matrična struktura) – primerna je za organizacije, ki izvajajo večje
število projektov po naročilu kupca.
Program (programsko-matrična struktura) – primerna je za organizacije, ki izvajajo
večje število programov istočasno.
Produkt (produktno-matrična struktura) – primerna je za organizacije, ki proizvajajo
večje število proizvodov istočasno ali nudijo storitve po naročilu ţe znanega kupca.
Glavne prednosti matrične organizacijske strukture so predvsem naslednje
(Dimovski et al., 2003, str. 138):
-

fleksibilnost je ena od največjih prednosti organizacije, saj omogoča večjo
prilagodljivost organizacije potrebam okolja;

-

učinkovita uporaba virov ter

-

motiviranost in zavzetost zaposlenih.

Med njene prednosti lahko prištevamo tudi naslednja dejstva: organizacija je zelo
elastična; učinkovito izkoriščanje resursov; učinkovitost pri zahtevnejših odločitvah;
posebej je učinkovita v projektnih organizacijah; zelo učinkovita koordinacija, ko je
potrebno usklajevati prekrivajoče aktivnosti; tokovi informacij so zelo odprti.
Slabosti matrične strukture zaznamuje slednje: problemi med zaposlenimi, zaradi
dvojnega vodenja; veliko število sestankov, dogovorov; koordinacija je zahtevnejša;
stalna moţnost konfliktov.
V matričnih organizacijah lahko zelo uspešno uporabljamo informacijsko in
komunikacijsko tehnologijo, saj lahko rešita precej problemov povezanih z
zahtevnejšimi komunikacijami. To je lahko eden izmed razlogov za povečano
privlačnost matričnih organizacij v sodobnem času.
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4.5.4 Trapezoidna organizacijska struktura
Trapezoidna organiziranost (Moţina et al., 2002, str. 422) je nastajala v več
razvojnih stopnjah in oblikah organiziranosti:
-

prva razvojna stopnja zajema deteljičasto obliko;

-

druga razvojna stopnja predstavlja organiziranost v obliki satovja;

-

v zadnji razvojni stopnji pa je prešla v obliko trapezoidne organiziranosti.

C. Handy je razvil organiziranost v podobi detelje. Ta ima tri liste, povezane s
steblom. Listi so ločeni, vendar predstavljajo celoto. En list zajema jedro strokovnih
delavcev, drugi začasno zaposlene, tretji pa pogodbene partnerje zunaj organizacije.
Razvijajo se majhni timi. Moţina et al. (2002, str. 422–423) navajajo, da podjetja
prepričajo visoko izobraţene in dobro plačane sodelavce, da le-ti ponudijo svoje
storitve v samostojnih enotah zunaj organizacije. Takšne enote so odgovorne za
sprejete obveznosti. Nimajo skupnega organizacijskega vrha, matično podjetje jim
med drugim pomaga tudi tako, da jim zagotovi del kapitala in s tem pospešuje
razdruţevanje. Z ločevanjem nastane veliko manjših enot, ki v medsebojni
povezanosti predstavljajo obliko satovja. Enote so ločene, vendar blizu druga drugi,
najbolj uspešne pa so tiste samostojne enote, ki so povezane z drugimi preko
skupnega interesa.
Trapezoidna organizacijska struktura je sestavljena iz strateške in operativne ravni.
Slednjo sestavljajo strateški managerji in operativni delovni timi. Struktura je
predstavljena v obliki trapeza, ki ima dve vzporedni stranici. Strateški managerji in
operativni vodje delujejo na ravni ploskvi trapeza, ker poosebljajo timsko delo. Drugi
dve stranici štirikotnika pa sta narisani pod različnima kotoma, ki sta odvisni od
spremenljivih kontrolnih razponov. Celoten model trapezoidne organizacijske
strukture je zgrajen tako, da omogoča učinkovitost vodenja timov.
Z zdruţevanjem večjega števila manjših enot pripelje trapezoidna organiziranost do
velike gospodarske enote, katere prednost je v ekonomiji obsega in stabilnosti,
slabost pa v naraščajoči birokraciji. Ta je povezana s številom ravni znotraj podjetja.
Velike organizacije teţijo po večjem številu ravni zaradi napredovanja in pričakovanj
zaposlenih v uspešni organizaciji, kjer večje število ravni omogoča napredovanje in
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višanje plač. S tem se poveča statusna hierarhija ter zapletenost socialnih sistemov.
Pojavi se čedalje večja potreba po tesni kontroli, kjer nadrejeni nadzirajo podrejene.
Prednost sodobnih organizacij naj bi bila v njihovi sploščenosti, kjer neposredni
nadzor ne bi bil mogoč. Zaposleni se največkrat samostojno odločajo in so le do
določene mere vodeni od zgoraj. Kontrola njihovega dela se izvaja s pomočjo
informacijske tehnologije, preko katere se ugotavlja in prikazuje uspešnost
posameznika ali določene skupine. Slabost sodobnih organizacij je v tem, da ne
vzdrţujejo dovolj neposrednih stikov med strateškim managementom in operativnimi
vodji, ki so nujno potrebni za razumevanje samega delovanja v organizaciji.

4.5.5 Mreţna in virtualna organizacijska struktura
Dinamična mreţa (Moţina et al., 2002, str. 425) je novejša oblika strukture. Njena
značilnost je nevidnost, bistvo te so medsebojne povezave samostojnih podjetij, ki
sodelujejo pri proizvodnji kompleksnejšega izdelka, storitve ali projekta preko
računalniškega omreţja, kjer so vključeni tudi kupci in dobavitelji. Najenostavnejše
si lahko to razlagamo s primerom nekega izdelka, ki ga v eni drţavi oblikujejo in
zasnujejo, konstruirajo ga v drugi, izdelajo pa v tretji drţavi. Udeleţenci so odvisni
drug od drugega, zato se vsi trudijo za skupni uspeh. Najpomembnejša lastnost in
ključnega pomena v dinamični mreţi je medsebojno zaupanje vseh partnerjev oz.
udeleţencev, ki so vanjo vključeni. Ti se morajo drţati svojih nalog in obveznosti, si
med seboj pomagati in postati enotni, saj lahko v nasprotnem primeru katerikoli
udeleţenec verige začne delati za konkurenco, kar lahko privede do propada
dinamične mreţe.
Prednosti organizacijske strukture v obliki dinamične mreţe se kaţejo kot: visoka
stopnja fleksibilnosti; izraba človeških virov; večja učinkovitost; poslovna uspešnost
ter moţnost zdruţitve večje količine znanja, brez dodatnega zaposlovanja.
Znotraj mreţne organizacijske strukture se je oblikovala posebna oblika strukture
organiziranosti, ki jo imenujemo virtualna organizacijska struktura (moţna,
potencialna, navidezna). Moţina et al. (2002, str. 427) jo opredeljujejo kot svojsko
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obliko mreţne organiziranosti, ki povezuje večje število samostojnih organizacij pri
proizvodnji virtualnih izdelkov ali storitev. Namenjena je predvsem za proizvodnjo
virtualnih izdelkov, ki so zelo zapleteni in zahtevni, saj terjajo stalne izboljšave,
izvedeni pa morajo biti v skladu z zahtevami kupcev.
Virtualna organizacijska struktura je mreţa podjetij, od katerih ima vsaka svojo
določeno sposobnost in so se zdruţile za izvajanje določene, prezahtevne naloge.
Podjetja se lahko zdruţujejo začasno ali trajno, odvisno od cilja zdruţevanja.
Značilnost zdruţenih podjetij je, da si delijo skupno usodo, skupaj razvijajo izdelek,
ter si med seboj delijo stroške, tehnološke doseţke in skupni dobiček. Podjetja so ves
čas medsebojno neodvisna, vizualno organizacijo pa jim omogoča sodobna
informatika. Preko računalniškega omreţja imajo neposreden dostop do baze
podatkov, hkrati pa je omogočeno medsebojno komuniciranje, ki vključuje tako
kupca kot dobavitelja. Potreba po tesnem medsebojnem sodelovanju daje čvrstost.
Vsi se trudijo za skupen uspeh.
Slabost virtualne organiziranosti je, da zahteva veliko discipliniranost udeleţencev,
saj če eden izmed njih ne izpolni svojih obveznosti, kot so dobavni roki in zahtevana
kakovost, ima lahko to velike posledice za celotno virtualno organiziranost. Obenem
med slabosti prištevamo, da omejuje prostost managerjev in povzroča zaskrbljenost
za pravilno odločanje.

4.5.6 Procesna organizacijska struktura
Število in vrsta procesov v organizaciji je odvisna od moţnosti in od potreb podjetja.
Z vidika procesne organiziranosti ločimo dve vrsti procesov: proizvodne (glavne)
procese, v katerih izdelujemo končne izdelke ali storitve, ter druge organizacijske
procese (podporne). Ivanko (2005) razlaga, da je glavne vzroke za neuspeh moč najti
v načinih dela oz. procesih opravljanja dela.
Procesno organizacijska struktura je ena izmed novejših metod organiziranja,
oblikujejo jo procesi kot procesni timi ter drugi udeleţenci organizacije. Izid
predstavlja posebna oblika strukture, kjer preidemo iz navpične na vodoravno
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organiziranost. Procesna organizacijska struktura ima praviloma tri ravni; in sicer
izvršnega vodjo (generalni direktor), vodje procesov in time znotraj procesov.
Primerna je samo za procese, ki so neodvisni drug od drugega in ki razpolagajo z
vsemi potrebnimi zmogljivostmi za proizvodnjo lastnih izdelkov. Procesi so
oblikovani tako, da zajemajo vse specialnosti za samostojno delovanje. Biti morajo
čim samostojnejši in obsegati aktivnosti, povezane z razvojem, proizvodnjo in
distribucijo izdelkov. Sodobna procesna organiziranost tako vzpostavlja neposredno
zvezo med dobavitelji, proizvajalci in kupci. Proces postane velik tim, ki je lahko
sestavljen iz raznih priloţnostnih timov. Laţje je izvedljiva v organizacijah z
enotnim sistemom dela, ki odseva v celovitem procesu in terja ustrezno računalniško
podporo.
Procesna organiziranost pomeni zmanjševanje ukazovalne hierarhije in števila vodij,
manj birokracije in pritiska na zaposlene, poznavanja ciljev organizacije, več
sodelovanja, informiranja in motiviranja ter prepoznavanje lastne vloge, kar povečuje
zadovoljstvo zaposlenih.
Nezaţelene posledice, ki spremljajo procesno organiziranost, so:
-

odpuščanje srednjega managementa zaradi zmanjšanja števila ravni;

-

grupiranje in zdruţevanje nalog zahteva manjše število zaposlenih, s čimer se
pojavi negotovost in zmanjšana motivacijska zavzetost pri delu;

-

manjše število zaposlenih negativno vpliva na stopnjo zaposlenosti;

-

napredovanje po hierarhični lestvici začne izginjati, kar pomeni, da je
potrebno poiskati drugačne načine motiviranja in nagrajevanja;

-

pojavljajo se vse večje potrebe po vsestranski opredelitvi ustvarjalnih ljudi;

-

procesna organiziranost in stili vodenja so usmerjeni v prihodnost in
dolgoročne cilje.
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4.6 Vpliv dejavnikov na organizacijsko strukturo
Na oblikovanje organizacije vpliva splet dejavnikov, ki posredno ali neposredno
določajo organizacijo in/ali vplivajo na njeno organizacijsko strukturo. Te dejavnike
opredelimo kot: zunanje dejavnike (okolje, institucionalne razmere, integracijski
procesi, trţišče, razvoj znanosti in tehnike) in notranje dejavnike (tehnologija v
podjetju, velikost podjetja, cilji in strategije podjetja ter zaposleni v podjetju). Ker pa
vsi dejavniki nimajo enakega pomena in vpliva na organizacijo, je smotrno proučiti,
kateri dejavniki so pomembni za obravnavno organizacijo in kakšen je njihov vpliv
na organiziranje. Pomembno je, da podjetje ali organizacija lahko vpliva na notranje
dejavnike, ne more pa vplivati na zunanje. Najpogostejši dejavniki, ki se jim
organizacije skušajo prilagoditi, so:
Okolje
Okolje predstavlja del zunanjega sveta, s katerim prihaja organizacija v stik. Lahko
je stabilno, spreminjajoče ter nestabilno.
Vila in Kovač (1997, str. 156–161) razlagata, da je organizacijsko okolje sestavljeno
iz treh podsistemov:
-

splošnega okolja (politično-pravno, tehnično-tehnološko, demografsko,
druţbeno-kulturno, naravno);

-

specifičnega operativnega okolja (kupci, dobavitelji, konkurenca, interesne
skupine);

-

internega okolja (delničarji, vodstvo, zaposleni).

Temeljni problemi njihove obdelave so:
-

opredelitev okolja organizacije – organizacije pri svojem delovanju
upoštevajo vplive, ki pomembneje določajo organizacijo;

-

mnoţica moţnih vidikov obravnave okolja – organizacija pri svojem delu
upošteva tiste vidike obravnave, ki so pomembni za izvršitev namena in
smotrov delovanja;

-

izbor značilnosti okolja (stabilnost, sestavljenost).
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Podjetja delujejo v določenem okolju in se mu poskušajo prilagajati tako, da bi bilo
njihovo poslovanje čim uspešnejše. S prilagajanjem podjetja okolju se spreminja tudi
njihova organizacija.
Tehnologija v podjetju
Cilji podjetja so osnova za oblikovanje nalog. Naloge predstavljajo dodeljeno delo,
ki ga je potrebno opraviti za dosego zastavljenih ciljev. Ločimo naloge, ki so
povezane z ljudmi, z materialnimi dejavniki in naloge povezane z informacijami. Za
izvedbo posameznih nalog lahko uporabljamo različne tehnike in tehnologije.
Tehnologija je eden najpomembnejših, če ne najpomembnejši notranji dejavnik, ki
vpliva na organizacijo poslovanja. Govorimo o orodjih, tehnikah in aktivnostih, ki jih
podjetje ali organizacija potrebuje, da oblikuje surovine in materiale v končne
proizvode. Tehnologija se lahko razlikuje od podjetja do podjetja. Najsplošnejše jo
lahko opredelimo na proizvodno in storitveno tehnologijo, ki jo lahko podjetja
uporabijo za svoje delovanje in pri tem uporabljajo osnovno tehnologijo (temeljna
dejavnost poslovanja) ter dodatno tehnologijo (pomoţna dejavnost). Tehnologija
vpliva na organizacijo na tri načine, in sicer tako, da določa potrebne kadre, splošne
značilnosti organiziranja ter način oblikovanja individualnih in skupinskih nalog.
Danes je najbolj razvita računalniška tehnologija, preko katere podjetja proizvajajo in
trţijo svoje proizvode in storitve.
Velikost podjetja
Velikost organizacije je dejavnik, ki ga moramo upoštevati pri oblikovanju
organizacijske strukture; ta pomembno vpliva na formalizacijo in kompleksnost.
Velikost organizacije lahko izrazimo s številom zaposlenih ter na osnovi drugih
kriterijev, kot na primer glede na velikost ustvarjenega zasluţka, velikost
ustvarjenega profita, trţni deleţ podjetja in podobno.
Glede na število zaposlenih ločimo naslednje velikosti podjetij:
-

majhno podjetje – do 50 zaposlenih;

-

srednje veliko podjetje – od 51 do 250 zaposlenih ter
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-

veliko podjetje – več kot 250 zaposlenih, ki pa se med seboj po velikosti
močno razlikujejo, saj je lahko v nekaterih podjetjih zaposlenih tudi več tisoč
ljudi.

Bavec (2007, str. 78) pravi, da problem organiziranosti ni enako zapleten v vseh
podjetjih. V zelo enostavnih organizacijah z manjšim številom zaposlenih se z
organizacijskimi strukturami ne ukvarjajo, saj so enostavne in same po sebi
razumljive. Organizacijske strukture postanejo zahtevnejše šele z rastjo velikosti
organizacije, saj moramo ţe pri nekaj deset zaposlenih opredeliti skupine, ki delajo
na podobnih aktivnostih in vpeljati profesionalne managerske funkcije. Pri nekaj sto
ali tisoč zaposlenih pa je problem vzpostavljanja učinkovitih organizacijskih struktur
ţe ena od najpomembnejših in najzahtevnejših managerskih nalog.
Cilji in strategije podjetja
Volk-Roţič (2010, str. 9) razlaga, da obstoj vsake organizacije temelji na nekem
razlogu – namenu oz. poslanstvu in iz tega posledično izvirajo cilji. S cilji
opredelimo, kaj ţelimo doseči, torej točno določena ţelena prihodnja stanja, ki si jih
posamezniki, skupine ali organizacije prizadevajo doseči v določenem času.
Temeljna značilnost ciljev sta merljivost in časovna opredeljenost. Cilji so
hierarhično, vsebinsko in časovno strukturirani. Najsplošneje lahko cilje organizacije
razčlenimo na :
-

splošne (doseganje ustreznih rezultatov) in posamezne (učinkovito reševanje
problemov njihovih delov – hierarhija ciljev);

-

trajne (zaradi katerih je bila ustanovljena) in začasne (za krajše časovno
obdobje) ter

-

enostavne in sestavljene (glede na njihovo kompleksnost in kompliciranost).

Strategija je akcijski načrt, kako bomo razporedili naša sredstva ter katere dejavnosti
in kako jih bomo izvajali, da bomo dosegli zastavljene cilje.
Delimo jo na (Vodopivec, 2009, str. 14–15):
-

glavno (obsega razvoj organizacije);

-

poslovno (obravnava posamezne poslovne enote) in
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-

funkcijsko (obsega razvojno usmeritev določenega funkcijskega področja v
organizaciji).

Organizacijska struktura mora biti prilagojena ciljem in strategiji, saj je glavni namen
podjetja doseganje ciljev. Zato prihaja do sprememb v organizacijskih strukturah, saj
se mora ob bistveni spremembi ciljev spremeniti tudi organizacijska struktura. Za
kontinuirano postavljanje ciljev in formuliranje ustrezne strategije je odgovorno
vrhovno vodstvo organizacije.
Zaposleni v podjetju
Ljudje so največje bogastvo organizacije. Pomembno je, da managerji vloţijo veliko
časa v razvoj svojih zaposlenih, saj to med drugim vpliva tudi na konkurenčnost
podjetja. Nenehno razvijanje sposobnosti, spretnosti in znanj je v današnjem
tekmovalnem svetu ključnega pomena za obstoj in razvoj na trgu. Zaposleni se med
seboj razlikujejo po osebnih lastnostih. V literaturi pogosto zasledimo izraz človeški
viri, s tem pa poimenujemo tiste človeške lastnosti, ki jih človek ima in ki bistveno
vplivajo na vedenje. Ţe nekaj časa je znano, da človek ne more izvesti nobene
aktivnosti, če nima vsaj treh lastnosti, to so znanja, sposobnosti in motivacije, kar s
skupnim imenom imenujemo zmoţnosti. Pri analiziranju posameznika, kot elementu
organizacije, moramo proučevati naslednje skupine osebnih značilnosti:
Telesne značilnosti – drţa, mimika obraza, reakcije, poteze na obrazu in biografske
značilnosti – spol, starost, druţinski status posameznika.
Osebne značilnosti – kakšen je človek v različnih situacijah, človeka opišemo na
podlagi celotnega psihološkega sistema – molčečnost, resnost, hitrost itd.
Sposobnosti – so tiste lastnosti, ki bistveno vplivajo na doseţke in uspešnost pri
reševanju različnih nalog in problemov. Določajo razlike v tem, kaj kdo more ali
zmore. V praksi razlikujemo intelektualne ter fizične sposobnosti.
Motivacija – moč, zagon, pripravljenost, ţelja, volja, spodbuda … vse te besede
lahko povzamemo v eno samo, to je motivacija. Motivacija je ključ delovanja.
Usmerja vedenje, mu določa intenzivnost, raven vpletenosti in uspešnosti. Določa
vztrajnost in omogoča osredotočenost.
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Percepcija je proces, s pomočjo katerega posameznik izbira, organizira, zbira in
interpretira informacije zbrane iz okolja s pomočjo svojih čutil. Na podlagi teh
informacij si ljudje oblikujejo lastno sliko o svetu, ljudeh, dogodkih itd.
Moţina et al. (2002, str. 17) razlagajo učenje kot stalno dogajanje v organizaciji, ki
zajema izobraţevanje in usposabljanje zaposlenih. Izobraţevanje se nanaša na
pridobivanje znanja, izobrazbe za določeno delo in poklic. Usposabljanje pa je
oblikovanje sposobnosti, spretnosti, navad, ki jih posameznik potrebuje za izvajanje
določenega dela in nalog. Vse bolj se uveljavlja spoznanje, da znanje, ki ga
posameznik pridobi v formalnem začetnem izobraţevanju, ni zadostno in da je za to
potrebno dodatno nadgrajevanje. Vseţivljenjsko izobraţevanje pomeni, da ljudje
svoje znanje in kvalifikacije stalno prilagajajo spremembam na področju dela, ter vse
bolj povezujejo učenje na delu in učenje v prostem času. V sodobne organizacije
prihaja učenje kot potreba, po mnenju mnogih pa bo v prihodnosti postalo del
organizacijske strukture. Sodelavci pa ne delujejo le kot posamezniki, temveč kot
člani skupin, kar vpliva na njihovo vedenje. Skupina je sestavljena iz dveh ali več
posameznikov – članov, katerih vloge so različne in se zdruţujejo za dosego nekega
cilja. Skupina je uspešnejša od posameznika, saj zdruţuje strokovnjake različnih
področij in bo uspešnejša, če bodo njeni člani bolj povezani. Skupina ima popolno
svobodo, samostojnost in avtoriteto, za sprejete naloge se čuti odgovorno. Tim pa je
skupina, za katero je značilno, da njeni člani sodelujejo pri odločanju in si pomagajo
pri opredeljevanju in doseganju ciljev. Med posameznimi člani tima so medsebojne
vezi, ki jih pri skupinah ni in to predstavlja razliko med njima. Pomembnost
timskega dela v organizaciji je očitna, saj večino časa preţivimo v medsebojni
interakciji v pogovorih, sestankih, projektih in podobno.
Zadovoljstvo zaposlenih je le eden izmed dejavnikov, ki pripomore h končnemu
uspehu podjetja. Zaposleni, ki so zadovoljni s svojim delovnim mestom, so bolj
predani svojemu delu in s tem uspešnejši. To se kaţe v pozitivnem vzdušju v
podjetju in zaposlenim zvišuje stopnjo zavzetosti za delo. Podjetje, v katerem vladajo
dobri medsebojni odnosi, je bolj uspešno in se laţje spopada s teţavami, ki nastanejo.
Zaposleni drţijo v krizni situaciji skupaj, si pomagajo in se vzpodbujajo.
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5 PREDSTAVITEV BOLNIŠNICE TOPOLŠICA
5.1 Zgodovinski razvoj bolnišnice
Topolšica je lepo urejen turistični kraj na severu Slovenije, natančneje na
severozahodu Šaleške ali Velenjske kotline. Kraj je obkroţen s smrekovimi gozdovi
in je bil ţe v 17. stoletju znan po zdravilni vodi. Zdravstvena dejavnost in
zdravstvene ustanove v Topolšici so bile v svojih začetkih tesno povezane z
razvojem zdravilišča ob termalnem vrelcu v Topolšici. Ţupan občine Darko Menih je
o občini povedal sledeče: »Bolnišnica Topolšica je bila zame, kot domačina, vedno
hram zdravja sredi narave. V mojem otroštvu so zgradbe Vesna, Breda, Mladika in
Smrečina vzbujale posebne občutke, in kar z nekim strahospoštovanjem sem gledal
ljudi iz različnih krajev Slovenije, ki so po svoje dragoceno zdravje prihajali prav v
Topolšico.«
Hudales (2009) pripoveduje, da zdravstvena kultura prostora, na katerem je danes
Bolnišnica Topolšica, sega zelo daleč nazaj; vsekakor pa v čase, ki niso pustili
nobenih pisanih sledi. Zgodovina Bolnišnice Topolšica naj bi se začela leta 1919, ko
je bil ustanovljen Drţavni sanatorij za tuberkulozne bolnike. Zavod je postal v le
nekaj letih največja in najuglednejša drţavna (jugoslovanska) ustanova za zdravljenje
tuberkuloze s skoraj 300 posteljami leta 1936. Med drugo svetovno vojno je potekalo
v bolnišnici, kljub nemškemu vodstvu, ilegalno zdravljenje partizanskih ranjencev.
In seveda ne more nihče mimo dejstva, da je bila leta 1945 prav v jedilnici bolnišnice
podpisana kapitulacija nemških oboroţenih sil za jugovzhodno Evropo. Prvo
zgodovino bolnišnice so napisali ţe leta 1958, in sicer Poročilo Bolnice za
tuberkulozo in pljučne bolezni Topolšica 1947–1957. Tudi v drugi polovici 20.
stoletja je bila Topolšica med najuglednejšimi bolnišničnimi zavodi pri nas. Takoj po
vojni so tukaj ustavili veliko povojno epidemijo tuberkuloze. Med drugo svetovno
vojno je bila namenjena ranjenim vojakom, po vojni pa kot vojna bolnišnica za
zdravljenje tuberkuloznih bolnikov, ki je nato dobila naziv specialna bolnišnica.
Tukaj je bil leta 1950 ustanovljen slovenski torakokirurški center, ki je deloval vse
do leta 1966. Začetek delovanja današnje stavbe bolnišnice sega v leto 1964, ko so
začeli zdraviti in diagnosticirati tudi druga, ne tuberkulozna pljučna obolenja.
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Bolnišnica je v letih svojega delovanja doţivljala tako vzpone kot padce. Leta 1970
se je kot bolniška delovna enota z dvema oddelkoma, pljučnim in internim,
priključila Bolnišnici Celje, kar je pomenilo rešitev za nadaljnji obstoj bolnišnice.
Zaradi nazadovanja in upadanja bolnišnice je takratni direktor zbral dovolj poguma
in energije in dosegel odcepitev. Leta 1976 se je s priključitvijo Zdravstvenemu
centru Velenje izboljšal finančni ter materialni poloţaj bolnišnice in začelo se je
novo obdobje ponovne intenzivnejše strokovne rasti. Po letu 1976 se je hitro širil
razpon diagnostičnih in terapevtskih metod tako na področju pulmologije kot splošne
interne dejavnosti.
V današnji obliki posluje bolnišnica od leta 1993, ko jo je Ministrstvo za zdravstvo
RS preoblikovalo v samostojni zavod, z uradnim imenom Bolnišnica Topolšica. Po
besedah takratnega direktorja dr. Janeza Polesa se je iz sanatorija za tuberkulozo prek
regionalno slabo umeščene bolnišnice dokončno spremenila v sodobno srednje
evropsko zdravstveno ustanovo, ki ima pomembno mesto v mreţi slovenskih
bolnišnic in ji na področju razvoja diagnostike in terapije uspeva biti v koraku s
sodobnimi ustanovami. Leto 2008 je bilo za Bolnišnico Topolšica nedvomno
prelomno, saj so v ustanovo pripeljali CT aparat, v diagnostiki pljučnih bolezni do
takrat tehnično najbolj dovršen aparat. Narejen je bil velik korak v natančnosti,
predvsem pa velik napredek v prepoznavanju bolezni in skrajšanju nepotrebnih
leţalnih dob bolnikov.
Leta 2009 je bilo organizirano strokovno srečanje ob 90-letnici obstoja bolnišnice, na
katerem je direktor Bolnišnice Topolšica dr. Damjan Justinek dejal: »Tudi danes
imamo jasne predstave o tem, kaj ţelimo in kako bomo to dosegli. Najpomembneje
se mi zdi izkoristiti prostor, na katerem so naši predhodniki postavili bolnišnico. Jaz
sem v njej zaposlen ţe natanko dvajset let, pa me vedno znova pritegneta in
prevzameta lepota in prijaznost kraja in okolice, ki dihata starodavno skrb za zdravje
in zdravljenje ljudi.«
Minister za zdravje Dorjan Marušič je ob obisku na Koroškem poudaril pomen
povezovanja zdravstvenih ustanov, ne le v drţavi, temveč širše v Evropi. Ob tem so
direktorji bolnišnic Celja (Marjan Ferjanc), Slovenj Gradca (Janez Lavre) in
Topolšice (Damjan Justinek) novembra 2010 podpisali sporazum o mreţenju
Sonja Ježovnik: Model organizacijske strukture bolnišnice

41

bolnišnic, kar je prvi primer v Sloveniji. Sporazum določa izmenjavo bolnikov glede
na usmeritev bolnišnične specialnosti. Bolnišnice so s tem sporazumom obvezale
pulmološke paciente napotiti direktno v Bolnišnico Topolšica. Direktor Splošne
bolnišnice Celje Marjan Ferjanc je povedal: »S tem sporazumom podpiramo
ustanovitev pulmološkega centra za širšo celjsko in koroško regijo, morda v
prihodnosti za ves severovzhodni del Slovenije.« Po mnenju direktorja Bolnišnice
Topolšica Damjana Justinka pa bi lahko bolnišnica postala »štajerski Golnik«, saj
bodo razvijali pulmologijo. Velika ţelja in izziv Bolnišnice Topolšica je izboljšanje
bivalnega okolja, postavitev moderne, ljudem prijazne bolnišnice, ter obnova starih
bolnišničnih stavb, s katerimi bi pridobili nove prostore za razširitev dejavnosti glede
na potrebe današnjega časa.
V letnem poročilu 2010 je zapisano, da je Bolnišnica Topolšica javni zdravstveni
zavod. Ustanovitelj je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti
izvršuje Vlada Republike Slovenije. Po sklepu ustanovitelja je specialna bolnišnica,
ki opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni in obsega specialistično
ambulantno in specialistično bolnišnično dejavnost na področju splošne interne
medicine, pljučnih bolezni in tuberkuloze ter druge spremljajoče dejavnosti
specialistične bolnišnične dejavnosti. Ključni uporabniki storitev Bolnišnice
Topolšica so bolniki in njihovi svojci, širša lokalna javnost, ZZZS in Ministrstvo za
zdravje. Glede na število zaposlenih sodi med srednje velike organizacije.
Predstavlja pomemben zavod za potrebe regije, v kateri se nahaja. Kot zdravstveni
sistem je po definiciji odprt sistem, ker komunicira s svojim širšim in oţjim okoljem
(politično-pravni, kulturno, naravno, gospodarsko, tehnično-tehnološko) in je od
njega tudi močno odvisen. Okolje, v katerem posluje, je zelo zahtevno, dinamično ter
spreminjajoče, kar pomeni, da je hitro prilagajanje potrebam in zahtevam izredno
pomembno. Bolnišnica mora razumeti potrebe in pričakovanja svojih uporabnikov,
uvajati mora nove in učinkovitejše metode ter postopke zdravljenja in poznati
ponudbo drugih bolnišnic. Nepogrešljiv del širšega okolja je sodelovanje in
povezovanje bolnišnice z zunanjimi organizacijami za izboljševanje kakovosti
oskrbe in nudenje storitev. V Poslovnem planu Bolnišnice Topolšica (2010) je
opredeljeno, da njeno notranje okolje zaznamujejo uspešnost in stroškovna
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učinkovitost, notranji odjemalci, procesna miselnost ter strokovno znanje in
spodbudno delovno okolje.
Kot poslovanje organizacij opisujeta Hohnjec in Jeraj (2006, str. 8), je poslovanje
Bolnišnice Topolšica urejeno z različnimi predpisi – prvi so pozitivni predpisi in
zajemajo pravne norme, ki jih sprejemajo najvišji organi oblasti, kot je npr. drţavni
zbor. Z njimi se urejajo status bolnišnice, reţim in gospodarjenje s sredstvi ter delitev
ustvarjenega dobička, sledijo jim strokovni kodeksi in standardi – splošna navodila
in priporočila strokovnjakov, ter splošni akti – to pa so normativni akti, ki jih
sprejema direktor bolnišnice. Njihov namen je urejanje statusa bolnišnice, njenih
organov upravljanja in vodenja ter odnosov do širše druţbene skupnosti, kot tudi do
urejanja odnosov znotraj bolnišnice. Drugi pa so organizacijski predpisi, ki so interni
in ki podrobneje prikazujejo opravljanje nekaterih nalog.

Slika 1: Bolnišnica Topolšica

Vir: http://www.boltop.si/

Svet zavoda Bolnišnice Topolšica je na svoji dopisni seji 13. 1. 2009 sprejel Statut
javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnice Topolšice, v katerem so navedeni:
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Splošni podatki
Ime zavoda: Bolnišnica Topolšica
Sedeţ zavoda: Topolšica 61, 3326 Topolšica
Telefon: 03 898 77 00
Spletna stran: http://www.boltop.si
Ustanovitelj zavoda: Republika Slovenija
Datum ustanovitve: 31. 12. 1993
Začetek delovanja: 1919

Zavod ima ţig okrogle oblike v premeru 30 mm, z imenom in sedeţem zavoda.
Bolnišnica ima svoj znak, le-ta je pravokotne oblike in modre barve na beli podlagi.
Znak simbolizira prsni koš. Obroba predstavlja stilizirano črko T, notranjost
izpolnjujejo pljuča, v katera je vrisano srce.
Slika 2: Logotip Bolnišnice Topolšica

Vir: http://www.boltop.si/

Planiranje dela in razvoj
Zavod planira svoje delo in razvoj v skladu s sprejetim planom zdravstvenega
varstva v Republiki Sloveniji ter v skladu s planskimi usmeritvami ustanovitelja in
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lastnimi planskimi dokumenti. Pri pripravi planov dela in razvoja zavod upošteva
moţnosti pridobivanja sredstev za svoje delo na podlagi pogodbe z Zavodom za
zdravstveno zavarovanje Slovenije in moţnosti prodaje svojih storitev na trgu.
Delovni in finančni načrt mora biti pripravljen tako, da je iz njega jasno razviden
obseg dejavnosti, ki jo zavod opravlja kot javno sluţbo.
Struktura virov prihodka zavoda
Bolnišnica pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti od Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije (ZZZS), iz proračuna Republike Slovenije, s prodajo storitev
na trgu, z donacijami, darili in iz drugih virov.
Organi zavoda
Direktor: Poslovni organ zavoda je direktor. Direktor predstavlja, zastopa, organizira
in vodi delo ter poslovanje zavoda in je odgovoren za zakonitost poslovanja,
strokovnost dela zavoda ter skrbi za kakovostno zdravstveno oskrbo.
Svet zavoda: Svet zavoda je organ upravljanja Bolnišnice Topolšica, ki ga sestavljajo
4 predstavniki ustanovitelji, 1 predstavnik zaposlenih in 2 predstavnika uporabnikov.
Strokovni svet zavoda: Strokovni svet je posvetovalni organ direktorja in sveta
zavoda. Sestavljajo ga: direktor, vodje strokovno medicinskih enot ter pomočnica
direktorja za zdravstveno nego.

5.2 Poslanstvo, vizija in cilji bolnišnice
V Poslovnem planu Bolnišnice Topolšica (2010) je zapisano:
Poslanstvo
Usmerjeni smo v razvoj. V središču naših prizadevanj so ljudje. Smo kolektiv
odprtih in odkritih odnosov. To je vir naše notranje moči v skrbi za pacienta.
Gradimo na dialogu in sodelovanju na vseh področjih naših aktivnosti. Na temelju
vsestranske skrbi za okolje gradimo odličnost na področju vseh naših delovnih
procesov. Samozavest gradimo na dolgoletni tradiciji bolnišnične dejavnosti v
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Topolšici. Zavedamo se izzivov in nenehno iščemo nove priloţnosti za to, kako
izboljšati razmere za uspešno uresničevanje našega temeljnega poslanstva:
zagotavljanja kvalitetne celostne oskrbe naših pacientov. Ne obravnavamo jih zgolj
kot primere, ampak kot posameznike. Znamo jim pazljivo prisluhniti, upoštevati
njihovo mnenje. Sprejemamo jih kot enakopravne sogovornike. Zavedamo se
pomena naših prizadevanj. Z njimi ţelimo, z vsem najboljšim, kar premoremo,
krepiti temelj, na katerem počivajo vse aktivnosti okolja, v katerega smo vraščeni:
zdravje!!!
Vizija
Vizija Bolnišnice Topolšica je, da bo odlična bolnišnica, v druţbi prepoznana kot
nosilec dviga kvalitete ţivljenja. Za uspešno uresničevanje vizije je potrebno
doseganje odličnosti poslovanja z zagotavljanjem kakovostnih zdravstvenih storitev,
partnerski odnosi z ostalimi subjekti v sistemu zdravstvenega varstva Slovenije in
lokalne skupnosti, odgovoren odnos do okolja in zaposlenih v podjetju.
Strategija in cilji
Strateške usmeritve Bolnišnice Topolšica:
-

najboljša sekundarna pljučna bolnišnica;

-

internistična bolnišnica za potrebe lokalnih prebivalcev;

-

najboljša negovalna bolnišnica;

-

»poliklinika« oz. specialistična ambulantna dejavnost za potrebe regije;

-

krizna bolnišnica v primeru izrednih razmer.

Dolgoročni cilji so v Poslovnem planu Bolnišnice Topolšica (2010) opredeljeni po
štirih vidikih:
-

Finančni vidik: zagotoviti uravnoteţen poslovni izid in finančno stabilnost.

-

Vidik strank: visoka kakovost storitev in zadovoljni uporabniki.

-

Vidik poslovnih procesov: dobra organizacija dela, podprta z učinkovito
informacijsko in komunikacijsko tehnologijo.

-

Vidik učenja in rasti: ustvarjati vzpodbudno delovno okolje za rast in razvoj
zaposlenih.
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5.3 Dejavnost in organizacijske enote bolnišnice
Pravna ureditev zdravstvene dejavnosti:
-

pravni viri za organizacijo zdravstvenega varstva – zdravstvena zakonodaja
(ustava, zakoni, podzakonski akti);

-

ustavne pravice in temeljne svoboščine v povezavi z zdravstvenim varstvom;

-

druţbena skrb za zdravje in njena realizacija, nacionalni plan zdravstvenega
varstva;

-

izvajalci zdravstvenega varstva, pravice in dolţnosti v povezavi z
opravljanjem zdravstvene dejavnosti;

-

nadzorstvo nad delom zdravstvenih zavodov in zdravstvenih delavcev
(notranji, upravni, strokovni in finančni nadzor);

-

zdravstveni

delavci

in

zdravstveni

sodelavci

(kvalifikacije,

nazivi,

samostojnost dela, register, licenca, strokovno izpopolnjevanje);
-

strokovna zdruţenja – zbornice: naloge, pristojnosti, javna pooblastila,
članstvo, organi, akti in financiranje.

Pravna podlaga za delovanje in organiziranost je Zakon o zdravstveni dejavnosti
(Ur.l.RS, št. 9/92 in dopolnitve):
-

V 1. členu določa, da zdravstvena dejavnost obsega ukrepe in aktivnosti, ki
jih po medicinski doktrini in ob uporabi medicinske tehnologije opravljajo
zdravstveni delavci oz. delavke in zdravstveni sodelavci oz. sodelavke pri
varovanju zdravja, preprečevanju, odkrivanju in zdravljenju bolnikov in
poškodovancev.

-

V 2. členu je navedeno, da se zdravstvena dejavnost opravlja na primarni,
sekundarni in terciarni ravni.

Zdravstvena dejavnost na sekundarni ravni je opredeljena:
-

v 13. členu, in sicer specialistična ambulantna dejavnost kot nadaljevanje oz.
dopolnitev osnovne zdravstvene dejavnosti obsega poglobljeno diagnostiko,
zdravljenje bolezni ali bolezenskih stanj ter izvajanje ambulantne
rehabilitacije.
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-

v 15. členu, kjer je zapisano, da specialistična bolnišnična dejavnost obsega
poglobljeno diagnostiko, zdravljenje, medicinsko rehabilitacijo, zdravstveno
nego, nastanitev in prehrano v splošnih in specialnih bolnišnicah.

Bolnišnica, ki opravlja to dejavnost, mora imeti v svoji sestavi poleg posteljnih
zmogljivosti enote za specialistično ambulantno zdravljenje, nujno medicinsko
pomoč, anesteziološko dejavnost z reanimacijo, preskrbo z zdravili ter laboratorijsko,
rentgensko in drugo diagnostiko v skladu s svojo strokovno usmeritvijo. Prav tako
mora imeti zagotovljeno reševalno sluţbo, preskrbo s krvjo in krvnimi pripravki, če
to zahteva narava njenega dela ter patoanatomsko dejavnost. Po svojem namenu so
bolnišnice splošne in specialne.
Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur.l.RS, št. 9/92 in dopolnitve) pa v enem izmed
svojih členov določa tudi, da zdravstveni delavci in sodelavci opravljajo zdravstveno
dejavnost v skladu s sprejeto zdravstveno doktrino in s kodeksom medicinske
deontologije oz. z drugimi strokovnimi in etičnimi kodeksi. Pri opravljanju svojega
dela morajo obravnavati vse ljudi pod enakimi pogoji, na enak način in spoštovati
njihove ustavne in zakonske pravice. Edino merilo prednosti je nujnost
zdravstvenega posega.
V Statutu Bolnišnice Topolšica (2009) je napisano, da so za izvajanje dejavnosti
Bolnišnice Topolšica, kot specialne bolnišnice, organizirane:
strokovno medicinske enote;
administrativno in tehnično-preskrbovalne enote.
Organizacijske enote v bolnišnici so zaokroţene delovne oz. strokovne enote, kjer se
praviloma ločeno spremljajo prihodki in odhodki.
V okviru strokovno medicinskih enot deluje bolnišnična dejavnost s posameznimi
oddelki ter ambulantna dejavnost. Oddelek je temeljna in prostorsko ter funkcionalno
zaključena organizacijska enota bolnišnice. Posamezni oddelki so poimenovani po
medicinski specialnosti, ki jo opravljajo (interni, pljučni in negovalni oddelek, enota
intenzivne terapije). Ambulanta pa predstavlja fizični prostor z namensko opremo.
Ambulantne dejavnosti Bolnišnice Topolšica so organizirane kot samostojne enote.
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Razdeljene so na specialistično ambulantne dejavnosti in funkcionalno diagnostiko.
Med strokovno medicinske enote oz. ambulantno dejavnost so vključene še ostale
enote razvidne iz organigrama. Organizirane so kot samostojne enote v okviru
bolnišnice. V njih se odvija določena vrsta diagnostike, zdravljenja in medicinskih
postopkov za potrebe medicinske dejavnosti.
Da bolnišnica deluje kot celota, ima tudi sluţbe za opravljanje nemedicinskih
dejavnosti. Te so v bolnišnici organizirane kot administrativno in tehničnopreskrbovalne enote. Sluţba je organizacijska oblika, v kateri se funkcija izvaja.
Administrativna enota – Uprava je sluţba servisnega značaja, ki skrbi za ekonomske,
pravne, kadrovske, administrativne in druge splošne zadeve. Skupaj z informatiko
skrbi za informacijsko podporo bolnišnici. Zagotavlja podlage za sprejemanje
odločitev in se vključuje v vse temeljne procese bolnišnice. Tehnično-preskrbovalne
enote pa so organizacijske oblike in opravljajo tehnološko zaokroţena in različna
smiselno povezovalna dela za potrebe bolnišnice.

5.4 Organigram bolnišnice
Organizacijska struktura bolnišnice je opredeljena z naravo zdravstvenih storitev, ki
zahteva vertikalno kot horizontalno vodenje.
Organizacijske ravni so oblikovane tako, da predstavljajo zaokroţene enote, ki
omogočajo izvrševanje nalog bolnišnice.
Organizacijske enote pa so oblikovane na različnih hierarhičnih nivojih glede na
vrsto in obseg dejavnosti, strokovno sorodnost nalog ter medsebojno povezanost
funkcij.
Grafična predstavitev organiziranosti temelji na prikazovanju odnosov med prvinami
s pomočjo vezanih črt.
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Slika 3: Organigram Bolnišnice Topolšica
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Vir: Lasten, 2011
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5.5 Kadrovska struktura bolnišnice
Odločilno vlogo v delovanju organizacij imajo zaposleni. Zato morajo imeti za
doseganje maksimalne ravni kakovosti usposobljen kader, predvsem pa dovolj kadra,
ki je pravilno razporejen. V zdravstvu je kadrovska sestava zelo raznolika in jo v
grobem lahko razdelimo na:
-

zdravstvene delavce – to so vsi delavci, ki so si pridobili izobrazbo
zdravstvene smeri in opravili strokovni izpit na Ministrstvu za zdravje;

-

zdravstvene sodelavce – to so vsi tisti delavci, ki nimajo izobrazbe
zdravstvene smeri, zasedajo pa v zdravstvu delovna mesta zdravstvenih
sodelavcev;

-

nezdravstvene delavce – to so vsi ostali zaposleni v zdravstvu, ki jim za delo,
ki ga opravljajo, ni bilo potrebno opravljati strokovnega izpita na Ministrstvu
za zdravje;

-

managerje.

Seznam poklicev v zdravstveni dejavnosti je objavljen v Ur.l.št. 82/2004. Število
zaposlenih pa mora ustrezati obsegu zdravstvenih programov. Profesionalizacija v
bolnišnici je visoka in se z leti zvišuje, predvsem v strokovno medicinskih enotah, saj
delo v njih zahteva visoko izobrazbo in strokovne ljudi, ki so vezani na stroge
postopke in procese dela. Mišljene so tako formalna izobrazba kot dodatna strokovna
izobraţevanja, na podlagi katerih zaposleni podaljšujejo licence za svoje delovanje.
Sistem razporejanja kadrov je dolgoročen, ciljno usmerjen in hkrati sistematičen
proces, ki prispeva k stalnemu osebnemu, strokovnemu in delovnemu zadovoljstvu
vseh zaposlenih. Pri tem sistemu so pomembni inštrumenti, s katerimi doseţemo
maksimalen rezultat v prid uporabnika. Inštrumenti se med seboj povezujejo in so v
tesni odvisnosti drug od drugega. Glavni inštrumenti so standard dela, kategorizacija
bolnikov in stalno izobraţevanje zaposlenih. Prav tako pa so pomembni tudi drugi
faktorji kadrovanja, kot so znanje, motivacija, nagrajevanje, sposobnost sodelovanja
in zunanji dejavniki. Pristojnosti in upravljanje zaposlenih bolnišnice je v domeni
kadrovske sluţbe.
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Tabela 1: Organizacijski vidik zaposlenih
ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA DAN

31. 12. 2010

Zdravniki in zdravstvena nega
Zdravniki – polni delovni čas
Zdravniki – polovični delovni čas
Zdravniki – mikrobiološki laboratorij
Zdravniki
Medicinske sestre – DMS
Medicinske sestre – SMS
Zdravstvena nega
Skupne medicinske sluţbe
Psiholog
Fizioterapija
Socialna sluţba
Laboratorij
Lekarna
Rentgen, CT
Skupne nemedicinske sluţbe
Zdravstvena administracija
Servirke na oddelkih
Čistilke na oddelkih
Tehnično preskrbovalne enote
Kuhinja
Pralnica in šivalnica
Vrtnarija
Vzdrţevalna enota
Administrativna enota – Uprava
Tajništvo
Sluţba za finance in ekonomiko
Splošna pravno-kadrovska sluţba
Informatika
Nabava

110
10
1
0
11
26
73
99
26
1
5
1
12
2
5
33
11
4
18
38
15
10
5
8
13
2
5
3
2
1

Bolnišnica Topolšica SKUPAJ

220

Zdravstveni delavci in sodelavci
Nezdravstveni delavci

136
84

Vir: Letno poročilo Bolnišnice Topolšica, 2010

Sonja Ježovnik: Model organizacijske strukture bolnišnice

52

5.6 Prikaz obstoječe organizacijske strukture bolnišnice
5.6.1 Ravni managementa v bolnišnici
Vrhnji management v bolnišnici sestavlja vodstvo – direktor in njemu organizacijsko
podrejena in v enakovrednem poloţaju pomočnica direktorja za zdravstveno nego in
pomočnica direktorja za gospodarske zadeve. Odgovorni so za dolgoročne odločitve
celotne bolnišnice, kot so cilji, strategija za doseganje zastavljenih ciljev, analiziranje
okolja ter za ostale najpomembnejše odločitve znotraj bolnišnice. Opravljajo
managerske naloge na strateški in operativni ravni ter izdajajo organizacijske
predpise in navodila v pisni ali ustni obliki. Odločajo o aktivnostih, ki zadevajo
bliţjo prihodnost in uresničevanje določene strategije bolnišnice.
Direktor bolnišnice predstavlja, zastopa, organizira ter odgovarja za zakonitost
poslovanja in poslovni uspeh. Pomočnica direktorja za zdravstveno nego organizira,
vodi in koordinira celovito zdravstveno nego v bolnišnici. Odgovorna je za
strokovno in stroškovno izvajanje zdravstvene nege, za učinkovito izvajanje dela in
gospodarno uporabo razpoloţljivih virov zdravstvene nege. Izdaja organizacijska
navodila za področje zdravstvene nege v pisni obliki in je pri tem dolţna seznaniti
odgovorne vodje na področju zdravstvene nege. Skupaj z vodji enot za vzdrţevanje
higiene in zdravstveno administracijo skrbi za nemoteno in učinkovito izvajanje
nalog na svojih področjih in njihovo povezovanje z oddelki. Upravo in tehničnopreskrbovalne enote vodi pomočnica za gospodarske zadeve, katere namestnica je
vodja financ in ekonomike.
V srednji management odgovornosti spadajo vodje posameznih oddelkov, to so
predstojniki oddelkov – zdravniki in odgovorne medicinske sestre oddelkov in enot
oz. vodje. Pristojni so za organizacijo dela na svojem oddelku ter odgovorni za
strokovni in poslovni razvoj oddelka. Pri vodenju, določanju organizacije in
razporejanju dela so dolţni ravnati v skladu z veljavno zakonodajo, splošnimi akti
bolnišnice ter navodili nadrejenih oz. direktorja. Odgovorne vodje oddelkov in
zdravniki odgovarjajo predstojnikom oddelkov, kjer so zaposleni, medtem ko
predstojniki oddelkov odgovarjajo neposredno vodstvu – direktorju. Predstojnik
pljučnega oddelka praviloma nadomešča direktorja.
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Izvajalsko raven pa predstavljajo vsi ostali zaposleni po enotah bolnišnice in
odgovarjajo svojim neposredno nadrejenim. Zaposleni so pri svojem delu dolţni
upoštevati veljavno zakonodajo, splošne akte bolnišnice, kodeks obnašanja, pravila
stroke, organizacijska navodila ter dogovore s svojim nadrejenim ali z drugimi
pristojnimi osebami.
Bistvo bolnišnične organizacijske strukture je operativno jedro. Sestavljajo ga
profesionalci na svojih področjih, to so zdravniki, medicinske sestre, fizioterapevti,
rentgenski tehniki, laboratorijski tehniki … katerih delo poteka v zdravstvenih in
negovalnih timih. Predstojniki skrbijo za zdravstveni del zdravljenja bolnikov in
vodijo zdravstveni tim, odgovorne medicinske sestre pa skrbijo za zdravstveno nego
in vodijo negovalni tim.
Sistem koordinacije poteka na glavnih, strokovnih in delovnih sestankih ali kolegijih,
ki so organizirani dnevno, tedensko ali mesečno. Na sejah kolegijev se obravnavata
izpolnjevanje programov dela in izvajanje sklepov, obravnavajo se programi dela in
nalog, sprejemanje stališč o posameznih odločitvah ter ocenjevanje dela zaposlenih.
Sprejeta stališča na delovnih sestankih imajo posvetovalni značaj. O dokončnih
odločitvah kolegija odloča odgovorni za sklicevanje kolegija. Udeleţenci sestankov
morajo s sprejetimi sklepi obvestiti in seznaniti zaposlene, ki jih morajo izvajati.
Pri izobraţevanju, razvoju, pripadnosti, motivaciji zaposlenih in s tem pri
zagotavljanju dobrega poslovanja je zelo pomembna vloga vodij na vseh nivojih
delovanja bolnišnice. Dejstvo je, da se od zdravstvenih delavcev in drugih zaposlenih
v zdravstvu pričakuje, da so vrhunski strokovnjaki za delo, ki ga opravljajo. Poleg
tega pa se pogosto pričakuje tudi, da opravljajo naloge vodenja, za katere se niso
usposabljali v času izobraţevanja za poklic.
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5.6.2 Značilnosti organizacijske strukture bolnišnice
Kompleksnost
Kompleksnost predstavlja vertikalno in horizontalno razvitost organizacijske
strukture bolnišnice, kot tudi razlike med delovnimi mesti in enotami ali oddelki.
Prisotna je vertikalna razseţnost, ki je sestavljena iz treh organizacijskih ravni, ki so
med seboj v odnosu nadrejenosti in podrejenosti. Prvo raven predstavljajo direktor
bolnišnice ter njegovi pomočnici za zdravstveno nego in gospodarske zadeve.
Naslednjo raven dopolnjujejo predstojniki oddelkov ter strokovni vodje posameznih
enot bolnišnice. Tretjo raven pa zasedajo vsi ostali zaposleni. Navpično členjenje
prikazuje delitev pristojnosti in odgovornosti. S tem se odraţa oblast in obvladovanje
bolnišnice in na splošno je v zdravstvenih sistemih to hierarhična lestvica.
Organizacijska struktura Bolnišnice Topolšica je glede na organigram funkcionalna.
Temeljne dejavnosti izvajajo strokovno organizacijske enote, za katere velja
hierarhično linijski tip. V bolnišnici je horizontalna razseţnost določena na osnovi
medicinske doktrine po aktivnostih in storitvah, ki jih izvajajo zdravstveni delavci in
sodelavci. Predstavlja specializirana področja z vidika izvajanja zanesljive,
kakovostne in učinkovite zdravstvene oskrbe. Procesi so po področjih razdeljeni na:
osnovni proces oskrbe bolnikov, ki ga določajo programi zdravljenja; sekundarne
procese, ki podpirajo procese zdravljenja bolnikov (laboratorij, rentgen, lekarna …)
in podporne procese, ki omogočajo stalno delovanje Bolnišnice Topolšica (oskrba s
hrano, čiščenje, upravljanje partnerstev, človeških in finančnih virov …).
Formalizacija
Zakonske in pravne podlage za izvajanje dejavnosti bolnišnice so:
a) Splošni akti
Na bolnišnico kot organizacijski sistem vplivajo temeljni zakonski akti, ki
opredeljujejo vrsto dejavnosti in hkrati vplivajo na njeno urejenost z vidika vodenja,
organizacijske

strukture,

notranjih

procesov,

načrtovanja,

odločanja

in

komuniciranja. Med najpomembnejše zakonske in druge pravne podlage za izvajanje
dejavnosti zavodov sodijo Zakon o zavodih, Zakon o zdravstvenem varstvu in
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zdravstvenem zavarovanju, Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravniški
sluţbi, Zakon o javnih financah, Zakon o računovodstvu, Pogodbe o izvajanju
programa zdravstvenih storitev z ZZZS, Zakon o pacientovih pravicah, Nacionalni
program

zdravstvenega

varstva

Republike

Slovenije,

Pravila

obveznega

zdravstvenega zavarovanja, Kolektivne pogodbe …
b) Interni akti bolnišnice
Bolnišnica Topolšica ima za izvajanje svoje dejavnosti zapisano dokumentacijo oz.
interne akte v obliki statuta, pravilnikov, poslovnikov, predpisov, postopkov, opise
delovnih mest, navodila za delo itd. V katalogu informacij javnega značaja
Bolnišnice Topolšica (2008) so navedeni naslednji:
-

Statut javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnice Topolšica;

-

Pravilnik o volitvah predstavnikov zaposlenih v Svet zavoda Bolnišnice
Topolšica;

-

Pravilnih o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o volitvah predstavnikov
zaposlenih v Svet zavoda Bolnišnice Topolšica;

-

Poslovnik Sveta zavoda Bolnišnice Topolšica;

-

Pravilnik o postopku reševanja pritoţb v Bolnišnici Topolšica;

-

Pravila o disciplinski in odškodninski odgovornosti;

-

Pravilnik o nazoru odsotnosti delavcev od delovnega procesa iz zdravstvenih
razlogov;

-

Pravilnik o računovodstvu;

-

Pravilnik o opravljanju deţurstva v Bolnišnici Topolšica;

-

Postopkovnik o imenovanju direktorja Bolnišnice Topolšica;

-

Pravilnik o internem strokovnem nadzoru;

-

Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest;

-

Pravilnik o zavarovanju osebnih in drugih podatkov;

-

Pravilnik o organiziranosti in organizaciji dela;

-

Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Bolnišnice Topolšica;

-

Pravilnik o varstvu pri delu in o uporabi delovnih in zaščitnih sredstev;

-

Pravilnik o osnovah in pravilih za ugotavljanje delovne uspešnosti.
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Oblika formalizacije (Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest Bolnišnice Topolšica,
2008) – opisi delovnih mest:
Opisi delovnih mest so pomembni podatki bolnišnice, saj nam nazorno prikaţejo
njeno organizacijsko strukturo. Iz njih je razvidno, kakšne naloge in dolţnosti kot
tudi pristojnosti in odgovornosti imajo zaposleni na posameznem delovnem mestu,
kakšna stopnja in smer izobrazbe ter znanja in sposobnosti so za to potrebne.
Delovno mesto predstavlja katerokoli enoto zdravstvenega varstva, ne glede na
velikost, lokacijo ali vrsto storitev, ki jih opredeljuje Zakon o zdravstveni dejavnosti.
Zdruţuje vse delovne naloge, ki zahtevajo za opravljanje praviloma enako strokovno
in delovno usposobljenost delavca in jih je potrebno izvajati za nemoteno
zagotavljanje dejavnosti zavoda. Z aktom o sistemizaciji delovnih mest se določijo
delovna mesta, razvrstitev delovnih mest v tarifne razrede ter opisi delovnih mest s
pogoji za opravljanje določenega delovnega mesta.
Bolnišnica Topolšica ima glede na svojo dejavnost in naloge primerna in potrebna
delovna

mesta.

Oblikovana

so

z

namenom

samotnosti,

ekonomičnosti,

funkcionalnosti, fleksibilnosti ter medsebojne povezanosti nalog za doseganje
skupnih ciljev. Zaposleni so razporejeni na delovna mesta skladno z zakoni, s
statutom ter z določili sistemizacije. Direktor Bolnišnice Topolšice je 1. 8. 2008
sprejel Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest, ki je podrobneje opredeljen s 15.
členi. V njem so opredeljena dela za posamezna področja:
-

dejavnost področja ali enote (medicina, zdravstvena nega, fizioterapija itd.);

-

seznam in opisi poklicev (zdravnik, medicinska sestra, laboratorijski tehnik
itd.), ki se izvajajo v določeni dejavnosti. Sistemizacija je tesno povezana s
specializacijo dela;

-

poklicna dejavnost (kompetence), ker delovna mesta zahtevajo določene
veščine, znanje, izkušnje, sposobnosti in vedenje;

-

seznam delovnih mest z nazivi, ki so razvrščena v posamezne tarifne razrede
na podlagi stopnje strokovne izobrazbe, hkrati pa izraţajo zahtevnost
delovnega mesta;

-

opredelitev delovnih mest z opisi del in nalog, ki jih opravlja posamezni
zaposleni v polnem ali skrajšanem delovnem času ali sklopu istovrstnih
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opravil za več zaposlenih ter opravil, ki so funkcionalno vezana na
opravljanje teh in zahtevajo istovrstno ali sorodno strokovno izobrazbo.
S sistemizacijo delovnih mest je v Bolnišnici Topolšica definirana in dobro urejena
delitev dela v delovnih procesih, dokaj dobro so opredeljene vloge zaposlenih pri
uresničevanju ciljev in pri določanju njihovih kadrovskih zahtev. Katalog funkcij
delovnih mest in nazivov za posamezna področja ter opisi posameznih delovnih mest
vsebujejo vse zgoraj omenjene zahteve, ki so določene v pravilniku. V zadovoljivem
obsegu so opredeljene naloge, pristojnosti in odgovornosti ter podane zahteve
zaposlenih na delovnih mestih. V bolnišnici se zavedajo, da je potrebno stalno
prilagajanje sistemizacije spremembam. Za to nalogo je zadolţena pravna sluţba, ki
redno beleţi spremembe in poskrbi za uradno potrditev s strani direktorja.
Med oddelki je mogoče zaslediti razlike v organizaciji dela, glede zaporedja
postopkov izvajanja. V samih procesih dela medtem ni odstopanj, saj so le-ta v
bolnišnici dogovorjena in formalno dokumentirana oz. standardizirana. Gre za
natančno določene norme, ki jih mora določena storitev izpolnjevati. Glede na to, da
je teh pravil in predpisov v bolnišnici precej, lahko rečemo, da je organizacijska
struktura formalna. Zaposleni so o njih izobraţeni in jih morajo pri svojem
vsakdanjem delu upoštevati. Določajo, kaj in kako morajo zaposleni delati pri
opravljanju svojih nalog in v določenih situacijah. Vsi postopki in posegi morajo biti
pri bolnikih izvedeni pravilno, strokovno, varno in kakovostno. Iz tega lahko
povzamemo, da je v bolnišnici prisotna visoka stopnja formalizacije. Delovne naloge
med oddelki ali med ambulantami so podobne ali enake, zato jih zaposleni morajo in
jih izvajajo na konsistenten način, kar nakazuje, da je v bolnišnici prisotna tudi
visoka standardizacija.
Centralizacija
Proces odločanja je neizogiben element managementa, ki od zaposlenih zahteva
primerno usposobljenost za dobro odločanje in posledično kakovostne izide v
procesu zdravljenja. Veliko vlogo pri tem ima organizacijska struktura.
Najpomembnejše odločitve Bolnišnice Topolšica sprejema najvišja raven, vodstvo
zavoda. Najniţja raven je osredotočena na izvajanje procesov, aktivnosti oz. storitev,
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ki jih izvajajo skupaj s svojimi sodelavci. Srednja raven ima upravljanje
osredotočeno na usklajevanje oddelkov, enot, dejavnost področja in vsekakor na
zaposlene. Na uspešnost in učinkovitost delovanja celotne bolnišnice in doseganje
ciljev pa je osredotočena zgornja upravljavska raven. Centralizirana oblika vodenja
je povezana s hierarhično organizacijsko strukturo. Spoznanja iz literature in
različnih raziskav kaţejo, da hierarhična struktura ovira proces odločanja in s tem
razvoj lastnih potencialov.
V bolnišnici se srečujejo s pojavom slabše vključenosti zaposlenih v razvoj in
celotno delovanje bolnišnice. Zaposleni so bolj osredotočeni na primarni cilj svoje
enote ali oddelka in ne na uresničevanje poslovnega cilja bolnišnice. Slabše so
obveščeni o poloţaju zavoda – bolnišnice, organizacijskih spremembah ter podatkih
o realizaciji programov, letnem obračunu, letnih programih dela in poslovanja.
Vodstvo jim posreduje večinoma informacije, ki se nanašajo na njihova delovna
mesta ali na oddelek oz. organizacijsko enoto. Neposredno nadrejeni so odprti in
dostopni za pobude, mnenja, predloge in pripombe svojih zaposlenih glede
izboljševanja dela in procesov, ki pa so tudi kdaj neuresničena, ko jih le-ti
posredujejo vodstvu bolnišnice. Stopnja odločanja z vidika pristojnosti in
odgovornosti v bolnišnici je slabše urejena. Z manjšo moţnostjo neposrednega
vključevanja zaposlenih v sprejemanje različnih odločitev bolnišnice prihaja pri
zaposlenih med hierarhičnimi nivoji do padca morale in motiviranosti. Razumljivo
je, da je sodelovanje posameznikov v proces oblikovanja in sprejemanja
pomembnejših poslovnih odločitev, ki zadevajo bolnišnico kot celoto, omejeno. V ta
proces se lahko v skladu z zakonom vključujejo le kolektivno, neposredno pa se
lahko odvija le na ravni delovnega mesta zaposlenih. Zaposlenim posameznikom bi
morala biti omogočena večja avtonomija pri opravljanju svojega lastnega dela in
moţnost vplivanja na potek procesa vsaj v oţji delovni oz. organizacijski enoti. Tako
bi bili zaposleni zadovoljni pri opravljanju dela in njihova pripadnost bolnišnici bi
bila večja, saj bi jim bile odprte moţnosti odločanja povezane z njihovim delom in s
poloţajem v bolnišnici.
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5.6.3 Organizacijske strukture in razmerja med njimi v bolnišnici
V Poslovnem planu Bolnišnice Topolšica (2010) je navedeno, da uspešen sistem
upravljanja bolnišnice zahteva jasen in integriran sistem procesov, podprt z
učinkovito informacijsko, komunikacijsko in medicinsko tehnološko podporo. Ti
procesi se morajo uspešno širiti, upravljati ter iz dneva v dan izpopolnjevati.
Odločitve pa morajo temeljiti na dejansko zanesljivih in pravočasnih informacijah, ki
se nanašajo na načrtovano delovanje, procese, na potrebe, pričakovanja in izkušnje
udeleţenih strani ter na delovanje celotne zdravstvene mreţe.
Tehnična struktura
Po pregledu internih aktov je bilo razvidno, da ima bolnišnica opredeljeno tehnično
strukturo z vidika medicinske in nemedicinske dejavnosti. Delitev dela je pomembna
pridobitev za bolnišnico, ker njeni uporabniki dobijo vso specializirano strokovno
pomoč, ki je ena sama oseba ne more opraviti. Aktivnosti so razdeljene po
organizacijskih enotah med različne zaposlene na racionalen način, z namenom čim
učinkovitejšega doseganja ciljev bolnišnice. Naloge posameznih oddelkov so
podobne ali enake in jih opravljajo delavci s podobnimi specialnostmi, vendar so
med seboj bolj ali manj neodvisne. Oddelki pa so odvisni od izvedbe dejavnosti
posameznih enot. Vsi skupaj se seštevajo v celotno dejavnost bolnišnice.
Zdravstvo je intenzivna panoga, kjer so zaposleni različnih poklicev in ravni
izobrazbe. V večini organizacijskih enot bolnišnice se prepleta delo med dvema
najštevilčnejšima poklicnima skupinama v zdravstvu – zdravniki in medicinskimi
sestrami. Zaposleni naloge opravljajo glede na izobrazbo, znanja in sposobnosti.
Središčna točka njihovega delovanja je zdravje. Pri opravljanju nalog je potrebno
aktivno sodelovanje vseh profilov zdravstvenih delavcev, saj se med seboj nenehno
sodelujejo in se dopolnjujejo. Za dosego pričakovanih rezultatov, torej zagotavljanje
dobrega zdravstvenega varstva, mora biti njihovo delo usklajeno. Pogoj za to sta
timsko delo ter ustrezna komunikacija, ki sta v zdravstvu neizogibna in nujno
potrebna. V zdravstvu je timsko delo nasploh slabo razvito, čeprav je vsem jasno, da
posamezni strokovnjaki ne morejo obvladati vsega znanja in veščin, ki so potrebne
pri zdravstveni obravnavi bolnika.
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Značilnost odnosov med zdravstvenimi delavci in sodelavci je njihova hierarhičnost.
Poloţaj in vloga medicinskih sester je v odnosu do zdravnika še vedno tradicionalno
podrejena poklicna skupina, ki pa opravlja za uporabnike zelo pomembne dejavnosti.
Hierarhija v zdravstvu je bila v preteklosti bolj izrazita. Glede na ocene odnosov so
se s časom le-ti izboljšali, posledično je nastopil upad hierarhičnosti, kot vzrok naj
omenimo predvsem zvišanje izobrazbe medicinskih sester, kot pojavne oblike pa
timsko delo. Hierarhična oblika usklajevanja bo delovala še naprej, dokler jo
sprejemajo vsi vključeni in dokler jo podpirajo tudi ostali sistemi.
Predpogoji za njihovo učinkovito delovanje so jasna in vzdrţevana pravila ter
spoštljivi odnosi. Zdravniki so, kot nosilci zdravstvene dejavnosti, zadolţeni za
organizacijo in usklajevanje dela zdravstvenega tima na oddelku in med oddelki oz.
organizacijskimi enotami. Za delovanje tima pa je zelo pomembna tudi funkcija
odgovornega vodje posamezne organizacijske enote bolnišnice. Zdravnik naredi
načrt obravnave bolnika, vodja pa skrbi, da poteka obravnava po racionalnem načrtu
z organizacijo in usklajevanjem z drugimi zaposlenimi na oddelku ter z medsebojnim
sodelovanjem z drugimi organizacijskimi enotami v bolnišnici. Vodja prav tako skrbi
za pravočasno poročanje o ključnih rezultatih ali opaţenih nepravilnostih, zaradi
katerih bi se lahko postopek obravnave spremenil. Vodje opravljajo svoje delo z
medsebojnim sodelovanjem z zaposlenimi po ostalih enotah ter s podporo sodobnega
računalniško informacijskega sistema. Zaposleni posameznik potrebuje občutek
pripadnosti, tim v celoti pa potrebuje zavest o tem, da med njimi vlada zvestoba, ki
pomeni priloţnost za sodelovanje in povezovanje.
Zaradi staranja prebivalstva se povečujejo potrebe in spreminjajo pričakovanja
posameznikov po njihovih storitvah, zato se na oddelkih in enotah pogosto pojavlja
povečan obseg dela, kar se kaţe v preobremenjenosti ţe tako premajhnega števila
zaposlenih. Značilnosti delovnega mesta zdravstvenih delavcev in nekaterih
sodelavcev v bolnišnici so specifični delovni pogoji, kot so izmensko delo,
deţurstva, delo ob nedeljah in praznikih, izpostavljenost škodljivim vplivom
delovnega okolja, neugodna mikroklima, uvajanje novih metod in posegov,
odgovornost pri delu in podobno. Med delovne pogoje pa štejemo organizacijo
oskrbe, torej dostopnost, neprekinjenosti sledijo ekonomski pogoji, vodenje,
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zaposleni, predvsem njihova prijaznost, usposobljenost ter nenazadje prostori in
oprema. Vse to je odvisno tudi od zaposlenih, ki delajo v takšnih pogojih, predvsem
pa od bolnišnice in sistema zdravstvenega varstva samega.
Koordinacijo je moţno doseči s standardizacijo, ker se v bolnišnici opravljajo
določena dela, ter z medsebojnim prilagajanjem, ki zahteva tako horizontalno kot
vertikalno komuniciranje. Zelo pomembna pa je tudi koordinacija z dokumentacijo,
ki naj bi bila specifično opredeljena. Ločimo dokumentacijo v zvezi z zaposlenimi po
hierarhični ravni, na oddelkih ali enotah, ter medicinsko dokumentacijo bolnikov.
Predstavlja vez med številnimi izvajalci nalog in omogoča razvidnost dela.
Dokumentacija je vsebinsko in oblikovno usklajena, da so dokumenti razumljivi in
olajšujejo ravnanje. Izdelujejo in uporabljajo jo z namenom uskladiti in zdruţiti
ravnanje zaposlenih v bolnišnici v postopke, ki omogočajo laţjo in kakovostno
izvajanje storitev zdravstvenega varstva. V sistemu obvladovanja dokumentacije je
osveščanje uporabnikov z vsemi informacijami, ki jih potrebujejo zaposleni za
uspešno delo. Dokumenti so predvsem v fizični obliki, čedalje bolj pa se uveljavljajo
v elektronski. Razvrščeni so po hierarhičnih ravneh oz. po organizacijskih enotah.
Večina delovnih procesov se lahko informacijsko podpre, zato je kakovosten
informacijski sistem zelo pomemben in koristen za delovanje bolnišnice. Za
vzdrţevanje in obvladovanja informacij in podatkov pa mora biti varen in učinkovit.
Informacijsko komunikacijski sistem v bolnišnici smotrno ureja celoto vseh procesov
prenašanja informacij, olajša delo in omogoča boljše dokumentiranje njihovega dela
znotraj bolnišnice ter med bolnišnico in okoljem. Bolnišnica Topolšica uporablja
informacijski sistem Birpis21. Ta zdruţuje vse informacijske module, ki so potrebni
za njeno poslovanje. Skratka pomemben je za uporabnike, predstavlja orodje za
zaposlene, pomaga pri upravljanju bolnišnice ter zadovoljuje zahteve partnerjev.
Zaposleni v bolnišnici so naklonjeni razvoju in uporabi informatike v delovnih
procesih.
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Motivacijska struktura
Management bolnišnice se zaveda, da motivacija vodi k usklajenemu delovanju ljudi,
ki je eden od osnovnih pogojev za doseganje njenih ciljev. Zaţeleno obnašanje na
oddelkih in enotah bolnišnice je usmerjeno v oblikovanje profesionalnih odnosov ob
visoko kvalitetnem delu posameznikov z optimalnim izkoristkom njihovega znanja
in izkušenj, da bi dosegli cilje, ki se odraţajo v zadovoljstvu njihovih uporabnikov.
Ocena delovne uspešnosti ni samo kontrola dela, ampak osnova za napredovanje ter
ugotavljanje prednosti in slabosti zaposlenih. Kriteriji so oblikovani glede na
rezultate dela, kako so zaposleni natančni, ustvarjalni in zanesljivi pri opravljanju
svojih del ter kakšni so odnosi do svojih sodelavcev in bolnikov.
Glede odločitve o višini plače se v bolnišnici upošteva minimum določen z Zakonom
o sistemu plač v javnem sektorju, ki se poleg zahtevane izobrazbe in drugih
formalnih določil nanaša na zahtevnost del in nalog ter lastnosti zaposlenih, kot so
znanje, sposobnosti, njihova odgovornost in drugi pogoji, ki jih morajo imeti, da te
naloge uspešno opravijo. Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju (Ur.l. RS, št.
56/2002 in spremembe) definira osnovno plačo kot tisti del plače, ki jo prejema javni
usluţbenec za opravljeno delo v polnem delovnem času in za pričakovane rezultate
dela v posameznem mesecu. V osnovno plačo je všteto tudi napredovanje. Osnovna
plača javnega usluţbenca je določena s plačnim razredom, v katerega je uvrščeno
delovno mesto oz. naziv, na katerega je javni usluţbenec razporejen oz. ga je pridobil
z napredovanjem.
Nezadovoljstvo z delom in demotiviranost zaposlenih povzročata omejevanje
finančnih sredstev, povečanje delovnih obremenitev, pomanjkanje varnosti pri delu
in delovnih razmerah, neustrezno strukturo in število kadra, izmensko delo ter
krivično nesorazmerje med plačami. Motiviranost in angaţiranost za delo sta večji
pri tistih na vrhu hierarhije. Razlogi za večjo motiviranost zdravnikov kot
medicinskih sester ali ostalih sodelavcev so predvsem plača in moţnosti
napredovanja tako v organizacijski kot strokovni smeri. Pri izvajanju delovnih nalog
imajo nekateri zaposleni v bolnišnici premalo pristojnosti in odgovornosti, da bi bili
motivirani za dosego boljših rezultatov.
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Komunikacijska struktura
V zdravstvu sta pretok in predvsem razumevanje sporočil bistvenega pomena, zato je
zelo pomembno, da so poti komuniciranja formalno odlično urejene. Delovanje
bolnišnice je odvisno od odnosov, ki nastajajo znotraj nje. Za izvrševanje nalog na
oddelkih in med enotami mora imeti bolnišnica ustrezno komunikacijsko strukturo.

Slika 4: Poti komuniciranja v Bolnišnici Topolšica

DIREKTOR

PREDSTOJNIKI ODDELKOVZDRAVNIKI

POMOČNICA DIREKTORJA
ZA ZDRAVSTVENO NEGO

ZDRAVNIKI

VODJE
strokovno
medicinskih enot

Zdravstveni delavci na
oddelkih/enotah

POMOČNICA DIREKTORJA
ZA GOSPODARSKE ZADEVE

VODJE
tehničnopreskrbovalnih enot

VODJE
administrativnih
enot

Zaposleni v tehničnopreskrbovalnih enotah

Zaposleni po enotah
uprave

Vir: Lasten, 2011

Poti in smeri komuniciranja potekajo v bolnišnici predvsem od zgoraj navzdol, kjer
dobivajo zaposleni od višjih hierarhičnih nivojev navodila za delo. Proces
komuniciranja navzgor oz. prenos povratnih informacij nazaj pa je slabše razvit. V
takem sistemu tudi ni zaslediti skupnega posvetovanja in/ali odločanja z zaposlenimi
in prav gotovo takšen sistem ne ustreza organizacijam, ki poslujejo v današnjem
poslovnem okolju. Kajti ne gre za golo izpolnjevanje navodil, od zaposlenih se
pričakuje visoka motiviranost, učinkovitost, inovativnost, ustvarjalnost, kar se veliko
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bolj uresničuje v nehierarhičnih organizacijah. Vodoravne komunikacije so v
oddelkih na isti hierarhični ravni, kot produkt spontanih medosebnih interakcij med
zaposlenimi. Problem pri vertikalnem kot horizontalnem komuniciranju v bolnišnici
je predvsem v pomanjkljivem in nepravočasnem posredovanju informacij.
Med njimi se odvijajo formalne in neformalne komunikacije. Med formalne spadajo
sestanki zaposlenih, ki jih je po mnenju zaposlenih premalo, saj niso redno določeni
in se pogosto organizirajo tudi zaradi problemov, ki se pojavijo. Problemi so
najpogosteje povezani z organizacijo dela. Jasno opredeljene poti komuniciranja
zagotavljajo pravočasen in učinkovit pretok informacij brez izgubljanja ali
spreminjanja vsebine. Prav tako je v omenjeni ustanovi veliko enostavnega
komuniciranja.

Slika 5: Orodja internega komuniciranja v Bolnišnici Topolšica
ORODJA INTERNEGA
KOMUNICIRANJA V BOLNIŠNICI
TOPOLŠICA

FORMALNO KOMUNICIRANJE

NEFORMALNO KOMUNICIRANJE

DRUŢABNA SREČANJA
SODELAVCI
GOVORICE

MEDOSEBNA
ORODJA

SESTANKI:
- individualni
- timski
- strokovni
- organizacijski
LETNI RAZGOVORI

DOGODKI

STROKOVNA
IZOBRAŢEVANJA
SEMINARJI
DELAVNICE
DRUŢBENE
DEJAVNOSTI

PISNOVIZUALNA
ORODJA

PUBLIKACIJE:
- letna poročila
- brošure
OGLASNE DESKE
INFORMATIVNA
GRADIVA

RAČUNALNIŠKA
ORODJA

ZAPISNIKI
ELEKTRONSKA
POŠTA
INTERNET

Vir: Lasten, 2011
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ORODJA

TELEFON
MOBITEL
FAKS
SMS SPOROČILA
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Najpogostejši način komuniciranja med zaposlenimi v bolnišnici je ustno
komuniciranje, ki je hitro, zajema povratno komunikacijo in omogoča sočasno
komunikacijo z več ljudmi. Pogosto pri svojem delu uporabljajo telefonske linije.
Pisno komuniciranje predstavljajo razni organizacijski predpisi, obvestila, ki jih
izdaja vodstvo bolnišnice ali vodje posameznih enot, ki se trudijo za tem boljšo
obveščenost svojih zaposlenih. Med pisno komuniciranje so vključeni tudi razni
obrazci za naročanje bolnikov na preiskave, napotnice, temperaturni listi bolnikov in
nenazadnje izvidi. Odpustno pismo pa predstavlja komuniciranje bolnišnice z
zunanjimi ustanovami – drugimi bolnišnicami oz. različnimi zdravniki – specialisti,
ki nadalje odločajo o bolnikovem zdravju.
Informiranost zaposlenih se zelo razlikuje po enotah bolnišnice in je v veliki meri
odvisna od posameznega vodje, kako obvešča svoje podrejene sodelavce. Dvosmerna
komunikacija neformalno ne poteka stalno od vodstva do predstojnikov oddelkov in
vodij enot, formalno pa poteka enkrat mesečno na Strokovnem svetu. Prav tako
nekateri predstojniki in vodje ne prenesejo celovite informacije v svoje oddelke na
sestankih ali razgovorih, od tu pa se tudi ne prenašajo povratne informacije vodstvu.
Za odlične zdravstvene storitve je gradnja odnosov temelj kakovosti in
produktivnosti med sodelavci, poklicnimi skupinami, z bolniki in njihovimi svojci.
Delitev dela pa predstavlja tudi problem, ker med vsemi izvajalci zahteva učinkovito
in stalno komunikacijo, ki pa pogosto ni doseţena. Prisotne so zlasti ovire v
komuniciranju med poklicnimi skupinami. Nesoglasja in neusklajenosti med
zaposlenimi so prisotna v večini organizacij, te bolnišnica skuša reševati odprto in s
pozitivnim pristopom. Slabi odnosi v bolnišnici se pojavljajo zato, ker zaposleni
nimajo znanja o komunikacijah, medosebnih odnosih in usklajevanju, še manj pa je
med njimi potrpeţljivosti in strpnosti. Njihove komunikacije so neučinkovite, kar je
vzrok predvsem v neposlušnosti in razumevanju drug drugega. Konflikti v bolnišnici
so predvsem organizacijski in nastajajo zaradi nezadovoljstva in nasprotovanja
posameznikov. Ti izvirajo iz nezadovoljstva s plačilom za delo oz. v njegovem
krivičnem nesorazmerju, nestrinjanju in neusklajenosti z načinom dela, uvajanjem
sprememb in odpori. Kaţejo se motnje v komunikaciji nekaterih zaposlenih in s tem
oteţeno izpolnjevanje delovnih nalog, slaba volja in demotiviranost.
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Hitre spremembe na področju medicine, zdravstvene nege in farmacije od
zdravstvenih delavcev zahtevajo nenehno dodatno izobraţevanje in spremljanje
novosti. Za profesionalni razvoj in širjenje moţnosti strokovnega odločanja je stalno
strokovno izobraţevanje nuja za pridobivanje specialnih, potrebnih znanj, ki morajo
dati poudarek iniciativnosti in ustvarjalnosti na posameznih področjih. V omenjeni
ustanovi potekajo izobraţevanja za medicinske sestre in zdravnike, ki so
organizirana tako z zunanjimi predavatelji kot s svojimi sodelavci. Prav tako se
medicinske sestre in zdravniki kot predavatelji ali poslušalci udeleţujejo različnih
strokovnih srečanjih po Sloveniji in v tujini. Izobraţevanja večine zaposlenih
potekajo ločeno, temu se pridruţujejo ločeni sestanki in le beţna neformalna
srečanja, kar vodi v strukturne skrivnosti. Informacije ostajajo delne in nepopolne.
Kakovost delovanja bolnišnice je določena s kakovostjo komuniciranja med
zaposlenimi, ki v njej preko dela in povezanosti dosegajo svoje in skupne cilje.
Zaposleni vedo, kako pomembna so razmerja med njimi, prav tako kako morajo biti
usklajeni v času, kar pa seveda ni vedno dosegljivo. Vodstvo bolnišnice se trudi, da
bi omogočali delovne razmere, v katerih bi se zaposleni počutili varno in dobro,
predvsem pa gradijo na medsebojnih odnosih.
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6 RAZISKAVA

6.1 Raziskovalne hipoteze
Hipoteza 1: V Bolnišnici Topolšica opisi delovnih mest zaposlenih vsebujejo jasno
navedena dela in naloge ter pristojnosti in odgovornosti za posamezna delovna
mesta.
Hipoteza 2: Model komuniciranja in pretok informacij med zaposlenimi v bolnišnici
ni učinkovit.
Hipoteza 3: Model koordinacije v bolnišnici ne zagotavlja učinkovite usklajenosti
procesov med organizacijskimi enotami.

6.2 Metodologija
6.2.1 Raziskovalne metode
Osnovna teoretična izhodišča smo pridobili z deskriptivno metodo, s študijem
strokovne literature, člankov v strokovnih revijah in objavljenih na spletnih straneh.
Uporabili pa smo tudi znanja, pridobljena med študijem, v okviru magistrskega
programa.
Analizo empiričnega dela smo pričeli z ugotavljanjem dejstev bolnišnice ter črpali iz
konkretnih virov podatkov. Sem so spadala vsa interna gradiva Bolnišnice Topolšica,
v katerih so pomembne informacije o njenem delovanju in organizaciji. Med njimi so
bili uporabljeni: Statut javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnice Topolšica,
Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Bolnišnice Topolšica,
Poslovni plan ter Letno poročilo. Sistemizacija nam je bila v veliko pomoč pri
proučevanju obravnavane teme, saj je v njej definirana ureditev delitve dela v
delovnih procesih ter opredelitev vlog zaposlenih pri uresničevanju ciljev
organizacije ter določanju njihovih kadrovskih zahtev. Poleg navedenega je bila
proučena tudi veljavna zakonska ureditev obravnavanega področja. Določene
koristne informacije pa smo pridobili na podlagi opazovanja in pogovora s
Sonja Ježovnik: Model organizacijske strukture bolnišnice

68

strokovnjaki, ki se ukvarjajo s področjem organiziranja ter z razgovori zaposlenih v
bolnišnici in nenazadnje iz lastnih izkušenj.
S pomočjo programa Microsoft Office Visio smo skozi magistrsko delo za
podrobnejšo predstavitev obravnavane teme in izbrane bolnišnice izrisali slike.
Za potrebe raziskave in izvedbo analize smo uporabili tudi inskriptivno metodo
raziskovanja, s tehniko anketiranja. Za statistično obdelavo dobljenih podatkov
raziskave smo se posluţevali računalniških programov Microsoft Office Excel ter
SPSS.

6.2.2 Raziskovalni vzorec
Vodstvo Bolnišnice Topolšica se je z anketo strinjalo in dovolilo izvedbo raziskave.
Raziskava je potekala med zaposlenimi v vseh organizacijskih enotah bolnišnice.
Izvedena je bila junija 2011. Razdelili smo 150 anket med 220 zaposlenih. Nazaj
smo prejeli 133 (88,6 %) veljavno izpolnjenih anket. Vzorec raziskave je torej
zajemal 60,5 % vseh zaposlenih v bolnišnici.
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6.2.3 Postopek zbiranja podatkov
Za zbiranje podatkov smo izbrali in oblikovali anketo. Z njeno pomočjo smo lahko v
kratkem času pridobili večje število podatkov. Zanjo smo se odločili tudi zaradi
njenih številnih prednosti, kot so hitra obdelava podatkov, enostavna primerjava in
analiza ter anonimnost anketirancev, zaradi katere so se le-ti tudi laţje odločili za
sodelovanje. Prirejena je bila enako za vse zaposlene v bolnišnici, izpolnjevanje pa je
bilo prostovoljno in anonimno.
Anketo smo pričeli s kratkim uvodom, kjer smo seznanili anketirance o njenem
namenu. Sestavljena je bila iz urejenega sklopa 24 vprašanj in je bila kljub večjemu
številu vprašanj pregledna in preprosta. Zaradi laţje analize podatkov smo oblikovali
vprašanja zaprtega tipa, ki so bila primerna za večino anketirancev. Zaposleni so
lahko izbirali med tremi moţnimi odgovori, in sicer » da, delno in ne« ter obkroţili
tistega, ki jim je najbolj ustrezal. Vprašanja v anketi so bila kratka, jasna, dovolj
specifična in dovolj definirana, brez teţjih strokovnih izrazov, tako da so bila
razumljiva tudi za tiste z najniţjim nivojem razumevanja ter razporejena od splošnih
k specifičnim vprašanjem. Najprej smo zastavili nekaj osnovnih vprašanj kot so spol,
starost in izobrazba. Nato smo se osredotočili na splošna vprašanja o vodstvu
bolnišnice o njihovem posredovanju informacij, o delovanju in organizaciji
bolnišnice ter o odnosih med vsemi zaposlenimi. Bolj specifična vprašanja so bila
namenjena vsakemu zaposlenemu posebej. Predvsem o sistemih delitve dela in
nalog, opisih delovnih mest, vsebini in obsegu dela in o medsebojnem sodelovanju z
ostalimi oddelki in enotami. Anketa je priloţena v prilogi.

Sonja Ježovnik: Model organizacijske strukture bolnišnice

70

7 REZULTATI IN ANALIZA

7.1 Predstavitev rezultatov
Dobljene podatke smo statistično obdelali s pomočjo računalniških programov
Microsoft Office Excel in SPSS.
Dobljeni rezultati v programu MS Office Excel so prikazani:
tabelarično, kjer smo z namenom uporabili vrsto sestavljene tabele za
podrobnejši prikaz posamičnih vrednosti (numerično in v odstotkih) za
bolnišnico skupaj in po opredeljenih organizacijskih enotah;
grafično, kjer so v obliki strukturnega kroga ponazorjeni odgovori v odstotkih
za celotno bolnišnico. Krog predstavlja celoto, ki z razdelitvijo na posamezne
dele prikazuje odgovore na posamezna vprašanja.

Vprašanje 1: Spol
Tabela 2: Spol
BOLNIŠNICA
TOPOLŠICA

Ţenski
Moški

113
20

STROK-MED. ENOTE

85 %
15 %

77
14

ADMIN. TEHN-PRESKRB.
ENOTE

84,6 %
15,4 %

36
6

85,7 %
14,3 %

Graf 1: Spol

15 %
ţenske
85 %

moški

V raziskavi je sodelovalo 133 zaposlenih v Bolnišnici Topolšica, med katerimi je
bilo 113 ţensk (85 %) in 20 moških (15 %).
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Vprašanje 2: Starost
Tabela 3: Starost
BOLNIŠNICA
TOPOLŠICA

> 20 let
20-35 let
35-50 let
50 < let

0
50
58
25

STROK-MED ENOTE

0
39
39
13

0%
37,6 %
43,6 %
18,8 %

ADMIN. TEHN-PRESKRB.
ENOTE

0%
42,8 %
42,8 %
14,4 %

0
11
19
12

0%
26,2 %
45,2 %
28,6 %

Graf 2: Starost
0%
18,8 %

37,6 %

do 20 let
20-35 let

43,6 %

35-50 let
50 < let

Starostno strukturo anketiranih oseb smo razdelili v štiri skupine. Največ je bilo tistih
v starosti 35–50 let (43,6 %), nekoliko manj (37,6 %) v starosti 20–35 let, najmanj
(18,8 %) pa je bilo starih 50 in več let. Na anketo ni odgovoril nihče mlajši od 20 let.

Vprašanje 3: Izobrazba
Tabela 4: Izobrazba
BOLNIŠNICA TOPOLŠICA

Osnovnošolska
Poklicna
Srednješolska
Višja
Visoka
Univerzitetna
Magisterij
Doktorat

12
14
59
9
27
12
0
0

9%
10,5 %
44,4 %
6,8 %
20,3 %
9%
0%
0%

STROK-MED. ENOTE

1
1
46
6
25
12
0
0
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1,1 %
50,5 %
6,6 %
27,5 %
13,2 %
0%
0%

ADMIN. TEHNPRESKRB. ENOTE

11
13
13
3
2
0
0
0

26,2 %
30,9 %
30,9 %
7,2 %
4,8 %
0%
0%
0%
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Graf 3: Izobrazba
0%
9%
20,3 %
6,8 %

osnovnošolska
0%

9%

poklicna

10,5 %

srednješolska
višja

44,4 %

visoka
univerzitetna
magisterij
doktorat

Po izobrazbi je bilo v vzorcu največ anketiranih oseb s srednjo izobrazbo (44,4 %),
sledili so tisti z visoko (20,3 %), s poklicno (10,5 %), z osnovnošolsko (9 %), višjo
(6,8 %) ter univerzitetno (9 %). Na anketo ni odgovoril nihče od zaposlenih z
magisterijem in/ali doktoratom.

Vprašanje 4: Zaposleni v
Tabela 5: Zaposleni po organizacijskih enotah bolnišnice
BOLNIŠNICA TOPOLŠICA

Strokovno-medicinski enoti
Administrativno tehnično-preskrbovalni enoti

91
42

68,4 %
31,6 %

Graf 4: Zaposleni po organizacijskih enotah bolnišnice

31,6 %
68,4 %

strok. med.
enote
admin. tehn. preskrb. enote

Na anketo je odgovorilo 68,4 % zaposlenih v strokovno-medicinskih enotah in 31,6
% v administrativno tehnično-preskrbovalnih enotah.
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Vprašanje 5: Ali vas vodstvo bolnišnice seznani z informacijami o usmeritvah,
organizacijskih ciljih in viziji bolnišnice?
Tabela 6: Seznanjenost zaposlenih z usmeritvami, cilji in vizijo bolnišnice
BOLNIŠNICA TOPOLŠICA

Da
Delno
Ne

16
86
31

12 %
64,7 %
23,3 %

STROK-MED. ENOTE

11
62
18

ADMIN. TEHN-PRESKRB.
ENOTE

5
24
13

12,1 %
68,1 %
19,8 %

11,9 %
57,1 %
31 %

Graf 5: Seznanjenost zaposlenih z usmeritvami, cilji in vizijo bolnišnice

23,3 %

12 %
da
delno

64,7 %

ne

Največ anketiranih oseb, kar 64,7 %, je bilo mnenja, da so delno seznanjeni z
informacijami o usmeritvah, ciljih in vizijo bolnišnice, 23,3 % jih je menilo, da niso,
in le 12 % je tistih, ki so potrdili, da so s tem seznanjeni.

Vprašanje 6: Ali vam vodstvo bolnišnice pravočasno posreduje pomembne
informacije o delovanju in organizaciji bolnišnice?
Tabela 7: Informiranost zaposlenih o delovanju in organizaciji bolnišnice
BOLNIŠNICA TOPOLŠICA

Da
Delno
Ne

16
68
49

12 %
51,1 %
36,9 %

STROK-MED. ENOTE

10
47
34
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Graf 6: Informiranost zaposlenih o delovanju in organizaciji bolnišnice
12 %
da

36,9 %

delno

51,1 %

ne

Dobra polovica anketiranih (51,1 %) je menila, da jim vodstvo delno poseduje
pomembne informacije o delovanju in organizaciji bolnišnice, za odgovor ne se je
odločila dobra tretjina (36,9 %) vseh anketiranih, le 12 % pa je bilo tistih, ki so
potrdili svojo informiranost.

Vprašanje 7: Ali so pristojnosti in odgovornosti v bolnišnici jasno opredeljene?
Tabela 8: Opredelitev pristojnosti in odgovornosti v bolnišnici
BOLNIŠNICA TOPOLŠICA

Da
Delno
Ne

20
60
53

15 %
45,1 %
39,9 %

STROK-MED. ENOTE

12
40
39

ADMIN. TEHN-PRESKRB.
ENOTE

8
20
14

13,2 %
44 %
42,8 %

19 %
47,6 %
33,4 %

Graf 7: Opredelitev pristojnosti in odgovornosti v bolnišnici

15 %
39,9 %
45,1 %

da
delno
ne

45,1 % anketiranih je ocenilo, da so pristojnosti in odgovornosti v bolnišnici delno
opredeljene, kar 39,9 % jih je bilo mnenja, da niso, ter 15 %, da so.
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Vprašanje 8: Ali so odnosi med vsemi zaposlenimi v bolnišnici profesionalni?
Tabela 9: Odnosi med zaposlenimi
BOLNIŠNICA TOPOLŠICA

Da
Delno
Ne

10
68
55

7,5 %
51,1 %
41,4 %

STROK-MED. ENOTE

9
50
32

ADMIN. TEHN-PRESKRB.
ENOTE

1
18
23

9,9 %
54.9 %
35,2 %

2,4 %
42,8 %
54,8 %

Graf 8: Odnosi med zaposlenimi
7,5 %
da

41,4 %
51,1 %

delno
ne

Iz grafa 8 je razvidno, da so odnosi po mnenju večine (51,1 %) delno profesionalni,
kar 41,4 % jih je menilo, da niso, in le 7,5 % je te odnose ocenilo kot profesionalne.

Vprašanje 9: Ali so vaše vodje pri vodenju in razvoju zaposlenih učinkoviti?
Tabela 10: Učinkovitost vodij pri vodenju in razvoju zaposlenih
BOLNIŠNICA TOPOLŠICA

Da
Delno
Ne

37
75
21

27,8 %
56,4 %
15,8 %

STROK-MED. ENOTE

28
51
12

ADMIN. TEHN-PRESKRB.
ENOTE

9
24
9

30,8 %
56 %
13,2 %

Graf 9: Učinkovitost vodij pri vodenju in razvoju zaposlenih
15,8 %

27,8 %

56,4 %

da
delno
ne
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Dobljeni rezultati so pokazali, da so vodje anketiranih oseb po mnenju večine (56,4
%) delno učinkoviti pri vodenju in razvoju zaposlenih, da so učinkoviti jih je ocenilo
27,8 % in da niso 15,8 %.

Vprašanje 10: Ali vam vodja posreduje vse potrebne informacije za izvajanje
delovnih nalog?
Tabela 11: Posredovanje informacij zaposlenim za izvajanje delovnih nalog
BOLNIŠNICA TOPOLŠICA

Da
Delno
Ne

75
45
13

56,4 %
33,8 %
9,8 %

STROK-MED. ENOTE

54
30
7

ADMIN. TEHN-PRESKRB.
ENOTE

21
15
6

59,3 %
33 %
7,7 %

50 %
35,7 %
14,3 %

Graf 10: Posredovanje informacij zaposlenim za izvajanje delovnih nalog
9,8 %
33,8 %

da
56,4 %

delno
ne

Na vprašanje, če jim vodja posreduje vse potrebne informacije za izvajanje delovnih
nalog, je pozitivno odgovorilo 56,4 % anketiranih oseb, 33,8 % se jih je odločilo za
odgovor delno, 9,8 % pa za odgovor »ne«.

Vprašanje 11: Ali vaš vodja uspešno usmerja in ureja odnose med zaposlenimi?
Tabela 12: Urejanje odnosov med zaposlenimi v bolnišnici
BOLNIŠNICA TOPOLŠICA

Da
Delno
Ne

64
47
22

48,1 %
35,3 %
16,6 %

STROK-MED. ENOTE

48
33
10
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Graf 11: Urejanje odnosov med zaposlenimi v bolnišnici

16,6 %
35,3 %

da

48,1 %

delno
ne

Anketirane osebe so pri vprašanju, ali njihov vodja uspešno ureja odnose med
zaposlenimi, v večini odgovorile pritrdilno (48,1 %), sledil je odgovor delno (35,3
%), najmanj (16,6 %) pa jih je bilo mnenja, da njihov vodja pri tem ni uspešen.

Vprašanje 12: Ali so oddelki in druge enote med seboj organizacijsko usklajene?
Tabela 13: Medsebojna usklajenost organizacijskih enot v bolnišnici
BOLNIŠNICA TOPOLŠICA

Da
Delno
Ne

12
70
51

9%
52,6 %
38,4 %

STROK-MED. ENOTE

10
44
37

ADMIN. TEHN-PRESKRB.
ENOTE

2
26
14

11 %
48,4 %
40,6 %

4,8 %
61,9 %
33,3 %

Graf 12: Medsebojna usklajenost organizacijskih enot v bolnišnici
9%
38,4 %

da
52,6 %

delno
ne

Anketirane osebe so v večini (52,6 %) ocenile, da so oddelki in druge organizacijske
enote bolnišnice med seboj delno organizacijsko usklajeni, 38,4 % jih je menilo, da
niso, pozitivno pa je medsebojno usklajenost organizacijskih enot v bolnišnici
opredelilo le 9 %.

Sonja Ježovnik: Model organizacijske strukture bolnišnice

78

Vprašanje 13: Kolikokrat mesečno se sestanete z vodstvom oddelka ali enote?
Tabela 14: Sestanki z vodstvom organizacijske enote
BOLNIŠNICA TOPOLŠICA

Enkrat
Večkrat
Nikoli

55
40
38

41,4 %
30 %
28,6 %

STROK-MED. ENOTE

42
30
19

ADMIN. TEHN-PRESKRB.
ENOTE

13
10
19

46,1 %
33 %
20,9 %

31 %
23,8 %
45,2 %

Graf 13: Sestanki z vodstvom organizacijske enote

28,6 %

enkrat

41,4 %

večkrat

30 %

nikoli

Rezultati ankete so pokazali, da se anketirane osebe največkrat sestanejo z vodjo
organizacijske enote enkrat mesečno (41,4 %), 30 % se jih sestane večkrat mesečno,
presenetljiv pa je podatek, da se kar 28,6 % anketiranih z vodstvom svoje enote ne
sestane nikoli.

Vprašanje 14: Od koga pridobite največ informacij?
Tabela 15: Pridobivanje informacij
BOLNIŠNICA TOPOLŠICA

Vodstva
Vodje enot
Sodelavcev
Podrejenih

6
42
85
0

4,5 %
31,6 %
63,9 %
0%

STROK-MED. ENOTE

2
32
57
0
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Graf 14: Pridobivanje informacij
0%

4,5 %
vodstva

31,6 %

vodje enot
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sodelavcev
podrejenih

Zanimivo je, da kar 63,9 % anketiranih oseb pridobi največ informacij od
sodelavcev, 31,6 % od vodje enote ter 4,5 % od vodstva bolnišnice. Nobeden od
anketiranih oseb pa ni navedel, da bi informacije pridobil od podrejenih.

Vprašanje 15: Ali je medsebojno povezovanje in sodelovanje med zaposlenimi na
oddelku ali drugih organizacijskih enotah učinkovito?
Tabela 16: Medsebojno sodelovanje zaposlenih v organizacijski enoti
BOLNIŠNICA TOPOLŠICA

Da
Delno
Ne

14
92
27

10,5 %
69,2 %
20,3 %

STROK-MED. ENOTE

10
63
18

ADMIN. TEHN-PRESKRB.
ENOTE

4
29
9

11 %
69,2 %
19,8 %

9,5 %
69,1 %
21,4 %

Graf 15: Medsebojno sodelovanje zaposlenih v organizacijski enoti

20,3 % 10,5 %
69,2 %

da
delno
ne

Dobljeni rezultati so pokazali, da je kar 69,2 % anketirancev mnenja, da je
medsebojno povezovanje in sodelovanje med zaposlenimi v organizacijski enoti
delno učinkovito, 20,3 %, jih meni da ni, 10,5 % pa je bilo tistih, ki so trdili, da je
učinkovito.
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Vprašanje 16: Ali je medsebojno povezovanje in sodelovanje z ostalimi oddelki in
enotami učinkovito?
Tabela 17: Medsebojno sodelovanje zaposlenih med organizacijskimi enotami
BOLNIŠNICA TOPOLŠICA

Da
Delno
Ne

18
79
36

13,5 %
59,4 %
27,1 %

STROK-MED. ENOTE

13
57
21

ADMIN. TEHN-PRESKRB.
ENOTE

5
22
15

14,3 %
62,6 %
23,1 %

11,9 %
52,4 %
35,7 %

Graf 16: Medsebojno sodelovanje zaposlenih med organizacijskimi enotami

27,1 %

13,5 %
da
delno

59,4 %

ne

Medsebojno povezovanje in sodelovanje zaposlenih med organizacijskimi enotami je
bilo prav tako po mnenju večine (59,4 %) delno učinkovito, 27,1 % jih je bilo
mnenja, da ni učinkovito, kot učinkovito pa je tudi to sodelovanje opredelila
manjšina anketiranih oseb (13,5 %).

Vprašanje 17: Ali je sistem delitve dela in nalog v bolnišnici jasno opredeljen?
Tabela 18: Opredelitev sistema delitve dela in nalog v bolnišnici
BOLNIŠNICA TOPOLŠICA

Da
Delno
Ne

17
49
67

12,8 %
36,8 %
50,4 %

STROK-MED. ENOTE

10
37
44
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Graf 17: Opredelitev sistema delitve dela in nalog v bolnišnici
12,8 %
da

50,4 %
36,8 %

delno
ne

Graf 17 prikazuje, da sistem delitve dela in nalog v bolnišnici po mnenju polovice
anketiranih (50,4 %) ni jasno opredeljen, da je delno opredeljen jih je menila dobra
tretjina (36,8 %), le 12,8 % pa je ta sistem ocenila kot jasno opredeljen.

Vprašanje 18: Ali ste na vašem oddelku ali organizacijski enoti usmerjeni v timsko
delo oz. uspešno delate v timu?
Tabela 19: Timsko delo v bolnišnici
BOLNIŠNICA TOPOLŠICA

Da
Delno
Ne

87
38
8

STROK-MED. ENOTE

59
29
3

65,4 %
28,6 %
6%

ADMIN. TEHN-PRESKRB.
ENOTE

28
9
5

64,8 %
31,9 %
3,3 %

66,7 %
21,4 %
11,9 %

Graf 18: Timsko delo v bolnišnici
6%
da

28,6 %
65,4 %

delno
ne

65,4 % anketiranih oseb je potrdilo, da so v svoji organizacijski enoti usmerjeni v
timsko delo, delno jih je bilo tega mnenja 28,6 %, 6 % pa se s tem ni strinjalo.
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Vprašanje 19: Ali so vaše naloge organizirane na enem mestu, pod pristojnostjo
enega vodje?
Tabela 20: Organiziranost delovnih nalog zaposlenih
BOLNIŠNICA TOPOLŠICA

Da
Delno
Ne

83
28
22

62,4 %
21,1 %
16,5 %

STROK-MED. ENOTE

58
21
12

ADMIN. TEHN-PRESKRB.
ENOTE

25
7
10

63,7 %
23,1 %
13,2 %

59,5 %
16,7 %
23,8 %

Graf 19: Organiziranost delovnih nalog zaposlenih
16,5 %
21,1 %

da

62,4 %

delno
ne

Velika večina (62,4 %) je potrdila, da so v bolnišnici naloge organizirane na enem
mestu pod pristojnostjo enega vodje, za odgovor delno se jih je opredelilo 21,1 %,
16,5 % pa jih ni bilo tega mnenja.

Vprašanje 20: Ali je opis vašega delovnega mesta natančno, konkretno ter jasno
opredeljen?
Tabela 21: Opredelitev delovnih mest zaposlenih
BOLNIŠNICA TOPOLŠICA

STROK-MED. ENOTE

ADMIN. TEHN-PRESKRB.
ENOTE

Da
Delno
Ne

60
40
33

45,1 %
30,1 %
24,8 %

43
25
23
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Graf 20: Opredelitev delovnih mest zaposlenih

24,8 %

da
delno
ne
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Opis delovnega mesta je bil po oceni večine (45,1 %) natančno, konkretno in jasno
opredeljen, delno se je s tem strinjalo 30,1 % anketiranih oseb, medtem ko se jih 24,8
% s tem ni strinjalo.

Vprašanje 21: Ali imate natančen opis delovnih postopkov (časovne, kadrovske,
materialne zahteve …) za izvajanje nalog?
Tabela 22: Opis delovnih postopkov za izvajanje nalog zaposlenih
BOLNIŠNICA TOPOLŠICA

Da
Delno
Ne

34
58
41

25,6 %
43,6 %
30,8 %

STROK-MED. ENOTE

22
40
29

ADMIN. TEHN-PRESKRB.
ENOTE

12
18
12

24,2 %
43,9 %
31,9 %

28,6 %
42,9 %
28,5 %

Graf 21: Opis delovnih postopkov za izvajanje nalog zaposlenih

30,8 %

25,6 %

da
delno

43,6 %

ne

Večina anketiranih oseb (43,6 %) je ocenila, da so njihovi opisi delovnih postopkov
za izvajanje nalog delni, 30,8 % jih je ocenilo, da nima natančnih opisov, z opisi pa
se je popolnoma strinjalo 25,6 %.
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Vprašanje 22: Ali pri izvajanju svojega dela uporabljate najsodobnejša pravila in
postopke (npr. klinične poti, standarde itd)?
Tabela 23: Uporaba pravil in postopkov zaposlenih pri izvajanju nalog
BOLNIŠNICA TOPOLŠICA

Da
Delno
Ne

47
66
20

35,4 %
49,6 %
15 %

STROK-MED. ENOTE

35
43
13

ADMIN. TEHN-PRESKRB.
ENOTE

12
23
7

38,4 %
47,3 %
14,3 %

28,5 %
54,8 %
16,7 %

Graf 22: Uporaba pravil in postopkov zaposlenih pri izvajanju nalog

15 %
da

35,4 %

delno

49,6 %

ne

Dobljeni rezultati so pokazali, da 49,6 % anketiranih oseb delno uporablja
najsodobnejša pravila in postopke pri izvajanju svojega dela, redno jih uporablja 35,4
%, manjšina (15 %) pa sploh ne.

Vprašanje 23: Ali imate jasno predstavo o tem, kaj se od vas pričakuje pri delu in
opravljanju nalog ter razumete svoj poloţaj v organizacijski shemi?
Tabela 24: Predstava zaposlenih o svojem poloţaju v organizacijski shemi
BOLNIŠNICA TOPOLŠICA

Da
Delno
Ne

93
34
6

69,9 %
25,6 %
4,5 %

STROK-MED. ENOTE

66
23
2
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Graf 23: Predstava zaposlenih o svojem poloţaju v organizacijski shemi
4,5 %
25,6 %

da
69,9 %

delno
ne

Pozitivno dobljenih rezultatov je bilo največ, saj je kar 69,9 % vseh anketirancev
odgovorilo, da razumejo svoj poloţaj v organizacijski shemi, 25,6 % je bilo tistih, ki
ga razumejo delno, ne razume pa ga le 4,5 %.

Vprašanje 24: Navedite, če menite, da kaj ovira organizacijo in njeno delovanje.
Zadnje vprašanje je izpolnilo le nekaj anketiranih oseb, katerih odgovori so bili
sledeči: kroţenje nepravih informacij od za to nekompetentnih oseb; organizacijo in
njeno delovanje ovira vodja; pomanjkanje kadra; neučinkovito vodenje; nesposobne
vodje; proliferacija nepotrebnih delovnih mest uprave; organizacija dela ni urejena in
usklajena z delom zdravnikov; slaba komunikacija in sodelovanje; slab organigram;
nedefinirane naloge; delovni procesi niso usklajeni; slabo vzdrţevanje enot in strojev
za delo; obnova in vzdrţevanje samega objekta in s tem slaba kvaliteta dela;
neiskreni in neodkriti odnosi med sodelavci.
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7.2 Preverjanje hipotez
V statističnem programu SPSS smo analizo podatkov izvedli s pomočjo:
T-testa, s katerim smo preverjali hipoteze. Ugotavljali smo, ali obstajajo
statistično značilne razlike med spremenljivkami, ki merijo posamezno
hipotezo;
Faktorske analize, s katero smo preučevali medsebojno odvisnost med
spremenljivkami, te pa pojasnili z manjšim številom faktorjev in jim podali
glede na vsebino smiselna imena;
Cronbach alfa testa oz. testa zanesljivosti pa smo izračunali zanesljivost
vprašalnika. Z njim smo preverjali korelacijo med trditvami znotraj
posameznih sklopov vprašanj.

7.2.1 T-test
Vprašanja so bila merjena na 3-stopenjski lestvici od 1 do 3:
1 – da;
2 – delno;
3 – ne.
Postavili smo hipotetično povprečje (1,5) in, če so bile trditve manjše, smo lahko
trdili, da se anketiranci vsaj delno strinjajo s trditvijo.
Najprej smo znotraj programa SPSS uporabili ukaz »One Sample T-test«.
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Hipoteza 1: V Bolnišnici Topolšica opisi delovnih mest zaposlenih vsebujejo jasno
navedena dela in naloge ter pristojnosti in odgovornosti za posamezna delovna
mesta.
V tabeli 25 so spremenljivke, s katerimi smo merili hipotezo 1.

Tabela 25: Statistične vrednosti za hipotezo 1
N

Mean

Std.
Deviation

Std.Error
Mean

Ali so pristojnosti in odgovornosti v bolnišnici jasno
opredeljene?

133

2,25

,701

,061

Ali je sistem delitve dela in nalog v bolnišnici jasno
opredeljen?

133

2,38

,703

,061

Ali so vaše naloge organizirane na enem mestu, pod
pristojnostjo enega vodje?

133

1,54

,764

,066

Ali je opis vašega delovnega mesta natančno,
konkretno ter jasno opredeljen?

133

1,80

,814

,071

Ali imate natančen opis delovnih postopkov (časovne,
kadrovske, materialne zahteve …) za izvajanje nalog?

133

2,05

,752

,065

Ali pri izvajanju svojega dela uporabljate
najsodobnejša pravila in postopke (npr. klinične poti,
standarde itd.)?

133

1,80

,683

,059

Ali imate jasno predstavo o tem, kaj se od vas
pričakuje pri delu in opravljanju nalog ter razumete
svoj poloţaj v organizacijski shemi?

133

1,35

,565

,049

Legenda: N - število enot

Mean - povprečje

Std. Deviation - standardni odklon

Std. Error Mean

– standardna napaka povprečja

Iz tabele je razvidno, da je bilo povprečje za trditev »Ali je sistem delitve dela in
nalog v bolnišnici jasno opredeljen?« 2,38 – to je veliko več od predpostavljenega,
prav tako je bilo temu povprečju blizu povprečje 2,25 za trditev »Ali so pristojnosti
in odgovornosti v bolnišnici jasno opredeljene?«.
Najbolj so se strinjali s trditvijo »Ali imate jasno predstavo o tem, kaj se od vas
pričakuje pri delu in opravljanju nalog ter razumete svoj poloţaj v organizacijski
shemi?«.
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Tabela 26: T-test za hipotezo 1
Test Value = 1.5

t

Df

Sig. (2tailed)

Mean
Difference

95 % Confidence Interval
of the Difference
Lower

Upper

Ali so pristojnosti in
odgovornosti v bolnišnici
jasno opredeljene?

12,313

132

,000

,748

,63

,87

Ali je sistem delitve dela in
nalog v bolnišnici jasno
opredeljen?

14,373

132

,000

,876

,76

1,00

,624

132

,533

,041

-,09

,17

Ali je opis vašega
delovnega mesta natančno,
konkretno ter jasno
opredeljen?

4,206

132

,000

,297

,16

,44

Ali imate natančen opis
delovnih postopkov
(časovne, kadrovske,
materialne zahteve …) za
izvajanje nalog?

8,476

132

,000

,553

,42

,68

Ali pri izvajanju svojega
dela uporabljate
najsodobnejša pravila in
postopke (npr. klinične poti,
standarde itd.)?

5,017

132

,000

,297

,18

,41

-,154

-,25

-,06

Ali so vaše naloge
organizirane na enem
mestu, pod pristojnostjo
enega vodje?

Ali imate jasno predstavo o
-3,148 132
,002
tem, kaj se od vas pričakuje
pri delu in opravljanju
nalog ter razumete svoj
poloţaj v organizacijski
shemi?
Legenda: Test Value – testna vrednost t – vrednost t statistike
tailed) – statistična značilnost (2 stranska)

df – prostorske stopnje

Sig. (2-

Mean Difference – statistična razpršenost

95 %

Confidence Interval of the Difference – 95 % interval zaupanja (spodnja, zgornja)

Statistično značilne razlike so bile pri vseh trditvah, razen pri trditvi »Ali so vaše
naloge organizirane na enem mestu, pod pristojnostjo enega vodje ?«. To pomeni, da
so se anketiranci statistično značilno vsaj delno strinjali s trditvami: »Ali je sistem
delitve dela in nalog v bolnišnici jasno opredeljen?«, »Ali so pristojnosti in
odgovornosti v bolnišnici jasno opredeljene?«, »Ali je opis vašega delovnega mesta
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natančno, konkretno ter jasno opredeljen?«, »Ali imate natančen opis delovnih
postopkov (časovne, kadrovske, materialne zahteve …) za izvajanje nalog?«, »Ali pri
izvajanju svojega dela uporabljate najsodobnejša pravila in postopke (npr. klinične
poti, standarde itd.)?« in »Ali imate jasno predstavo o tem, kaj se od vas pričakuje pri
delu in opravljanju nalog ter razumete svoj poloţaj v organizacijski shemi?«.
V naslednjem koraku se je naredila nova spremenljivka, ki je bila sestavljena iz vseh
spremenljivk hipoteze 1. S to spremenljivko smo preverili hipotezo.

Tabela 27: Rezultati testiranja hipoteze 1

V Bolnišnici Topolšica opisi delovnih mest zaposlenih
vsebujejo jasno navedena dela in naloge ter pristojnosti
in odgovornosti za posamezna delovna mesta.

N

Mean

133

1,83

Std.
Deviation

Std.Error
Mean

,665

,058

Tabela 28: Rezultati T-testa hipoteze 1
Test Value = 1,5

T
V Bolnišnici Topolšica opisi delovnih
mest zaposlenih vsebujejo jasno
navedena dela in naloge ter
pristojnosti in odgovornosti za
posamezna delovna mesta.

5,803

df

132

Sig.
(2tailed)

,000

Mean
Difference

,335

95 % Confidence
Interval of the
Difference
Lower Upper

,22

,45

Povprečje skupne spremenljivke je bilo 1,83, kar je nad postavljenim teoretičnim
povprečjem, prav tako je bila statistična značilnost 0,0. Iz tega smo lahko sklepali, da
se hipoteza 1 »V Bolnišnici Topolšica opisi delovnih mest zaposlenih vsebujejo
jasno navedena dela in naloge ter pristojnosti in odgovornosti za posamezna delovna
mesta.« zavrne.
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Hipoteza 2: Model komuniciranja in pretok informacij med zaposlenimi v bolnišnici
ni učinkovit.
V tabeli 29 so spremenljivke, s katerimi smo merili hipotezo 2. Vsa vprašanja, razen
13 in 14, so bila merjena po ţe omenjeni 3-stopenjski lestvici.
Vprašanje 13: Kolikokrat mesečno se sestanete z vodstvom oddelka ali enote? se je
merilo z lestvico: 1 – večkrat, 2 – enkrat in 3 – nikoli.
Vprašanje

14:

Od

koga

pridobite

največ

informacij?

pa

z

lestvico:

1 – vodstva in vodje enote, 2 – sodelavcev in 3 – podrejenih.

Tabela 29: Statistične vrednosti za hipotezo 2
N

Mean

Std.
Deviation

Std. Error
Mean

Ali vas vodstvo bolnišnice seznani z informacijami o
usmeritvah, organizacijskih ciljih in viziji bolnišnice?

133

2,11

,586

,051

Ali vam vodstvo bolnišnice pravočasno posreduje
pomembne informacije o delovanju in organizaciji
bolnišnice?

133

2,25

,656

,057

Ali so odnosi med vsemi zaposlenimi v bolnišnici
profesionalni?

133

2,34

,614

,053

Ali vam vodja posreduje vse potrebne informacije za
izvajanje delovnih nalog?

133

1,53

,669

,058

Ali vaš vodja uspešno usmerja in ureja odnose med
zaposlenimi?

133

1,68

,742

,064

Kolikokrat mesečno se sestanete z vodstvom oddelka
ali enote?

133

1,98

,769

,067

Od koga pridobite največ informacij?

133

1,64

,482

,042

Legenda: N - število enot

Mean - povprečje

Std. Deviation - standardni odklon

Std. Error Mean

– standardna napaka povprečja

Vse trditve so bile nad hipotetičnim povprečjem. Najmanj so se anketiranci strinjali s
trditvama »Ali so odnosi med vsemi zaposlenimi v bolnišnici profesionalni?«, »Ali
vam vodstvo bolnišnice pravočasno posreduje pomembne informacije o delovanju in
organizaciji bolnišnice?«, sledile so ostale trditve.
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Tabela 30: T-test za hipotezo 2
Test Value = 1.5

t

Sig.
(2tailed)

df

Mean
Difference

95 % Confidence Interval
of the Difference
Lower
Upper

Ali vas vodstvo bolnišnice
seznani z informacijami o
usmeritvah, organizacijskih
ciljih in viziji bolnišnice?

12,062

132

,000

,613

,51

,71

Ali vam vodstvo bolnišnice
pravočasno posreduje
pomembne informacije o
delovanju in organizaciji
bolnišnice?

13,151

132

,000

,748

,64

,86

Ali so odnosi med vsemi
zaposlenimi v bolnišnici
profesionalni?

15,745

132

,000

,838

,73

,94

Ali vam vodja posreduje vse
potrebne informacije za
izvajanje delovnih nalog?

,583

132

,561

,034

-,08

,15

Ali vaš vodja uspešno
usmerja in ureja odnose med
zaposlenimi?

2,862

132

,005

,184

,06

,31

Kolikokrat mesečno se
sestanete z vodstvom oddelka
ali enote?

7,277

132

,000

,485

,35

,62

Od koga pridobite največ
informacij?

3,328

132

,001

,139

,06

,22

Legenda: Test Value – testna vrednost

t – vrednost t statistike

tailed) – statistična značilnost (2 stranska)

df – prostorske stopnje

Sig. (2-

Mean Difference – statistična razpršenost

95 %

Confidence Interval of the Difference – 95 % interval zaupanja (spodnja, zgornja)

Samo trditev »Ali vam vodja posreduje vse potrebne informacije za izvajanje
delovnih nalog?« ni bila statistično značilna.
Trditvi »Kolikokrat mesečno se sestanete z vodstvom oddelka ali enote?« in »Od
koga pridobite največ informacij?« smo ustrezno preoblikovali, da smo lahko skupaj
z ostalimi trditvami oblikovali skupno spremenljivko. Skupaj iz vseh teh vprašanj
smo oblikovali novo spremenljivko, s katero smo preverjali hipotezo 2 »Model
komuniciranja in pretok informacij med zaposlenimi v bolnišnici ni učinkovit«.
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Tabela 31: Rezultati testiranja hipoteze 2
N
Model komuniciranja in pretok informacij med
zaposlenimi v bolnišnici ni učinkovit.

133

Std.
Deviation

Mean

2,08

,559

Std.Error
Mean

,048

Tabela 32: Rezultati T-testa hipoteze 2
Test Value = 1.5

Model komuniciranja in pretok
informacij med zaposlenimi v
bolnišnici ni učinkovit.

t

df

11,866

132

Sig. (2Mean
tailed) Difference

,000

,575

95 % Confidence Interval
of the Difference
Lower
Upper

,48

,67

Povprečje za hipotezo 2 je bilo 2,08, kar je precej nad hipotetičnim povprečjem, ki
smo ga predpostavili, prav tako je bila razlika statistično značilna. Iz tega je sledilo,
da potrdimo hipotezo 2, ki se glasi: »Model komuniciranja in pretok informacij med
zaposlenimi v bolnišnici ni učinkovit«.
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Hipoteza 3: Model koordinacije v bolnišnici ne zagotavlja učinkovite usklajenosti
procesov med organizacijskimi enotami.
V tabeli 33 so spremenljivke, s katerimi smo merili hipotezo 3.

Tabela 33: Statistične vrednosti za hipotezo 3

N

Mean

Std.
Deviation

Std. Error
Mean

Ali so vaše vodje pri vodenju in razvoju
zaposlenih učinkoviti?

133

1,88

,652

,057

Ali so oddelki in druge enote med seboj
organizacijsko usklajeni?

133

2,29

,625

,054

Ali je medsebojno povezovanje in
sodelovanje med zaposlenimi na oddelku
ali drugih organizacijskih enotah
učinkovito?

133

2,10

,549

,048

Ali je medsebojno povezovanje in
sodelovanje z ostalimi oddelki in enotami
učinkovito?

133

2,14

,625

,054

Ali ste na vašem oddelku ali
organizacijski enoti usmerjeni v timsko
delo oz. uspešno delate v timu?

133

1,41

,603

,052

Legenda: N - število enot

Mean - povprečje

Std. Deviation - standardni odklon

Std. Error Mean

– standardna napaka povprečja

Pod hipotetičnim povprečjem je bila le trditev »Ali ste na vašem oddelku ali
organizacijski enoti usmerjeni v timsko delo oz. uspešno delate v timu?«. Vse ostale
trditve so bile nad povprečjem.
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Tabela 34: T-test za hipotezo 3
Test Value = 1.5

T

Sig. (2tailed)

df

Mean
Difference

95 % Confidence
Interval of the
Difference
Lower

Upper

Ali so vaše vodje pri vodenju
in razvoju zaposlenih
učinkoviti?

6,718

132

,000

,380

,27

,49

Ali so oddelki in druge enote
med seboj organizacijsko
usklajeni?

14,637

132

,000

,793

,69

,90

Ali je medsebojno
povezovanje in sodelovanje
med zaposlenimi na oddelku
ali drugih organizacijskih
enotah učinkovito?

12,565

132

,000

,598

,50

,69

Ali je medsebojno
povezovanje in sodelovanje z
ostalimi oddelki in enotami
učinkovito?

11,723

132

,000

,635

,53

,74

Ali ste na vašem oddelku ali
organizacijski enoti usmerjeni
v timsko delo oz. uspešno
delate v timu?

-1,796

132

,075

-,094

-,20

,01

Legenda: Test Value – testna vrednost

t – vrednost t statistike

tailed) – statistična značilnost (2 stranska)

df – prostorske stopnje

Sig. (2-

Mean Difference – statistična razpršenost

95 %

Confidence Interval of the Difference – 95 % interval zaupanja (spodnja, zgornja)

Vse trditve so bile statistično značilne, razen ţe prej omenjene »Ali ste na vašem
oddelku ali organizacijski enoti usmerjeni v timsko delo oz. uspešno delate v timu?«.

Tabela 35: Rezultati testiranja hipoteze 3
N
Model koordinacije v bolnišnici ne
zagotavlja
učinkovite
usklajenosti
procesov med organizacijskimi enotami.

133
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Mean

1,96

Std.
Deviation

,656

Std.Error
Mean

,057
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Tabela 36: Rezultati T-testa hipoteze 3
Test Value = 1.5

t
Model koordinacije v bolnišnici
ne
zagotavlja
učinkovite
usklajenosti
procesov
med
organizacijskimi enotami.

Df

8,129 132

95 % Confidence Interval
Sig.
of the Difference
(2Mean
tailed) Difference
Lower
Upper

,000

,462

,35

,57

V tem primeru je bilo povprečje 1,96, torej več od hipotetičnega povprečja, obenem
pa je bilo še statistično značilno. Zatorej smo hipotezo 3 »Model koordinacije v
bolnišnici ne zagotavlja učinkovite usklajenosti procesov med organizacijskimi
enotami« potrdili.

7.2.2 Faktorska analiza
Faktorska analiza je ena izmed metod za redukcijo podatkov. Pri njej gre za študij
povezav med spremenljivkami tako, da poizkušamo najti novo mnoţico
spremenljivk, ki predstavljajo to, kar je skupnega opazovanim spremenljivkam.
Mnoţica novih spremenljivk mora biti seveda manjša od mnoţice merjenih
spremenljivk. Z drugimi besedami: faktorska analiza poizkuša poenostaviti
kompleksnost povezav med mnoţico opazovanih spremenljivk z razkritjem skupnih
razseţnosti ali faktorjev, ki omogočajo vpogled v osnovno strukturo podatkov.
Preden smo se lotili faktorske analize je bilo prav tako potrebno preveriti, ali
obstajajo povezanosti med merjenimi spremenljivkami. To smo ugotavljali na
podlagi korelacijske matrike. Korelacija je povezanost med spremenljivkami in nam
pove, kako močno so spremenljivke povezane med seboj, višja kot je vrednost, bolj
so povezane. V primeru, da bi merili enako dimenzijo, bi pričakovali povezanost
med določenimi spremenljivkami. V primeru, da pa bi opazili spremenljivko, ki ni v
korelaciji z nobeno drugo spremenljivko, potem bi le-to izločili iz analize. V našem
primeru se tovrstni problem ni pojavil.
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Iz tabele 37 so razvidni rezultati korelacijske matrike oz. signifikantni, kjer med
spremenljivkami obstaja statistično značilna zveza.

Tabela 37: Korelacijska matrika
Correlation Matrix
q5

q6

q7

q9

q10

q11

q12

q13

q16

q17

q20

q22

q23

q5

1,000

,479

,134

,115

,251

,239

,157

,307

,165

,191

,080

,039

,179

q6

,479

1,000

,425

,265

,162

,255

,246

,203

,305

,322

,180

,181

,155

q7

,134

,425

1,000

,431

,103

,297

,352

,035

,442

,563

,275

,201

,260

q9

,115

,265

,431

1,000

,392

,500

,255

,027

,375

,298

,282

,166

,258

q10

,251

,162

,103

,392

1,000

,433

,203

,193

,188

,182

,381

,123

,470

q11

,239

,255

,297

,500

,433

1,000

,168

,124

,240

,258

,269

,052

,281

q12

,157

,246

,352

,255

,203

,168 1,000

,120

,479

,385

,267

,354

,226

q13

,307

,203

,035

,027

,193

,124

,120

1,000

,067

,109

,128

,009

,117

q16

,165

,305

,442

,375

,188

,240

,479

,067 1,000

,401

,173

,296

,231

q17

,191

,322

,563

,298

,182

,258

,385

,109

,401 1,000

,320

,302

,223

q20

,080

,180

,275

,282

,381

,269

,267

,128

,173

,320 1,000

,293

,500

q22

,039

,181

,201

,166

,123

,052

,354

,576

,296

,302

,293 1,000

,321

q23

,179

,155

,260

,258

,470

,281

,226

,117

,231

,223

,500

,321 1,000

a. Determinant = ,028

Testirali smo, ali je v našem vzorcu prisoten problem multikolinearnosti (izjemno
visoka korelacija med spremenljivkami) ali singularnosti (popolna korelacija).
Izkazalo se je, da je bil Determinant=0,028, kar je več od mejne vrednosti 0,00001.
Iz tega smo sklepali, da v vzorcu nimamo spremenljivk, ki merijo isto dimenzijo.
Vsa vprašanja so med seboj dobro korelirala in noben izmed korelacijskih
koeficientov ni bil pretirano visok. Torej smo lahko s faktorsko analizo nadaljevali.
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Tabela 38: Kaiser-Meyer-Olkinova mera ustreznosti vzorca in Bartlletov test
KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity

Approx. Chi-Square
Df
Sig.

,797
455,148
78
,000

Primernosti uporabe faktorske analize smo ugotavljali s Kaiser-Meyer-Olkinovo
mero primernosti vzorca. Visoke vrednosti (med 0,5 in 1) kaţejo, da je faktorska
analiza primerna metoda. V našem primeru je bil KMO=0,797, kar je več od mejne
vrednosti 0,5. Iz tega je bilo razvidno, da so bili podatki ustrezni za faktorsko analizo
in s tem tudi primernost vzorca. Sklepali smo, da nam bo faktorska analiza dala
dokaj razločne in zanesljive faktorje, kajti bolj kot se vrednost pribliţuje 1, bolj
zanesljivi so faktorji.
Smiselnost uporabe faktorske analize smo preizkušali tudi z Bartlettovim testom
sferičnosti (nekoreliranost podatkov) in preverili ničelno hipotezo, če je originalna
korelacijska matrika enotska. V našem primeru se je izkazalo, da ničelno domnevo
zavrnemo v prid alternativni in sklepamo, da korelacijska matrika ni identična
matrika, kar bi v nasprotnem primeru nakazovalo neprimernost faktorskega modela.
Med spremenljivkami smo namreč pričakovali določeno mero povezanosti.

V nadaljevanju smo ţeleli določiti faktorje, ki pojasnjujejo čim večji deleţ celotne
variance. Pri tem smo si pomagali s komunalitetami in z lastnimi vrednostmi.
Metoda glavnih komponent deluje na predpostavki, da so na začetku vse variance
enake, torej so vse komunalitete 1. V tretjem stolpcu “Extraction” tabele 39 pa so
prikazane skupne variance oz. deleţ variance v vsaki spremenljivki, ki smo jo lahko
pojasnili s faktorji. Komunalitetne vrednosti Extraction morajo biti nad 0,5. Šest
spremenljivk je imelo to vrednost manjšo, zato smo jih izločili iz nadaljnje analize.
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Tabela 39: Komunalitete faktorske analize
Initial

Extraction

Ali vas vodstvo bolnišnice seznani z informacijami o usmeritvah,
organizacijskih ciljih in viziji bolnišnice?

1,000

,694

Ali vam vodstvo bolnišnice pravočasno posreduje pomembne
informacije o delovanju in organizaciji bolnišnice?

1,000

,621

Ali so pristojnosti in odgovornosti v bolnišnici jasno opredeljene?

1,000

,663

Ali so vaše vodje pri vodenju in razvoju zaposlenih učinkoviti?

1,000

,691

Ali vam vodja posreduje vse potrebne informacije za izvajanje
delovnih nalog?

1,000

,687

Ali vaš vodja uspešno usmerja in ureja odnose med zaposlenimi?

1,000

,684

Ali so oddelki in druge enote med seboj organizacijsko usklajeni?

1,000

,523

Kolikokrat mesečno se sestanete z vodstvom oddelka ali enote?

1,000

,556

Ali je medsebojno povezovanje in sodelovanje z ostalimi oddelki in
enotami učinkovito?

1,000

,545

Ali je sistem delitve dela in nalog v bolnišnici jasno opredeljen?

1,000

,552

Ali je opis vašega delovnega mesta natančno, konkretno ter jasno
opredeljen?

1,000

,598

Ali pri izvajanju svojega dela uporabljate najsodobnejša pravila in
postopke?

1,000

,616

Ali imate jasno predstavo o tem, kaj se od vas pričakuje pri delu in
opravljanju nalog ter razumete svoj poloţaj v organizacijski shemi?

1,000

,660

Extraction Method: Principal Component Analysis.,

Vse izbrane trditve so imele komunalitete vrednost nad 0,5.

Preverjanje lastnih vrednosti nam pove, koliko faktorjev bomo dobili in kolikšen
deleţ celotne variance bo pojasnjen. Izbrali smo najpogosteje uporabljeno analitično
metodo – ortogonalno rotacijo Varimax, saj smo predvidevali, da so faktorji med
seboj neodvisni.
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Tabela 40: Pojasnjena skupna varianca
Total Variance Explained
Initial Eigenvalues

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

% of
Cumulative
Total Variance
%
4,104
31,573
31,573
1,470
11,304
42,877
1,373
10,560
53,437
1,144
8,797
62,234
,811
6,238
68,472
,769
5,916
74,388
,611
4,702
79,090
,562
4,321
83,410
,538
4,135
87,546
,471
3,625
91,170
,438
3,370
94,540
,411
3,160
97,699
,299
2,301
100,000

Extraction Sums of Squared
Loadings

Rotation Sums of Squared
Loadings

% of
Cumulative
Total Variance
%
4,104
31,573
31,573
1,470
11,304
42,877
1,373
10,560
53,437
1,144
8,797
62,234

% of
Cumulative
Total Variance
%
2,709
20,837
20,837
1,972
15,169
36,006
1,775
13,653
49,658
1,635
12,576
62,234

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Osrednji del tabele 40 prikazuje rezultate faktorske analize pred rotacijo, zadnji trije
stolpci pa rezultate analize po rotaciji. V stolpcu (% of Variance) vidimo, koliko
skupne variance pojasni posamezni faktor.
Faktor 1 je pojasnil 31,573 % celotne variance. Prvih nekaj faktorjev je pojasnjevalo
največji deleţ variance. SPSS je izbral samo faktorje z lastno vrednostjo
(eigebvalues) nad 1, torej smo dobili 4 faktorje.
Pri določitvi števila faktorjev smo se lahko zanašali na Kaiserjev kriterij, ki je
integriran v SPSS in ga izračuna (določi) program sam, ampak je bilo potrebno
paziti, da naši podatki zadoščajo predpostavkam. Načeloma naj bi imeli več kot 250
enot in povprečna vrednost komunalitet naj bi bila višja od 0,6 (v našem primeru je
bila 0,622). Torej vsi štirje faktorji so skupaj pojasnili 62 % variance. Prav tako pa so
pojasnili variabilnost vseh 13 obravnavanih spremenljivk. Deleţ skupne pojasnjene
variance je pokazal, da so bili naši rezultati ustrezni.

Naslednji korak je bil teoretične narave, potrebno je bilo identificirati skupne
tematike posameznih vprašanj, ter ugotoviti kaj naj bi bil naš konstrukt.
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Tabela 41: Rotirana faktorska matrika

Ali so pristojnosti in odgovornosti v
bolnišnici jasno opredeljene?

Faktor 1

Ali je medsebojno povezovanje in
sodelovanje z ostalimi oddelki in enotami
učinkovito?

Organizacija dela Ali je sistem delitve dela in nalog v

bolnišnici jasno opredeljen?
Ali so oddelki in druge enote med seboj
organizacijsko usklajeni?

1
,740

Component
2
3

,709
,704
,654
,772

Faktor 2

Ali imate jasno predstavo o tem, kaj se od
vas pričakuje pri delu in opravljanju nalog
ter razumete svoj poloţaj v organizacijski
shemi?

Naloge

Ali je opis vašega delovnega mesta
natančno, konkretno ter jasno opredeljen?

,725

Ali vam vodja posreduje vse potrebne
informacije za izvajanje delovnih nalog?

,604

Ali pri izvajanju svojega dela uporabljate
najsodobnejša pravila in postopke?

,508

,514

,520
,778

Faktor 3

Ali vaš vodja uspešno usmerja in ureja
odnose med zaposlenimi?

Vodje

Ali so vaše vodje pri vodenju in razvoju
zaposlenih učinkoviti?

,724

Faktor 4
Informiranje

Ali vas vodstvo bolnišnice seznani z
informacijami o usmeritvah,
organizacijskih ciljih in viziji bolnišnice?
Kolikokrat mesečno se sestanete z
vodstvom oddelka ali enote?
Ali vam vodstvo bolnišnice pravočasno
posreduje pomembne informacije o
delovanju in organizaciji bolnišnice?

4

,810
,717
,488

,582

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a.
Rotation converged in 9 iterations.

Z rotirano faktorsko matriko smo dobili boljšo rešitev, ker so se spremenljivke
enakomerneje porazdelile med faktorje in imele večje uteţi le pri enem faktorju.
Faktorske uteţi nam povedo, kako je posamezna spremenljivka povezana s faktorji;
večja kot je uteţ, večja je povezanost. Spremenljivka pripada tistemu faktorju, pri
katerem ima največjo uteţ. V našem primeru 1. faktorju pripadajo 4 spremenljivke;
drugemu 4; tretjemu 2 in četrtemu 3 spremenljivke.
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7.2.3 Test zanesljivosti – Cronbach alfa test
Za analizo zanesljivost vprašalnika smo uporabili Cronbachov koeficient α (alpha).
Vrednosti, ki jih Cronbach α lahko zavzame, so lahko med 0 in 1. Če je vrednost več
kot 0,8 gre za visoko zanesljivost vprašalnika, če pa je vrednost med 0,6 in 0,8 gre za
srednjo zanesljivost. Niţje vrednosti nakazujejo nezanesljivost merske lestvice,
vendar so v druţboslovju zadovoljive tudi z vrednostmi nad 0,5.
Tabela 42: Cronbachov koeficient α zanesljivosti vprašalnika za faktor 1
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

N of Items

,756

4

Tabela 43: Cronbachov koeficient α zanesljivosti vprašalnika za faktor 2
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

N of Items

,670

4

Tabela 44: Cronbachov koeficient α zanesljivosti vprašalnika za faktor 3
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

N of Items

,663

2

Tabela 45: Cronbachov koeficient α zanesljivosti vprašalnika za faktor 4
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

,694

N of Items

3

V vseh primerih je bil test zanesljivosti nad mejno vrednostjo 0,6, kar je predstavljalo
srednjo stopnjo zanesljivosti vprašalnika.
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8 RAZPRAVA

8.1 Ocena prednosti in slabosti obstoječe organizacijske strukture
Rezultati raziskave, v kateri smo prvo hipotezo zavrnili in ostali dve potrdili, so
pokazali negativno mnenje zaposlenih o organizacijski strukturi ter sami
organiziranosti Bolnišnice Topolšica. Na podlagi tega smo ocenili, da bi se morale v
bolnišnici izvesti nekatere organizacijske spremembe, z namenom boljše
organiziranosti ter učinkovitosti in uspešnosti dela v njej. Njena organizacijska
struktura ima značilnosti funkcijske organizacijske strukture, katere značilnost je
togost in neučinkovitost. Toda kljub temu je funkcijska organizacijska struktura v
zdravstvenih organizacijah še vedno najbolj prevladujoča struktura. V nadaljevanju
so podane prednosti in slabosti te organiziranosti v obravnavani organizaciji.

Prednosti:
uspešna bolnišnica na svojem področju in za potrebe regije v kateri se nahaja;
ustrezna in obvladljiva velikost bolnišnice;
enostavnost poslovanja;
omogoča preglednost bolnišnice;
enotnost nastopanja bolnišnice navzven;
enostavnost – majhne in samostojne organizacijske enote;
timsko delo znotraj posameznih enot omogoča večjo specializacijo, ki je ključ
do produktivnosti in učinkovitosti bolnišnice;
visoka stopnja standardizacije;
omogoča razvoj posameznih enot zaradi koncentracije znanja;
horizontalne komunikacijske strukture med enotami so nehierarhične, kar
pozitivno vpliva na rezultate dela in odnose v bolnišnici;
velik interes bolnišnice za izobraţevanje svojih zaposlenih. omogoča
enostavno izobraţevanje in usposabljanje zaposlenih;
učinkovit informacijski sistem;
usmerjenost k uporabnikom.
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Slabosti:
slabše prilagajanje na spremembe okolja;
hierarhičen način vodenja;
odločanje v bolnišnici je centralizirano. Proces sprejemanja odločitev je v
rokah vodstva bolnišnice in s tem tudi odgovornost;
zaposleni na niţjih ravneh nimajo moči odločanja v različnih organih
bolnišnice. Zato je pri njih zaslediti odpor do sprememb, niso motivirani za
uspešno poslovanje in ne iščejo novih poti za povečanje uspešnosti bolnišnice
– manj inovativnosti;
politika in cilji niso jasni vsem zaposlenim. Odločitve se sprejemajo in
uresničujejo počasi;
nejasne razmejitve pristojnosti in odgovornosti v bolnišnici;
zaposleni so razporejeni po organizacijskih enotah in redkeje prihajajo v stik
z drugimi zaposlenimi po ostalih enotah bolnišnice. Posledično opazujejo
dogajanje le iz svoje dejavnosti in nimajo pogleda na celotno dogajanje v
bolnišnici;
razporeditev nalog po principu vertikalne diferenciacije;
odnos podrejenosti in nadrejenosti preprečuje zaposlenim na niţjih
organizacijskih ravneh moţnosti, da bi bila njihova mnenja, ideje in njihovi
predlogi uresničeni in sprejeti;
potrebno veliko koordinacije;
neučinkovita komunikacija – formalne poti izmenjave informacij med
zaposlenimi so nezadostne;
malo moţnosti napredovanja lastne karierne poti;
enostransko specializirano izobraţevanje in usposabljanje zaposlenih.
posledično ozka usposobljenost zaposlenih ne omogoča prezaposlovanja na
ostale organizacijske enote;
kadrovska problematika – predvsem v strokovno medicinskih enotah.
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8.2 Predlogi sprememb obstoječe organizacijske strukture
Hipoteza 1 »V Bolnišnici Topolšica opisi delovnih mest zaposlenih vsebujejo
jasno navedena dela in naloge ter pristojnosti in odgovornosti za posamezna
delovna mesta.« je zavrnjena.
Bolnišnica Topolšica je organizirana po modelu, ki sloni na hierarhični strukturi in se
njeno delovanje odvija po določenih pravilih, ki zahtevajo kontrolo in hierarhijo. V
njej vlada tradicionalna organizacijska kultura, ki ne vključuje zaposlenih v
delegiranje in spodbujanje spremembam. Takšna organiziranost lahko vodi v
neučinkovitost in predstavlja problem, saj se pravila spreminjajo počasneje kot
razmere. Šibkost pa predstavljajo teţje prilagajanje razmeram, zapleteni hierarhični
tokovi in upočasnjeni procesi. Hierarhične strukture niso učinkovite na daljši rok,
avtoriteta prav tako postaja del preteklega načina dela, saj avtomatično pomeni
podrejenost ter povzroča nadzorovano vedenje in odločanje.
Ugotovili smo, da so zaposleni slabše vključeni v celotno delovanje bolnišnice, kot
tudi v procese odločanja in spremembe. Vendar si ţelijo prispevati k zastavljenim
ciljem, zato priporočamo, da naj jih vodstvo povabi in skupaj z njimi načrtuje,
sodeluje pri oblikovanju in reševanju delovnih nalog. Ker pa ima bolnišnica jasno
zastavljene cilje, ki jih ţeli v prihodnosti doseči, se zaveda nujnosti sprememb,
hkrati pa mora biti kos izzivom in poskrbeti, da vodstvo tudi v organizacijske
procese vključi vse zaposlene. V okviru tega dajemo vodstvu pobudo, da se v
bolnišnici razvije spremembam naklonjena organizacijska struktura, z namenom
njene čim večje učinkovitosti in uspešnosti. Obenem pa bi bilo potrebno tudi
vgrajevanje ukrepov predvsem v smislu delegiranja pristojnosti za sprejemanje
odločitev v procesih na niţje nivoje, zlasti preko sistemizacije delovnih mest.
V povezavi s hierarhijo avtoritete poudarjamo predvsem zmanjšati število ravni. Z
vidika vodenja je potrebno doseči kooperativni stil vodenja. Od vodstva se zahteva
sposobnost tvorjenja konsenza na vseh nivojih. Glede centralizacije pa, da bi bila
namesto odločanja le na vrhu piramide omogočena moţnost sodelovanja vseh
zaposlenih pri sprejemanju odločitev. Na ta način bi zaposleni laţje razumeli načrte
bolnišnice in jih posledično laţje vključili v svoje delo. Povečala bi se motiviranost
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za delo, ker bi zaposleni bolje poznali vizijo in cilje zavoda. Ta bi se lahko povečala
še s povratnimi informacijami o tem, koliko njihovo delo prispeva k določenim
skupnim ciljem. Prav tako pa bi bili zavzeti za delo, saj bi imeli moţnost sodelovati
pri odločanju o svojem delu, izboljšavah, in ker bi imeli večjo odgovornost.
Visoka formalizacija v bolnišnici je obvezna, saj mora biti delo v njej usklajeno s
številnimi predpisi in z zakoni. Obseg pravil, postopkov in predvsem procesov
usmerja delovanje zaposlenih. Bolnišnica Topolšica ima sodobno in teoretično
zgledno pripravljeno interno dokumentacijo. Pri opisih delovnih mest zaposlenih
smo opazili, da je ključni pogoj za zasedbo delovnega mesta strokovna
usposobljenost. Na srednji ravni managementa je predvsem poudarjanje strokovne
kompetentnosti, medtem ko je ta na področju upravljanja in vodenja manj definirana.
Razvidna je usmerjenost v poudarjanje strokovnih in pomanjkanje vodstvenih
vrednost. Ocenili smo, da so v bolnišnici na področju formalizacije potrebni še
številni ukrepi. Zahteve glede dokumentacije in zapisov na vodstveni in operativni
ravni, s katerimi se v okviru procesov opravlja dejavnost bolnišnice, so urejenost in
natančna opredeljenost v obliki poslovnikov, strateških in letnih planov, pravilnikov,
zakonskih, organizacijskih in delovnih navodil ter mesečnih poročil, obračunov,
pogodb, standardov in predpisov. Da bi dosegli pozitivne spremembe, predlagamo
rešitev, da se klinično delo sistematično uredi z uvajanjem kliničnih smernic,
procesov, standardov, kliničnih poti in protokolov na vseh nivojih njenega delovanja.
Bolnišnici predlagamo preoblikovanje organizacijske strukture z ustreznimi in
natančnimi opisi delovnih mest zaposlenih s potrebnimi elementi. Delovne naloge
morajo opisovati konkretne zadolţitve, jasno opredeljene pristojnosti in odgovornosti
zaposlenih za odločanje, ravnanje in opravljanje na delovnem mestu. Ključno pri
opisih delovnih mest je, da so opredeljeni cilji, ki naj bi jih zaposleni na konkretnih
delovnih mestih dosegali. V povezavi z njimi predlagamo uvedbo sistema – vodenje
s pomočjo ciljev. Ta predstavlja učinkovit sistem usmerjanja zaposlenih od njihovih
neposredno nadrejenih, ki preko letnih razgovorov določijo pričakovane cilje na
delovnih mestih. S tem bodo zaposleni veliko bolje seznanjeni s pričakovanji, ki jih
imajo njihovi nadrejeni v zvezi z njihovim delom. Prav tako pa bodo lahko sami
predlagali pogoje za uspešno doseganje navedenih ciljev. Med drugim morajo biti
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navedena tudi delovna sredstva za opravljanje nalog, s katerimi razpolagajo
zaposleni. Zaposleni morajo razumeti svojo vlogo, naloge in odgovornosti ter imeti
dostop do informacij, da lahko uspešno sodelujejo pri izvajanju zdravstvene
obravnave in storitev. V opise bi bilo potrebno vključiti tudi splošne kompetence in
ne le specifičnih, ki zadevajo posamezno stroko. Torej ne le strokovna znanja, ampak
spretnosti in dodatna znanja, ki zaposlenim na določenih delovnih mestih omogočajo
uspešno opravljanje delovnih nalog. Vodjem na vseh nivojih vodenja v bolnišnici
priporočamo pridobivanje manjkajočega znanja na področju managementa. Ravno
tako morajo imeti zaposleni pri upravljanju poleg splošnih opredelitev vodenja in
koordiniranja dela tudi navodila ali pooblastila za vodenje svoje organizacijske
enote. S tem pa opredeljene cilje, pričakovane rezultate, spremljanje kazalnikov ter
ugotavljanje odstopanj in uvajanje sprememb. Opis kompetenc mora vsebovati
zahteve o komuniciranju v smislu, da je potrebna jasna in ustrezna vsebina, z
namenom uspešnega komuniciranja. Predvsem je mišljen opredeljen standarden in
urejen način komuniciranja. V sklopu komuniciranja lahko dodamo tudi ustrezno
urejenost z vidika pretoka informacij drugim sodelavcem. Poleg osnovnih standardov
dela zaposlenih, ki so določeni v opisih delovnih mest, bi morala biti definirana tudi
merila ocenjevanja njihovega zadovoljstva in uspešnosti. K temu pa bi bilo smiselno
dodati tudi usmeritve glede motiviranja zaposlenih. Zaposleni morajo biti motivirani,
čutiti morajo pripadnost bolnišnici ter razumeti, kako s svojim delom, znanjem in
sposobnostmi prispevajo k tem boljši uspešnosti. Nagrajevanje zaposlenih pa je kljub
uporabljeni veljavni zakonodaji urejeno z internimi akti. V njih naj bi bilo
opredeljeno nagrajevanje na podlagi rezultatov s spremljanjem učinkovitosti dela
posameznih enot s kazalniki ter z izdelanimi kriteriji. V bolnišnici morajo opisi
delovnih mest vsebovati podrobneje opredeljene pogoje dela, socialne in fizikalne
delovne razmere.
Hipoteza 2 »Model komuniciranja in pretok informacij med zaposlenimi v
bolnišnici ni učinkovit.« je potrjena.
Na podlagi potrjene hipoteze 2 priporočamo rešitve, namenjene spremembi
komunikacijske strukture. Pri tem mislimo na spremembo preoblikovanja iz
vertikalne na horizontalno komunikacijsko strukturo. Zaposleni v bolnišnici so
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potrebni največje pozornosti, kajti brez njih delovanje ni mogoče. Oblikovati bi jim
bilo potrebno takšno okolje, v katerem bodo zadovoljni z delom, jim dati moţnost
osebnega in strokovnega razvoja in najpomembneje, vse zaposlene obravnavati
enako. Neprestano so v kontaktu z uporabniki storitev in aktivno vplivajo na njihovo
zadovoljstvo, zato je bistvenega pomena, da so sami na delovnem mestu zadovoljni.
Pomembno je medsebojno spoštovanje, zaupanje, strpnost, sodelovanje in dobra
komunikacija. Predlagamo spodbujanje in vzpostavljanje dobre komunikacije med
enotami in oddelki bolnišnice, konstruktivno reševanje tekočih zadev in problemov
ter

vzpodbujanje

transparentne

komunikacije

z

organiziranim

sistemom

komuniciranja. Zaposleni so odgovorni za rezultate lastnega dela in doseganja ciljev,
za varno delo in kakovostno naravnanost ter nenazadnje za dobre odnose s sodelavci
in zadovoljstvo svojih uporabnikov. Med zaposlenimi, ki imajo različna strokovna
znanja in strokovno organizacijsko kulturo, je mogoče razvijati partnerski odnos.
Načina komuniciranja v bolnišnici bi moral biti sistemsko urejen in podrobno
opredeljen v internih dokumentih bolnišnice. Koristni bi bili zapisi o načinu, vsebini
in ciljih komuniciranja. Menimo, da bi lahko z uporabo najrazličnejših sodobnih
komunikacijskih orodij uspeli vzpostaviti učinkovit sistem obveščanja zaposlenih v
bolnišnici. Vodstvo mora prakticirati različne formalne načine, s katerimi se bodo
prenašale informacije. Priporočamo, da naj sklicujejo redne sestanke, kolegije,
strokovne svete, oddelčne sestanke in podobno. Koristno bi bilo uvajanje rednih
oblik neposrednih srečanj vodilnih z zaposlenimi (letni razgovori) ter uvajanje rednih
tematskih pogovorov v timih o pomembnejših delovno organizacijskih vprašanjih
(kakovost, varnost, izboljšave itd.), pri čemer so lahko za zgled kroţki kakovosti. Za
uspešne odnose morajo zaposleni medsebojne vezi še naprej krepiti z neformalnimi
srečanji v obliki športnih srečanj, obletnic, dogodkov, skupnih kosil in praznovanj.
Povratne informacije pa morajo spodbujati tako, da se v prostore bolnišnice
namestijo posebni nabiralniki za pobude, predloge, morda kritike zaposlenih.
Zbiranje povratnih informacij vodstvu v kateri koli obliki je ravno tako dragoceno
kot posredovanje informacij zaposlenim. Prisotne bi morale biti pomembne oblike
komuniciranja z zaposlenimi kot so interne revije, seveda pa je priporočljivo tudi, da
se v sodobnem informacijsko usmerjenem svetu posluţujejo hitrejših elektronskih
komunikacij.
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Interno komuniciranje v bolnišnici mora biti odprto, s poštenim dialogom med
vodstvom in zaposlenimi. Potekati mora dvosmerno, med različnimi hierarhičnimi
ravnmi in generacijami, ter vzpostavljeno tako horizontalno kot vertikalno.
Predvidevamo, da bi lahko zaposleni dosegli izboljšanje interne komunikacije v
bolnišnici zlasti z ustreznim pretokom informacij, saj bi se povečala informiranost in
zaupanje v bolnišnico ter zagotovila pravočasna in celovita informiranost. Kajti
zaposleni so lahko uspešni pri delu in se pravilno odločajo le, če so informacije, ki
jih potrebujejo, pravočasne, točne in jasne. Še večjega pomena pa je sprotno
preverjanje, če so bile te informacije pravilno razumljene. Interno komuniciranje še
zdaleč ni preprosto in ni vedno lahko, je pa za bolnišnico izredno pomembno.
Predlagamo stalno spremljanje učinkov in vlaganje v razvoj komuniciranja.
Hipoteza 3 »Model koordinacije v bolnišnici ne zagotavlja učinkovite
usklajenosti procesov med organizacijskimi enotami.« je potrjena.
Temeljno poslanstvo bolnišnice je skrb za strokovnost ter razvoj zdravstvene
dejavnosti, kar je mogoče doseči le z medsebojnim sodelovanjem. Kvalificirani in
kreativni sodelavci so ključ do visoke inovacijske sposobnosti in s tem preţivetja
organizacije kot tudi bolnišnice.
Potreba po koordinaciji v bolnišnici izhaja ţe iz same delitve dela. Naloge oddelkov
so podobne in med seboj manj odvisne, so pa bolj odvisne od ostalih organizacijskih
enot in od izvedbe njihovih nalog. Torej skupna naloga bolnišnice ni izvedena, če
vsaka enota ne izvede svoje naloge. Vidimo, da je koordinacija izredno pomembna in
potrebna na vseh področjih. Med organizacijskimi enotami je potrebno najprej
usklajevati delo, določiti po kakšnem kriteriju mora biti koordinacija izvedena ter kaj
in kako je treba koordinirati. Aktivnosti zaposlenih morajo biti usklajene v prostoru
in času. Nenazadnje pa je potrebno uskladiti tudi razmerja. Prisotna mora biti
direktivna koordinacija, kjer zaposleni dobijo natančna navodila, kaj, kako in kdaj
izvedejo nalogo, še posebej v okoliščinah, ko je potrebna hitra reakcija. Z analizo
smo ugotovili, da se največji problem pojavi, ko zaposleni s prostovoljno
koordinacijo sami usmerjajo svoje delovanje in ga prilagajajo delovanju drugih
sodelavcev. V tem primeru je pogoj, da poznajo vsi cilje skupnega delovanja,
okoliščine in dejavnike, ki vplivajo na to delovanje. Rečemo lahko, da gre za začaran
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krog, saj je vse prepleteno s komunikacijo, brez katere se koordinacije sploh ne
morejo pričeti. Podlaga za dobro skupno delo in doseganje skupnih ciljev je odprt
pogovor o nalogah, obveznostih, teţavah, s katerimi se zaposleni srečujejo pa tudi
ţeljah in potrebah. Za izboljšano koordinacijo zaposlenih in njihovih aktivnosti v
bolnišnici predlagamo uvajanje sodobnih timskih oblik (timsko delo) in sistematično
urejanje kliničnega dela (kliničnih poti, standardov). Delovanje timov mora biti
harmonično in učinkovito tako v posameznih enotah kot med enotami bolnišnice.
Zato morajo biti jasno opredeljeni cilji in naloge, razviti medsebojni odnosi ter
koordinirane aktivnosti. Naloge pa morajo biti opravljene v ţelenem in
dogovorjenem času. Klinične poti predstavljajo pomemben dejavnik pri kakovostni
obravnavi bolnikov, saj zagotavljajo nepretrgano in usklajeno zdravstveno obravnavo
med različnimi izvajalci in omogočajo boljšo koordinacijo kliničnega dela. V
bolnišnici bi lahko z uvedbo in uporabo kliničnih poti laţje koordinirali postopke in
procese, izboljšali komunikacijo ter sodelovanje vseh zaposlenih. Sčasoma bi se z
njihovo implementacijo pojavile uporabne rešitve za reorganizacijo dela znotraj
bolnišnice ter doprinos pri uvajanju modela izboljševanja kakovosti. V veliko pomoč
bi bile pri notranji in zunanji presoji, pri izobraţevanju zaposlenih ter zagotovile
boljšo koordinacijo kliničnega dela in delovanje timov. Za dobro vodenje sistema pa
je nujna tudi uporaba standardov.
Menimo, da bi bilo s postavljenimi komunikacijskimi kanali in pravili dobro okrepiti
in standardizirati sodelovanje med organizacijskimi ravnmi v bolnišnici. Dodajamo,
da bi bilo potrebno razvijati in skrbeti za prijazno ter vzpodbudno delovno okolje z
izboljševanjem delovnih pogojev, razvojem kolektivne odgovornosti, enakovrednega
obravnavanja kadrov, njihove usmerjenosti k uporabnikom in čim boljšim delovnim
rezultatom. Predvsem pa timsko sodelovati in izboljšati interdisciplinarne odnose,
zato je usposabljanje vseh zaposlenih na področju timskega dela tudi koristno.
Učinkovit informacijski sistem v bolnišnici omogoča izvajanje delovnih procesov in
celotnega sistema. Pomemben je za uporabnike, predstavlja orodje za zaposlene,
pomaga pri upravljanju bolnišnice ter zadovoljuje zahteve partnerjev. Vendar kljub
temu da daje informacijski sistem v bolnišnici veliko moţnosti in priloţnosti, jih
mnogi pri svojem delu ne izkoristijo dovolj. Učinkovit informacijski sistem
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bolnišnice z razvito tehnologijo je procesno naravnan do zaposlenih in bo v
prihodnje tudi do njenih uporabnikov, saj jim bo omogočeno elektronsko naročanje
na preglede in vpogled v njihovo zdravstveno dokumentacijo. Bolnišnica se mora
torej v prihodnje procesno razvijati in povezovati z uporabniki tako znotraj kot
navzven. Na področju razvoja in vzdrţevanja informacijskih podpor za delo vidimo
priloţnosti za rešitve v popolni digitalizaciji bolnišnice, popolni informacijski
podpori vsem procesom v bolnišnici, v ambulantni dejavnosti z uporabo elektronskih
knjig in vrst, v uvedbi lekarniškega informacijskega sistema z elektronsko podporo z
uporabo črtne kode pri razdeljevanju terapije ter v boljši opremljenosti delovnih mest
z informacijsko opremo. Informacijska tehnologija predstavlja odlično priloţnost za
izboljšanje kakovosti, učinkovitosti in zmanjšanje stroškov s pomočjo večje
natančnosti, zanesljivosti in hitrosti komunikacij med izvajalci zdravstvenih storitev.
V nadaljevanju je predstavljen končni izid predlaganih sprememb, ki odpira nove
moţnosti preoblikovanja obstoječe organizacijske strukture Bolnišnice Topolšica.

8.3 Preoblikovanje obstoječe organizacijske strukture
V današnjem času postaja pojmovanje dela kot proces čedalje pomembnejši in
predstavlja velik izziv za najuspešnejše organizacije. Trend sodobnih organizacij je
razmišljanje in prehod iz vertikalnih organizacijskih struktur k horizontalnim
procesom, torej k procesnemu delovanju, saj bodo v bodoče stranke tiste, ki bodo
vodile organizacije. Uporabniki s svojimi potrebami, specifičnimi zahtevami in
pričakovanji prevzemajo iniciativo. Njihova pričakovanja narekujejo spremembe v
razvoju, strukturi in kakovosti storitev.
Procesi v bolnišnici so in morajo biti najpomembnejša tema, kajti predstavljajo
osnovo za večjo kakovost, strokovnost, uspešnost in učinkovitost pri delu, vendar le
če so jasno dorečeni in natančno izvedeni. Največje procesno delovanje bolnišnice se
kaţe v odnosu do svojih uporabnikov, katerim posveča največ pozornosti in
vključuje vse tiste aktivnosti, ki prinašajo zanje pričakovane in ţelene rezultate.
Ravno ta orientiranost je eno najpomembnejših načel procesnega poslovanja.
Temeljni procesi so ob pomoči podpornih procesov jedro poslovanja in ţivljenjskega
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pomena za bolnišnico. Povezani so s poslanstvom bolnišnice in njenimi
kompetencami ter so pomembni za učinkovitost bolnišnice. Z analizo izvajanja
nekega procesa, lahko ob identificiranju dejavnosti procesa prepoznavamo ali proces
deluje pravilno, kakšni so rezultati ter moţnosti in priloţnosti za izboljšave.
Učinkovita organizacijska struktura je tista, ki se prilagodi procesom in omogoča
njihovo izvajanje.

Slika 6: Procesi v Bolnišnici Topolšica
PROCESI V BOLNIŠNICI TOPOLŠICA
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Vir: Lasten, 2011

Obstoječa organizacijska struktura Bolnišnice Topolšice je struktura po funkcijskih
področjih, katerih aktivnosti in storitve so vključene v skupni proces. Ta sestavlja
večje število procesov, ki medsebojno sodelujejo in se dopolnjujejo ter omogočajo
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skupno funkcioniranje bolnišnice. Celoten proces poteka tako, da se posamezne faze
zaključijo znotraj oddelkov ali enot. Posledice te organiziranosti so, da proces ni
nadzorovan in pregleden kot celota, med posameznimi fazami pa nastajajo zastoji.
Skozi magistrsko delo smo na osnovi raziskave in analize obstoječe organizacijske
strukture Bolnišnice Topolšica prišli do ugotovitve, da bi bile potrebne spremembe,
katere bi podkrepili s predlogi za uvedbo bolj procesno orientiranega delovanja –
predvsem z vidika hitrega odziva in odločitev, ki bi prispevale k večjemu
zadovoljstvu njenih uporabnikov in zaposlenih, hkrati pa bi omogočale boljše
sodelovanje in koordinacijo med organizacijskimi enotami.
Predlog nove organizacijske strukture je zadrţati obstoječo funkcijsko strukturo
organiziranosti in jo preoblikovati v procesno usmerjeno, ki bi omogočala
dolgoročen uspeh in razvoj bolnišnice. Za oblikovanje procesne organiziranosti je
potrebno povečanje integracije med nadrejenimi in podrejenimi. Ta prinaša
učinkovitejšo dvosmerno komunikacijo, ki pa je pozitivna tudi za inovativnost. V
središču delovanja so uporabniki storitev, vendar mora bolnišnica zadovoljevati tudi
potrebe in ţelje svojih zaposlenih, če ţeli, da bodo le-ti uspešno delali za doseganje
skupnih ciljev. Zaposlenim na vseh ravneh bolnišnice bi bila dodeljena pravica
odločanja o zadevah, ki se dotikajo njihovega dela. Za dolgoročno uspešnost
bolnišnice bi morali zaposleni znanje, veščine in izkušnje zdruţevati, deliti in
razvijati s timskim delom. Funkcijska organiziranost s procesno usmerjenostjo je
mišljena kot oblika z namenom izboljševanja aktivnosti procesov, uporabe nove
tehnologije, uvedbe novih standardov, izobraţevanja in usposabljanja zaposlenih,
učinkovitega internega komuniciranja, nadzora nad procesi ter povečanja
koordinacije procesov. Cilj procesnega povezovanja so čim krajši ter čim
kakovostnejši procesi.
Za podrobnejšo pojasnitev pomembnosti procesne usmerjenosti smo si izbrali
bistveni proces, in sicer od sprejema do odpusta bolnika iz bolnišnice. Ta se prične se
s prihodom bolnika v bolnišnico, kamor je bil napoten po mnenju osebnega
zdravnika. Prvi korak je registracija bolnika, ki predstavlja administrativni postopek
v sprejemni ambulanti. Sledi ambulantna obravnava z aktivnostmi medicinske sestre,
s katerimi le-ta poskrbi, da je bolnik pripravljen za pregled pri zdravniku. Zdravnik
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na podlagi anamneze bolniku naroči različne preiskave za določitev diagnoze in se
odloči, ali bo bolnik sprejet v bolnišnico ali pa mu bo svetoval nadaljnjo diagnostiko
in zdravljenje pri osebnem zdravniku. V kolikor bolnik potrebuje bolnišnično
zdravljenje, medicinska sestra pripravi vso potrebno dokumentacijo in bolnika, ter ga
odpelje na oddelek. Vodja oddelka prevzame bolnika in poskrbi za njegovo
namestitev na oddelku. Zaradi velike zasedenosti oddelkov se včasih zgodi, da mora
bolnik nekaj časa počakati, ker na oddelku, kamor je sprejet, še ni proste postelje.
Bolnišnična obravnava bolnika zajema zdravljenje, zdravstveno nego in oskrbo
bolnika na oddelku. Ključnega pomena za kakovostno zdravstveno oskrbo bolnika je
medpoklicno sodelovanje različnih strokovnjakov (zdravniki in medicinske sestre),
ki se znajdejo v zdravstvenem timu. Njihovo delo se prepleta in dopolnjuje. Pri
svojem delu urejajo dokumentacijo in uporabljajo informacijski sistem. V proces
zdravljenja bolnika se vključujejo tudi ostali zdravstveni profili (fizioterapevti,
farmacevti), vključeni v interdisciplinarni tim. S pomočjo podpornih enot bolnišnice
pa je bolniku na oddelku zagotovljena preskrba s hrano ter perilom. Proces zaključi
ozdravljen in zadovoljen bolnik, odpuščen iz bolnišnice.
Vidimo torej, da poteka večina procesov z vidika uporabnika skozi organizacijske
enote bolnišnice. Znotraj organiziranih samostojnih enot in oddelkov bolnišnice
delujejo njihovi procesi uspešno. Vendar procesi kot celota potekajo skoznje, preko
njihovih meja in tako posamezni proces od začetka do konca prehaja skozi več
funkcij, skozi številne enote, oddelke in sluţbe. Na prehodih med njimi nastajajo
zastoji, kar povzroča izgubo časa ter nezadovoljstvo uporabnikov kot zaposlenih.
Ozko grlo predstavlja izgubljen čas od trenutka, ko uporabnik opravi storitev v eni
enoti in ta konča svoje delo ter ga napoti k drugi enoti, do trenutka, ko ga ta druga
enota prevzame v nadaljnjo obravnavo. Opisan postopek je dolgotrajen in pokaţe na
ozka grla ţe v samem vstopu bolnika v bolnišnico do namestitve v bolniško posteljo.
Razlogi za čakanje bolnikov se kar vrstijo od samega začetka, torej priprave bolnika
in pregleda pri zdravniku. V nadaljevanju, ko mora bolnik opraviti naročene
preiskave, se lahko njegov čas čakanja na izvide podaljša. Sledi ponovni pregled pri
zdravniku in zaključek obravnave, ki pa se lahko zaradi velikega števila bolnikov in
kadrovske problematike ponovno podaljša. V kolikor je bolnik sprejet, se lahko
nadaljuje razlog za čakanje na prosto posteljo na oddelku. Pri tistih, ki pa ne
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potrebujejo bolnišnične obravnave in čakajo na odpustno dokumentacijo, se lahko
proces zavleče tudi dolgo v popoldanski čas, še posebej, če le-ti potrebujejo tudi
prevoz z reševalnim vozilom.
Zaposlenim so cilji njihovih notranjih enot pomembni, vendar jim morajo biti
pomembnejši skupni cilji bolnišnice. Seveda ţeli vsaka enota svoje delo opraviti čim
bolje in učinkovito, kar pa ne pomeni, da je celota učinkovita. Največji problem je,
da nihče nima pregleda nad celotnim procesom. Edini, ki ga ima in ga doţivi, je
uporabnik, ki zazna vsa podvajanja poti, čakanje na preglede in izvide pri
posameznih enotah. Cilj bolnišnice je učinkovitost in kakovost storitev, zato se mora
za odlično delovanje svoje dejavnosti, ki se obravnavajo kot procesi, ukvarjati
načrtno, sistematično in stalno. Proces je potrebno razumeti in ga voditi kot celoto ter
imeti nad njim pregled in nadzor. Postopki poteka procesov se ne bodo zgodili sami,
ampak jih bodo le z dobrim vodenjem vodili zaposleni sami. Njihovih uporabnikov
ne zanima, zakaj morajo čakati, zakaj zadeve stojijo, zanimajo jih le rezultati, te pa
dajejo procesi. Iz tega je razvidno, da obstajajo potrebe po odmikanju funkcij in
osredotočenosti na procese.
Procesna usmerjenost je bistvo, da bolnišnica sistematično identificira svoje procese
in dokumentira posamezni proces z vzpostavitvijo njegove transparentnosti. Vse to
vključuje opis procesa, strukturiranje in predstavitev korakov izvajanja nalog ter
proučevanje povezav med njimi in njihov medsebojni vpliv. Za vsako metodo
zdravljenja je potrebno izdelati tudi grafični prikaz procesa. V bolnišnici morajo
zagotoviti stalno optimizacijo delovnih procesov, ki vključuje, da je potrebno
procese dela skrajšati, spremeniti, posodobiti in neprestano izboljševati, izboljšati oz.
skrajšati

odzivni

čas

delovanje

posameznih

enot,

izboljšati

delovanje

administrativnih procesov ter izdelati racionalizacija delovnega časa in znotraj enot
časovno opredeliti plan dela.
V nadaljevanju prikazuje slika 7 s predlogom dopolnjeno organizacijo bolnišnice, ki
ohranja lastnosti funkcijske organizacijske strukture, hkrati pa omogoča pregled nad
temeljnim procesom. S pomočjo vezanih in nevezanih črt pojasnjuje funkcioniranje
in dopolnjevanje posameznih korakov procesa z vsemi potrebnimi organizacijskimi
enotami.
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Slika 7: Funkcijska organizacijska struktura s pregledom nad proces
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Vir: Lasten, 2011

Predlog spremembe je torej uvedba funkcijsko-procesne organizacijske strukture.
Organizacijske enote bodo še vedno funkcijsko razporejene, vendar bolj procesno
usmerjene, da bodo lahko čim hitreje in čim učinkoviteje zadovoljevale nenehne
potrebe in pričakovanja svojih uporabnikov. To pomeni, da procesi postanejo
osnovne organizacijske enote in znotraj njih temeljni delovni timi, ki opravljajo
naloge z medsebojnim sodelovanjem in povezovanjem. Struktura je oblikovana okoli
procesov. Vsak tim ima svojega vodjo, ki je zadolţen za celotno dejavnost in je na
istem poloţaju kot ostali člani tima. Vsi v timu pa so usposobljeni za izvajanje nalog
drugih članov tima. Bistvo te organizacijske strukture je organizacija aktivnosti okoli
timov, ki poskrbijo za vse sami in so seveda učinkoviti le, če so njihove medsebojne
vloge uravnoteţene in utrjene medsebojne vezi. Delujejo v ozračju zaupanja. Med
njimi vlada medsebojna odvisnost in zavedanje, da se cilje najuspešneje dosega z
vzajemno pomočjo. V procesu so zdruţeni tako, da enostavno komunicirajo in
koordinirajo svoje aktivnosti in storitve. Prevladuje organizacijska kultura odprtosti
in sodelovanja, v kateri drug drugega spodbujajo in si prizadevajo za pošteno
komunikacijo. Pomembno pri procesni usmerjenosti je, da potrebujejo zaposleni
pristojnosti in odgovornosti za sprejemanje odločitev za uspešnost tima ter
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informacijsko tehnologijo, stalno izobraţevanje in usposabljanje za povečanje
produktivnosti.
Sliki 8 in 9 prikazujeta obstoječo, funkcijsko organizacijsko strukturo, in dopolnjeno,
funkcijsko s procesno usmerjeno organizacijsko strukturo. Vertikalni stolpci
pomenijo oddelke in enote, horizontalne puščice pa procese, ki tečejo med oddelki.

Slika 8: Obstoječa organizacijska
struktura

Slika 9: Dopolnjena organizacijska
struktura
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Cilj oblikovanja procesno orientirane organizacije je zagotavljanje učinkovitega
sodelovanja vseh dejavnosti in funkcij z vidika izpopolnjevanja zahtev uporabnika.
Pri tem delovanju organizacije ima organizacija dela nadrejeno pozicijo, kajti
naravnana je na vse nivoje organizacijske strukture, organizacije poteka in vodenja.
Te niso več miselno ločene, ampak medsebojno povezane, tako da lahko delo
optimalno součinkuje. Povezovanje timov vodi do decentralizacije, pogoj za uspešno
implementacijo pa je podpora in razumevanje vodstva.
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Tabela 46: Primerjava med obstoječo in s predlogom dopolnjeno organizacijsko
strukturo Bolnišnice Topolšica
Obstoječa organizacijska

Dopolnjena organizacijska

struktura

struktura

Organizacijska

Hierarhična – več

Vodoravna, ploska, timska,

struktura

organizacijskih ravni

procesna – primerno št.
organizacijskih ravni

Odločanje

Na vrhu hierarhije –

Ravnovesje med centralizacijo

Centralizirano

in decentralizacijo – večja
moţnost soodločanja zaposlenih

Avtoriteta –

Hierarhična

Manjša avtoriteta nadrejenih

Okvirna

Natančna

Tehnična delitev dela

Procesno povezovanje, tekoče

pravica
ukazovanja
Opredelitev
pristojnosti in
odgovornosti
Način

delo, fleksibilno, klinične poti

izvajanja dela
Uravnavanje

Po navodilih nadrejenih

dela
Zaposleni

Delovanje

nadrejenih
Zadovoljni/nezadovoljni

Zadovoljni, motivirani, večja

nemotivirani

produktivnost zaposlenih

Delo in naloge posameznika

Timsko delo, medfunkcijski

zaposlenih
Medsebojni

Samoiniciativno in po navodili

timi, partnersko sodelovanje
Hierarhična razmerja

Horizontalni odnosi

Kakovostno izvajanje storitev

Osredotočenost na uporabnika

odnosi razmerja
Poudarek

Vir: Lasten, 2011
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Čeprav se zelo malo govori o organizacijski strukturi znotraj sistema zdravstvenega
varstva, je lahko ravno organizacijska struktura tista, ki bistveno prispeva pri
postavitvi logičnih procesnih poti v postopku upravljanja zdravstvenih storitev.
Organizacijska struktura je povezana z uporabniki storitev bolnišnice in ne s
posebnostmi medicinske stroke, ki tvorijo tako imenovano funkcijsko organizacijsko
strukturo. S celovitim pogledom na bolnika in njegovo kompleksno zdravstveno
obravnavo omogoča procesno usmerjena organizacijska struktura timsko obravnavo,
ki vključuje znanja s področja strokovno medicinskih enot na isti ravni. Prav tako
zagotavlja neposreden in hiter pretok informacij o bolniku. Rešitev je torej v procesih
in delovanju bolnišnice in ne v strukturi oz. jo je potrebno temu prilagoditi.
Preoblikovanje organizacijske oblike je izredno zahteven in dolgotrajen proces.
Novejša procesna metoda organiziranja, omogoča oblikovanje zelo svobodne
strukture, ki se ne podreja načelom hierarhije. Popolna sprememba v izrazito
procesno organizacijsko strukturo bolnišnice bi bila zelo kompleksna in zapletena,
saj je njena uvedba povezana s temeljito prenovo procesov. Menimo pa, da lahko
predstavlja izzive za njeno prihodnost.

8.4 Izzivi za prihodnost
Popolno preobrazbo organizacijske strukture bolnišnice prikazuje slika 10. S tem
pristopom bi bila potrebna odstranitev vseh ravni, ki ne prinašajo vrednosti za
uporabnika storitev. Gre za nehierarhično strukturo, brez oddelkov in funkcij. V
takšnem, procesnem sistemu so tri ravni: glavni vodja, lastniki procesov in vodje
procesov. Vsak proces vključuje vso potrebno specialnost, ki omogoča njihovo
popolno in samostojno funkcioniranje. Prejemnik rezultata celotne procesne verige v
bolnišnici je uporabnik. V procesno zasnovani bolnišnici bi potekali procesi
nepretrgoma skozi organizacijsko strukturo ter bi bili popolnoma usklajeni s tokom
informacij in storitev.
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Slika 10: Primer procesno organizacijske sheme bolnišnice
DIREKTOR

Pomočnica direktorja za
zdravstveno nego

Pomočnica direktorja za
gospodarske zadeve

PROCES 1: Tim za logistične procese: Nabava ----- Upravljanje zalog ----- Obvladovanje zalog ----- Uporaba

PROCES 2: Tim za podporo računalniško - informacijskega sistema

PROCES 3:
Zdravstveni tim za
proces zdravljenja in
zdravstvene nege

Registracija in
priprava bolnika
Diagnostika

Medicinsko tehnični
posegi in negovalni
postopki

Zdravstvena vzgoja

Zdravljenje bolnika

Odpust bolnika

Sprejem -namestitev
bolnika na oddelek

Pregled in
anamneza bolnika

Vir: Lasten, 2011

Reorganizacija in izzivi prihodnosti v bolnišnici zaposlenim ne smejo vzeti moči, še
manj pa volje ter prizadevanj za še strokovnejšo in bogatejšo vsebino njihovega dela
na vseh nivojih v procesih zdravljenja in zdravstvene nege svojih uporabnikov.
Spremembe so neizogibne in le ob pravilni presoji, z ustreznim načinom in danimi
moţnostmi bodo lahko sledili tako rasti stroke kot sodobni organiziranosti, ki bodo
uporabnikom pripomogle k zdravju, izvajalcem pa k zadovoljstvu.
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9 SKLEP
Ţivimo v času dnevnih sprememb. Vse se spreminja: zdravstveni sistem,
organizacija zdravstvenih zavodov, standardi, kompetence, zakonodaja in nenazadnje
se spreminjamo tudi ljudje. V preteklosti so bile organizacije pod velikim vplivom
strukturne razseţnosti. Njihovo delovanje je temeljilo na posameznih organizacijskih
enotah in oddelkih. Poudarek je bil na vprašanjih, povezanih s hierarhijo in
usmeritvijo v organizacijsko strukturo, medtem ko je bilo povezovanje med
posameznimi organizacijskimi nivoji in enotami zapostavljeno. V nasprotju s tem pa
procesna usmerjenost omogoča razumeti organizacijo kot dinamično kategorijo, kjer
postajajo procesi za organiziranost izhodišče oblikovanja organizacij. Procesni
pristop postavlja vprašanja o organizaciji ter njenemu načinu dela. Pri takšnem
delovanju je mogoče doseči velik napredek na področjih stroškov, kakovosti,
obvladovanju časa ter zadovoljstvu svojih uporabnikov kot tudi zaposlenih.
Zdravstveni zavodi so ena kompleksnejših organizacij sedanjosti, kjer bo prišla v
prihodnosti še bolj do izraza konkurenčnost med ponudniki – bolnišnicami kot tudi
pomanjkanje javnih sredstev. Zato bodo potrebovale bolnišnice primerno in
učinkovito organizacijsko strukturo. To nakazuje, da bo morala biti bolnišnica zelo
fleksibilna. Potrebno bo stalno učenje, izobraţevanje, razmišljanje, raziskovanje in
izboljševanje in to na vseh področjih poslovanja in v vseh elementih njenega sistema.
Izhajajoč iz naslova magistrskega dela smo v skladu z namenom in cilji,
postavljenimi v uvodu, preučili literaturo o organizacijski strukturi in njej
povezanimi temami. Sledila je glavna nit magistrskega dela, kjer smo spoznali in
predstavili model organizacijske strukture Bolnišnice Topolšica. V nadaljevanju smo
k temu pridruţili raziskovalni del in na osnovi pridobljenih rezultatov raziskave
največjo pozornost namenili analizi ter preverili stanje postavljenih trditev v
hipotezah.
S končnim izidom raziskave smo ugotovili, da zaposleni niso zadovoljni z
organizacijsko strukturo Bolnišnice Topolšica ter prišli do sklepa, da bi bile potrebne
organizacijske spremembe.
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Bolnišnici Topolšica smo predlagali funkcijsko organizacijsko strukturo s procesno
usmerjenostjo, ki bi za osnovo oblikovanja uporabljala procese ter samousmerjajoče
se time, s čimer bi postopno presegala meje med posameznimi enotami in oddelki.
Bolnišnica mora sprejeti idejo procesov v svojo miselnost, organizacijo dela in
strukture. Spoštovati in spodbujati je potrebno vse zaposlene in uvajati novejše,
sodobne načine za izboljšave, kar je mogoče doseči le z večjo fleksibilnostjo,
inovativnostjo, skupnim vodenjem, prenašanjem pristojnosti in odgovornosti na
zaposlene ter dajanjem večjih moţnosti soodločanja zaposlenim v bolnišnici, – vse to
ustreza značilnostim procesne organiziranosti.
V prihodnosti bo vse večji poudarek na razvoju novih oblik in učinkovitosti
delovanja organizacijskih struktur, ki se bodo sposobne hitreje odzivati na zahteve
okolja. Zdravstveni zavodi bodo primorani spremeniti poslovanje in procese ter
oblikovati temu primerno organizacijsko strukturo, informacijski ter kadrovski
sistem, ki jim bodo omogočali racionalnejše poslovanje. Vzrok za spremembe bo
tudi zdravstvena blagajna, ki ne bo več sposobna pokrivati vseh potreb, ki iz leta v
leto naraščajo. Torej, ţe danes je potrebno razmišljati o spremembah znotraj
zdravstvenih ustanov. Kljub napovedim mnogih teoretikov, da so te spremembe
nujne in neizogibne, je videti, da jih mnogi ne jemljejo resno. Navsezadnje bodo
zdravstvenim zavodom spremembe vsiljene, kar bo povzročilo le veliko zmedo, saj
zahtevajo sistematično, postopno in temeljito izvedbo, potrebnega bo ogromno časa
in naporov in jih je nemogoče opraviti čez noč.
Na osnovi dognanj magistrskega dela ugotavljamo, da bi dopolnitev predlagane
organizacijske strukture pomenila pomembno pridobitev za Bolnišnico Topolšica, saj
so procesi ključnega pomena pri izvajanju dejavnosti. Popolna preobrazba v izrazito
procesno organizacijsko strukturo, kjer bi namesto dosedanjih enot in oddelkov
oblikovala ključne procese pa lahko predstavlja izzive za njeno prihodnost.
Namen predstavljenega predloga in izboljšav, ki naj se v bolnišnici izvedejo, je, da se
bo le-ta pribliţala sodobnim trendom na področju organizacijske strukture. To pa naj
ne bi bili le predlogi, ampak upamo tudi na njihovo uresničitev.
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PRILOGE
ANKETA
Pišem magistrsko nalogo z naslovom Model organizacijske strukture bolnišnice. Z anketo, ki
je pred vami, in z vašim sodelovanjem, bi ţelela pridobiti dragocene podatke, ki bi mi
pomagali pri analizi in proučevanju obravnavane tematike. Anketa je anonimna in bo sluţila
izključno v raziskovalne namene. Prosim vas, da si vzamete nekaj minut časa in
USTREZNO OBKROŢITE odgovore na zastavljena vprašanja.
Hvala za sodelovanje!
Sonja Jeţovnik

ŢENSKI

1. Spol :
2. Starost:

do 20 let

3. Izobrazba:

4. Zaposleni v:

20–35 let

OSNOVNOŠOLSKA

VISOKA

MOŠKI
35–50 let

POKLICNA

UNIVERZITETNA

50 let in več

SREDNJEŠOLSKA

MAGISTERIJ

VIŠJA

DOKTORAT

STROKOVNO-MEDICINSKI ENOTI
ADMINISTRATIVNO TEHNIČNO-PRESKRBOVALNI ENOTI

5. Ali vas vodstvo bolnišnice seznani z informacijami o usmeritvah, organizacijskih
ciljih in viziji bolnišnice?
DA

DELNO

NE

6. Ali vam vodstvo bolnišnice pravočasno posreduje pomembne informacije o
delovanju in organizaciji bolnišnice?
DA

DELNO

NE

7. Ali so pristojnosti in odgovornosti v bolnišnici jasno opredeljene?
DA

DELNO

NE

8. Ali so odnosi med vsemi zaposlenimi v bolnišnici profesionalni?
DA

DELNO
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9. Ali so vaše vodje pri vodenju in razvoju zaposlenih učinkoviti?
DA

DELNO

NE

10. Ali vam vodja posreduje vse potrebne informacije za izvajanje delovnih nalog?
DA

DELNO

NE

11. Ali vaš vodja uspešno usmerja in ureja odnose med zaposlenimi?
DA

DELNO

NE

12. Ali so oddelki in druge enote med seboj organizacijsko usklajeni?
DA

DELNO

NE

13. Kolikokrat mesečno se sestanete z vodstvom oddelka ali enote?
VEČKRAT

ENKRAT

NIKOLI

14. Od koga pridobite največ informacij?
VODSTVA

VODJE ENOTE

SODELAVCEV

PODREJENIH

15. Ali je medsebojno povezovanje in sodelovanje med zaposlenimi na oddelku ali
drugih organizacijskih enotah učinkovito?
DA

DELNO

NE

16. Ali je medsebojno povezovanje in sodelovanje z ostalimi oddelki in enotami
učinkovito?
DA

DELNO

NE

17. Ali je sistem delitve dela in nalog v bolnišnici jasno opredeljen?
DA

DELNO

NE

18. Ali ste na vašem oddelku ali organizacijski enoti usmerjeni v timsko delo oz.
uspešno delate v timu?
DA

DELNO

NE

19. Ali so vaše naloge organizirane na enem mestu, pod pristojnostjo enega vodje?
DA

DELNO
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20. Ali je opis vašega delovnega mesta natančno, konkretno ter jasno opredeljen?
DA

DELNO

NE

21. Ali imate natančen opis delovnih postopkov (časovne, kadrovske, materialne
zahteve …) za izvajanje nalog?
DA

DELNO

NE

22. Ali pri izvajanju svojega dela uporabljate najsodobnejša pravila in postopke (npr.
klinične poti, standarde itd.)?
DA

DELNO

NE

23. Ali imate jasno predstavo o tem, kaj se od vas pričakuje pri delu in opravljanju
nalog ter razumete svoj poloţaj v organizacijski shemi?
DA

DELNO

NE

24. Navedite, če menite, da kaj ovira organizacijo in njeno delovanje.
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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