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PREDGOVOR 
 
 
V diplomskem seminarju opisujem vpliv inovacij za stanovalce Lambrechtovega doma, ki 
se nahaja v Slovenskih Konjicah. Za idejo me je navdušila moja prijateljica Darja, ki je 
zaposlena v Lambrechtovem domu kot vodja službe pomoč družini na domu. 
 
Starejši ljudje so ljudje polni modrosti, izkušenj ter znanj in prav zaradi tega, je nadvse 
težko zadovoljiti njihova pričakovanja in želje. Institucija kot je Lambrechtov dom mora 
vseskozi slediti pričakovanjem stanovalcev ter delati na izboljšanju storitev s pomočjo 
ustvarjalnosti in nadalje preko inovacij. Prav zaradi tega bi lahko rekla, da se ključ do 
uspeha skriva prav v inoviranju institucije. Inovacija prinaša za stanovalce in zaposlene 
neko novost, lahko pa tudi bistveno izboljšan postopek, izboljšavo tako za stanovalce kot 
tudi za zaposlene v domu. 
 
Glavna inovacija Lambrechtovega doma se skriva v projektu E-qalin, ki zagotavlja kakovost 
življenja in dela v domu. E-qalin je obsežen, inovativen in dinamičen sistem upravljanja 
kakovosti, ki se uporablja v domovih za starejše. Model omogoča stalno izboljševanje  
storitev na socialnem področju, nadaljnje razvijanje, izpopolnjevanje, kar pa brez novih in 
inovativnih pristopov ne bi bilo mogoče. Zato lahko rečem, da je nenehno inoviranje v 
domovih za starejše pogoj za zadovoljstvo stanovalcev in zaposlenih, prav tako pa se s 
tem ohranja dober rezultat, kar pripomore k dobremu ogledu in imenu doma.  
 
Inovativni pristopi so pri razvoju doma izrednega pomena, saj lahko vodstvo doma le tako 
sledi željam in potrebam stanovalcev, hkrati pa povečuje zadovoljstvo tako stanovalcev 
kakor tudi zaposlenih. Tudi prosto časovne dejavnosti v domu se iz leta v leto 
dopolnjujejo. Pri izvajanju teh dejavnosti sodelujejo zaposleni, stanovalci, kakor tudi 
zunanje okolje. Bistvenega pomena za razvoj doma in ohranjanje kvalitete pa so nove, 
sveže ideje, ki se s pomočjo vseh akterjev realizirajo. Vsaka nova ideja je inovativna, če je 
tudi ustvarjalna in, ki zaradi svoje inovativnosti postane tudi zanimiva za uporabnike.  
 
Ob tej priložnosti bi se rada zahvalila Darji, ki mi je omogočila vpogled v življenje in delo v 
domu. Nadalje bi se rada zahvalila tudi svoji družini, ki mi je omogočila študij in s tem 
novo pridobljeno znanje, ki ga bom lahko koristno uporabila v svojem vsakdanjem 
življenju. Iskrena hvala mentorici doc. dr. Zdenki Ženko, ki mi je s strokovnim znanjem 
pomagala pri pisanju diplomskega seminarja in bila vedno na razpolago za vprašanja in 
pogovor. 
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1 UVOD 
 

1.1 Opredelitev področja in opis problema 
 

 

Inovacija je nov ali bistveno izboljšan izdelek, postopek ali storitev, ki se pojavlja na trgu. 
Podjetja morajo pri svojem poslovanju vseskozi ustvarjati in raziskovati inovacije, kajti 
inovativnost je ključnega pomena za vsako podjetje ali organizacijo. Inovacije lahko 
predstavljajo bistveno izboljšavo za uporabnika, novo obliko organiziranja, nov način ali 
postopek vodenja, nove metode sodelovanja ter nov način poslovanja. Pojavljajo se na 
področjih poslovnega, družbenega, socialnega, zasebnega in kulturnega življenja.  
Zaposleni v podjetju se morajo zavedati, da je lahko prav inovativnost ključ, ki podjetje 
vodi do uspeha in konkurenčne prednosti na trgu.  
 
V diplomskem seminarju bom opisala vpliv inovacij za stanovalce Lambrechtovega doma.  
Število starejših od 65 let se iz leta v leto povečuje. Tudi država Slovenija se z različnimi 
oblikami pomoči in domovi za starejše pripravlja na čas, ko bo procent starejših dosegel 
vrh povprečja tudi v Evropi. Vse močnejša je panoga, ki se približuje željam starejšega 
uporabnika, to so storitve, ki jih različne organizacije opravljajo na domovih ljudi. Čim dlje 
ostati v svojem domu, koristiti pomoč s strani različnih služb in tako nadomestiti 
institucionalno  varstvo, je politika današnjega časa. 
 
Konkurenca domove sili, da za preživetje in uspešno poslovanje razmišljajo ne le o 
zagotavljanju primerne oskrbe, ampak o izboljšanju kakovosti življenja stanovalcev. 
Izboljšanje kakovosti je izredno obširen pojem, ki zajema prav vsa področja življenja in 
dela v domu. Pomembno je, da dom stanovalcem nudi nego in oskrbo na najvišji ravni, 
prav tako, pa se mora organizacija prilagajati posamezniku, skupini kot celoti, izrednega 
pomena pa je tudi sodelovanje s skupnostjo, saj se na ta način približa zunanje življenje 
uporabniku v ustanovi.  
Stanovalci doma in uporabniki posameznih storitev so najboljši pokazatelji uspešnosti 
oziroma neuspešnosti organiziranega dela.  
 
Starejši ljudje so ljudje polni modrosti, izkušenj in znanj. In nadvse težko je zadovoljiti 
njihova pričakovanja. Zato mora organizacija vseskozi slediti tem pričakovanjem in 
vseskozi delati na izboljšanju storitev s pomočjo inovacij. Torej nenehno inoviranje je tudi 
v domovih za starejše pogoj za zadovoljstvo in s tem ohranjanje dobrega rezultata. 
 
Vsekakor spada med glavno inovacijo v Lambrechtovem domu E-qalin projekt, ki 
zagotavlja kakovost življenja in dela v domu, medgeneracijski tabor za stanovalce, skrb za 
zunanje živali in sprejemanje odgovornosti, skrb za urejanje zunanjega okolja ter 
delavnice, ki so prilagojene željam in pričakovanjem stanovalcev. 
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1.2 Namen, cilji in teze diplomskega seminarja 
 
 
Namen diplomskega seminarja je ugotoviti, kako vpliva inovativnost na stanovalce 
Lambrechtovega doma ter kako ohraniti kvaliteto dela in življenja v domu na podlagi 
inovacij.  
 
Cilji, ki jih želim doseči: 
 

1. Predstaviti Lambrechtov dom iz Slovenskih Konjic. 
2. Predstaviti E-qalin sistem opravljanja kakovosti. 
3. Opredeliti osnovne pojme, ki so povezani z inovacijami. 
4. Opredeliti pomen inovacij za stanovalce Lambrechtovega doma. 
5. Ugotoviti načine kako ohraniti kvaliteto dela in življenja v domu. 
6. Opredeliti teoretična izhodišča, ki jih bom nadalje prikazala na praktičnem 

primeru. 
 
Trditve (teze), ki jih bom skušala dokazati v diplomskem seminarju so: 
 

1. Trdim, da inovacije pozitivno vplivajo na delo in življenje v domu. 
2. Trdim, da inovativno vključevanje zaposlenih v procese dela pozitivno vpliva na 

kakovost življenja. 
3. Trdim, da nenehno inoviranje v Lambrechtovem domu krepi  dobre medsebojne 

odnose in s tem bistveno izboljša kakovost življenja v domu. 
4. Trdim, da imajo stanovalci Lambrechtovega doma vsako leto na razpolago nekaj 

novih, inovativnih aktivnosti. 
5. Trdim, da so stanovalci Lambrechtovega doma zadovoljni s kvaliteto opravljenih 

storitev v katero so vključene inovacije. 
6. Trdim, da so inovativni pristopi k zdravi prehrani ter zadostni obroki pomemben 

dejavnik za zadovoljstvo stanovalca. 
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1.3 Predpostavke in omejitve raziskave 
 

 

Predpostavke: 

• Predpostavljam, da Lambrechtov dom že uporablja številne metode in procese, ki 
ohranjajo kvaliteto dela in življenja v domu. 

• Predpostavljam, da je inoviranje v Lambrechtovem domu ključnega pomena za 
zadovoljstvo stanovalcev. 

• Predpostavljam, da dobri medsebojni odnosi ter zdrava prehrana pozitivno 
vplivata na kakovost življenja in zadovoljstva stanovalcev.  

 

Omejitve: 

• Pomanjkanje zakonskih podlag in predpisov v zvezi z izvajanjem storitev. 

• Pomanjkanje strokovnega znanja s področja socialnega varstva. 

• Pomanjkanje vpogleda v življenje in delo v domu. 

• Pomanjkanje virov o inovacijah Lambrechtovega doma. 
 

1.4 Predvidene metode raziskovanja  
 

 

V diplomskem seminarju bom uporabila splošno metodologijo znanstvenega raziskovanja 
in uporabila naslednje metode raziskovanja: 
 

• Metoda analize – celoto bom razčlenila na posamezne dele, s tem pa bom določila 
strukturo  in pomembnost posameznega dela. 

• Metoda deskripcije – na osnovi dejstev in procesov bom opisala teoretične 
koncepte, brez znanstvene razlage. 

• Induktivna metoda – uporabila bom metodo nepopolne indukcije, kjer na osnovi 
poznanih dejstev sklepam o nepoznanem. 

• Deduktivna metoda – na osnovi splošnih spoznanj prihajam do podrobnejših 
spoznanj. 

• Metoda konkretizacije in specializacije – opredelila bom pojme in dejstva ter 
morebitne razlike med njimi. V praktičnem delu se bom osredotočila na konkretna 
dejstva in pojave. 

• Metoda kompilacije – povzela bom zapiske, citate in navedbe drugih avtorjev. 

• Komparativna metoda – primerjala bom enaka ali podobna dejstva, pojave in 
procese, podobnosti in razlike med njimi. 

• Metoda sinteze – pojasnjuje resničnost dejstev s sestavljanjem enostavnih dejstev 
v zahtevnejše ter s povezovanjem pomembnejših elementov, pojavov in procesov 
v celoto v katerem so njeni deli vzajemno povezani. 

  



7 

2 OPREDELITEV OSNOVNIH POJMOV 
 

2.1 Ustvarjalnost 
 

 

Menim, da je ustvarjalnost zelo pomembna pri inoviranju, kajti z ustvarjalnostjo 
dobivamo nove ideje s tem pa delamo stvari na drugačen način. Likar (2001, 21) pravi, da 
je ustvarjalnost pri majhnih izkušnjah šibka, ker tak človek nima znanj in izkušenj. Pri 
srednji izkušenosti pa je ustvarjalnost največja, pri zelo visoki izkušenosti pa znova upada, 
ker se zaradi pretirane izkušenosti mislec vrti v zaprtem krogu svojih izkušenj. 
 
Kono (1988, 106) pravi, da lahko ustvarjalnost definiramo kot delanje novih kombinacij 
glede na proizvode, v proizvodih samih ter v procesih proizvodnje in njihovem 
vpeljevanju. Odkritje novih temeljnih teorij in na inovacijah temelječih patentov, ki so 
uporabljeni široko in pogosto ter za daljše obdobje je za avtorja primarna ustvarjalnost. 
Meni, da primarna ustvarjalnost zavzema mesto predvsem na fakultetah in v znanstvenih 
raziskavah, ker potrebuje več svobode in časa kot sekundarna ustvarjalnost. Izboljšave 
obstoječe teorije, uporaba temeljnih patentov in razvoj novih proizvodov z uporabo 
temeljnih teorij in temeljnih patentov je sekundarna ustvarjalnost.  
 
Mulej in Ženko (2004, 145) menita, da je za ustvarjalnost pomemben ustvarjalni duh 
človeka. Pri ustvarjalnem duhu ima pomembno vlogo človekova dednost, prav tako pa 
ima nadvse pomembno vlogo posameznikovo okolje. Za oblikovanje posameznikove 
ustvarjalnosti sta pomembna tako človekova dednost kot tudi posameznikovo okolje, 
posebno pomembna pa je interakcija1 med njimi (ibid., 147). 
 
Veliko se je z ustvarjalnostjo ukvarjal Pečjak (2001, 2-3), ki pravi, da je ustvarjalnost 
produciranje novih idej, ki se izražajo v metodah, produktih, pisnih izdelkih ali dejanjih. 
Pomembno vlogo pri ustvarjalnosti posamzenika ima dednost, kar zagovarjajo tudi 
zagovorniki dednosti z mnogimi primeri ustvarjalnega posameznika v neustvarjalnem 
okolju. Zagovorniki okolja navajajo primere, da je spodbudno okolje tisto, ki je ključnega 
pomena za ustvarjalnost. Pečjak meni, da imajo oboji prav. Če okolje ne bi imelo 
nobenega učinka na posameznikovo ustvarjalnost, potem tehnike ustvarjalnega mišljenja 
ne bi imele smisla. 
 
Likar (2001, 16) meni, da je ustvarjalnost človekova naravna lastnost, da zmore pri svojem 
ravnanju opustiti kaj utečenega in napraviti nekaj drugačnega. Ustvarjalnost ni potrebna 
le pri generiranju zamisli, temveč v vseh fazah invencijsko-inovacijskega procesa. 
Ustvarjalnost mora biti lastnost dojemanja (percepcije), spoznavanja skritega bistva 
(analize), proizvodnje zamisli (produkcije), izbiranja med njimi (selekcije), njihove koristne 
uporabe (inovacije) ter njenega vzdrževanja vse do popolne izrabe. Ustvarjalnost se torej 
nanaša na celotno poslovanje od ideje, poroditve prve podlage za invencijo, vse do 
razvoja nekaterih invencij do uspešne komercializacije, tj. v inovacije in ponovne naložbe 
v iskanje invencij, v omogočanje in razvijanje inovacij (ibid., 17). 

                                                 
1
 Interakcija – medsebojni vpliv, sovpliv, ki je posledica soodvisnosti. 
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2.2 Invencija 
 

 

V SSKJ2 piše, da je invencija odkrivanje in vnašanje novih elementov v ustvarjanje, zlasti 
umetniško. Invencija torej pomeni, nekaj novega, neznanega še ne odkritega, s tem pa 
pomislimo tudi na domišljijo, iznajdljivost ter kreativnost, ki se poraja v posameznikovih 
mislih. Prav zaradi tega lahko v literaturi zasledimo različne definicije avtorjev glede 
besede invencija. 
 
V literaturi lahko najdemo različne definicije invencij in sicer: 
 
� Mulej in Ženko (2004, 8) pravita, da je invencija vsaka nova zamisel, ki kaj obeta. Prav 

tako pa pomeni izume in druge domisleke, ki bi se utegnili izteči v inovacije (ibid., 16). 
Invencija pomeni vsak nov domislek, ki bi morda kasneje utegnil voditi h kakšni koristi 
za odjemalce in avtorje/lastnike (ibid., 187). 
 

� Likar (2001, 17) meni, da predstavlja invencija sposobnost odkrivanja novih odnosov 
med stvarmi, pojmi ali pojavi. Pravi, da je invencija proces kreacije novega znanja z 
opazovanjem okolice in razmišljanja, kako bi lahko obstoječe znanje še izboljšali ali 
prilagodili določenim pogojem. 

 

� Pretnar (1995, 7) pravi, da je invencija kakršnokoli ustvarjalno spoznanje, rešitev, 
zamisel ali dosežek. 

 

� Devetak (2000, 365) meni, da je invencija posledica pojava novih idej pri opravljanju 
določenih aktivnosti. Torej gre za proces ustvarjanja novih znanj z opazovanjem ali z 
razmišljanjem o možnostih za izboljšave obstoječega stanja. 

 

� Rebernik (1990, 111) pravi, da je invencija zamisel o novem izdelku ali procesu in 
obdelava detajlov v bistveni, a rudimenarni obliki.  

 

� Krošlin (2004, 51) je mnenja, da je invencija glavna surovina inovacijskega potenciala, 
brez katerih ni inovacij. 

 

� Likar (2001, 17) povzeto po Devetak (1980) pravi, da je invencija s tehničnega vidika 
zamisel nove naprave, proizvodnega postopka ali uporaba proizvodov v nove namene. 
Gre za pojav novih znanj, ki se lahko teoretično in praktično dokažejo. S pojavom 
novih idej pri opravljanju nekih aktivnosti in zaradi svoje praktične vrednosti se 
rezultat pravno zaščiti v obliki patenta. 

  

                                                 
2
 SSKJ – slovar slovenskega knjižnega jezika 
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2.2.1 Delitev invencij 
 

 

Ženko (2002, 5) pravi, da vsako podjetje potrebuje nekaj, kar ga drži skupaj. Potrebuje 
skupno vizijo, potrebe, cilje, filozofijo…, ki govorijo o potrebi in smiselnosti po nenehnem 
inoviranju. Inventor sam ustvarja pogoje za delo,  obliko dela, finančna sredstva ter si 
izbere sodelavce. Najprijetnejše je ustvarjalno vzdušje v majhni skupini strokovnjakov iz 
podobnega okolja, z veliko formalne izobrazbe in vsaj nekaj izkušnjami. 
 
Likar (2006) deli invencije na t.i. sistem invencij zaprtega tipa in odprtega sistema invencij.  
 
Sistem invencij zaprtega tipa 
Pri t.i. sistemu zaprtega tipa gre za izboljšave, ki jih uvajamo znotraj zaprtega sistema, kar 
pomeni, da poznamo vse parametre sistema in lahko točno predvidimo učinke investicij.  
Kot primer t.i. sistema zaprtega tipa je Likar vzel inovacijo pri kateri s spremembo 
obstoječega procesa (npr. proizvodnje) prihranimo surovine ali energijo, izboljšamo izmet, 
število reklamacij, zaloge, pretočni čas in podobno. V tem primeru lahko jasno vidimo 
kakšen je učinek izboljšave, medtem ko pri odprtem sistemu invencije tega ni možno 
doseči. 
 
Sistem invencij odprtega tipa 
V odprtem sistemu je neznank preveč, da bi lahko točno predvideli učinke. Prav zaradi 
tega razloga je ocena rezultatov nezanesljiva, saj s stopnjo novosti raste število neznank 
(Likar, 2006; citirano v Novak 2008, 9).  
 
Dobre (2004, 39) razlikuje tri skupine invencij, in sicer: 

1. Primarne invencije, 
2. Sekundarne invencije in 
3. Terciarne invencije.  

 
Primarne invencije 
Gre za invencije, ki jih še nismo pripeljali do faze splošne komercialne uporabe. Te 
invencije so še vedno samo ideja. Avtor meni, da te invencije najbolj opisuje povezava 
znanstvenik – izumitelj (Dobre 2004; povzeto po Novak 2008, 10). 
 
Sekundarne invencije 
Sekundarne invencije so invencije, ki jih lahko na nek način že uporabimo. Za tovrstne 
invencije je najpomembnejša povezava izumitelj – podjetnik. Pri sekundarnih invencijah 
se zmanjšuje vpliv znanosti in se še povečuje vpliv podjetja in podjetništva. V tej fazi 
izumitelj najpogosteje deluje kot podjetnik oziroma je podjetnik (ibid., 10). 
 
Terciarne invencije 
Gre za invencije, ki izboljšujejo neki proizvod ali storitev ali širijo področje uporabe nekega 
sredstva ali procesa (ibid., 10).  
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2.3 Potencialna inovacija 
 
 
Mulej in Ženko (2004, 187) pravita, da je potencialna inovacija pojem, ki označuje tisto 
stopnjo razvoja invencije v smeri k inovaciji, ko ima novost že vse lastnosti, potrebne za 
praktično uporabnost, vendar pa še ni našla odjemalcev in zato še ni dala koristi niti 
odjemalcem niti avtorjem/lastnikom. Dokler so razlikovali med invencijo in inovacijo s 
pretežno tehnično-tehnoloških vidikov, so prav zaradi tega dejali, da je inovacija tista 
invencija, ki je uporabna. Tako so še puščali ob stran vidik trženja, investiranja, 
financiranja, proizvodnih in drugih pogojev. Torej so vseskozi pod imenom inovacija 
govorili pravzaprav o potencialni inovaciji.  
 
Potencialne inovacije, ki so že razvite do ravni prototipa in so tehnično že uporabne, ne pa 
še tržno uveljavljene, so ponudniki posamezniki izumitelji in tiste raziskovalne in razvojne 
organizacije, ki so morda nekoliko bližje kulturi, ki upošteva odjemalce, od drugih RiR 
organizacij. Odjemalci potencialnih inovacij so najbrž tudi podjetniki prej kot managerji, a 
vendarle taki, ki so pripravljeni tvegati manj kot tisti, ki bi kupili novost, razvito na ravni 
invencije. Za potencialne inovacije v splošnem velja, da jih je lažje uveljaviti, če so drobne, 
saj krepijo večino danih vrednot, vednosti in znanja, opreme (ibid., 193). 
 
Likar (2006, 30) pravi, da je do uporabnosti dognana invencija pravzaprav potencialna 
inovacija, a ne do nove koristi. Ustvarjena je z razvojem – poklicnim ali nepoklicnim, 
namenskim ali slučajnostnim, tehnično-tehnološkim ali katerim koli drugim. Potencialni 
odjemalci so tisti, ki so pripravljeni tvegati v investicijo v proizvodnjo ali komercializacijo. 
Lahko bi rekli, da je pravzaprav vmesna točka razvoja nove zamisli o novosti in sicer med 
invencijo in inovacijo.  
 
Mulej in soavtorji (2008, 197-198) pravijo, da potencialna inovacija označuje tisto stopnjo 
razvoja invencije v smeri k inovaciji, ko ima novost že vse potrebne lastnosti za praktično 
uporabnost, vendar še ni našla odjemalcev in zato še ni dala koristi niti odjemalcem niti 
lastnikom/avtorjem.  
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2.4 Inovacija 
 

 

Spodnja slika prikazuje odnose med ustvarjalnostjo, invencijo, potencialno inovacijo ter 
inovacijo. Menim, da so pri iskanju inovacije pomembni vsi štirje dejavniki, prav tako pa 
sem mnenja, da brez ustvarjalnosti ni inovacij, kajti prava inovacija mora biti tudi 
ustvarjalna, seveda pa gre pri inovaciji vedno za nekaj »novega, drugačnega«. Inovacije 
lahko poleg drugačnosti predstavljajo tudi bistveno izboljšavo za uporabnika, novo obliko 
organiziranja, nov način ali postopek vodenja itd. Pojavljajo se na področjih poslovnega, 
družbenega, socialnega, zasebnega in kulturnega življenja. 
Kadar želijo podjetja ustvarjati konkurenčno prednost, kar pa je cilj vsakega podjetja, je 
veliko odvisno od ustvarjalnosti posameznikov, s tem pa je povezano tudi nastajanje 
novih invencij in nadalje inovacij, ki so privlačne in smiselne za kupce. 
 

 

 
 

Slika 1: Kako pridemo do inovacij 

 

 

Likar (2001, 17) pravi, da je inovacija proces uporabe znanja na osnovi invencije in 
uvajanje novih proizvodov ali tehnoloških procesov v gospodarstvu. Meni, da to pomeni 
realizacijo novih idej na področju proizvodnje ali na sploh v organizaciji poslovanja 
podjetja. Gre torej za proces, ki vključuje praktično uporabo odkritij in inovacij, lastnih ali 
tujih, z namenom ekonomične proizvodnje in doseganja drugih ciljev.  
 

Kos (1996, 15-17) je mnenja, da gre pri inovaciji vsekakor za nekaj novega: novi proizvodi, 
novi procesi, nove prodajne poti, nove pogodbene oblike, novi reklamni izdelki. Novost je 
v tem, da so nameni in sredstva povezani v do sedaj nepoznani obliki. Pri inovacijah gre za 
nove kakovostne postopke ali proizvode, ki pa se od prejšnjih postopkov ali proizvodov 
opazno razlikujejo. Vsekakor mora biti novost zaznavna in se je moramo zavedati. Pri 
novosti pa gre za to, da so nameni in sredstva povezani v do zdaj nepoznani obliki. 

USTVARJALNOST

INVENCIJA

POTENCIALNA 
INOVACIJA

INOVACIJA
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2.4.1 Definicije inovacij 
 

 

Inovacije so ekonomske spremembe, ki so rezultat podjetniškega delovanja. Inovacija 
torej pomeni spremembo proizvodne funkcije, poleg tega pa je inovacijska dejavnost kot 
podjetniška dejavnost gibalo ekonomskega razvoja. Podjetniki aplicirajo inovacijo, ki so jo 
pripravili inovatorji. Njihova funkcija je reformirati vzorce proizvodnje z izkoriščanjem 
inovacij ali še nepreizkušene tehnološke možnosti za proizvodnjo novega blaga z 
odpiranjem novih virov ponudbe surovin ali novih izdelkov. Do inovacij prihaja v sunkih, 
četudi se lahko invencije tekoče pojavljajo, saj postanejo dobičkonosne šele kasneje, kot 
so nastale (Freeman 1991; povzeto po Čelofiga 2008, 7). 
 
Inovacija je specifičen instrument podjetništva. Prav s pomočjo inovacij resursi pridobijo 
na sposobnostih nastanka bogastva. Inovacija je vse tisto, kar spreminja potencial za 
nastajanja bogastva že obstoječih resursov. Pri inovaciji gre za ekonomski ali družbeni 
pojem, nikakor pa ne za tehnični (Drucker 1985, 37). 
 
Mulej in Ženko (2004, 8) pravita, da inovacija nastane iz invencije takrat, ko jo nekdo 
razvije do uporabnosti in ko jo odjemalci sprejmejo, kupijo in uporabijo. S tem pa 
omogočijo avtorju, izdelovalcu in prodajalcu zaslužek, ker jo štejejo za koristno. Menita 
tudi, da so inovacije vse koristne (in samo koristne) novosti. O vsem tem, ali je kaj novega, 
neka invencija, morda inovacija pa odločajo odjemalci in ne avtorji.  
 
Inovacija je torej nov ali bistveno izboljšan izdelek, postopek ali storitev, ki: 

→ se pojavi na trgu (inovacija izdelka, storitve) ali uporabi v okviru nekega postopka 
(inovacija postopka/procesa), 

→ se izkaže za koristno  
 

Izdelki, storitve ali postopki morajo torej predstavljati na trgu neko novost ali bistveno 
izboljšan postopek, izboljšavo za uporabnika, ni pa nujno, da so novi na trgu. Kot sem že 
omenila, najprej nastane invencija (ideja, ki ima potencial, da bi lahko postala inovacija), 
nato potencialna inovacija, ki pomeni uporaben, a ni nujno, da postane donosen oziroma 
koristen nov domislek. Zadnji člen je inovacija, ki pa je dokazano nova korist za odjemalce 
(Likar, Križaj, Fatur 2006, 31).  
 
Pri inovacijah gre za proces spreminjanja zamisli v izdelek, proizvodni postopek ali 
storitev. O inovacijah torej govorimo, kadar gre za nov ali bistveno izboljšan izdelek, 
proizvodni postopek ali storitev. Lastnosti novega oz. bistveno izboljšanega se mora 
nanašati na podjetje, ni pa rečeno da se nanaša na trg. Kadar se inovacija pojavi na trgu ali 
se jo uporabi v proizvodnem procesu, rečemo da je inovacija uvedena (Vidrih 2002, 16). 
 

Mulej (2000, 499) pravi, da je inovacija rezultat inoviranja in prav zaradi tega je izhodišče 
za razmišljanje in ustvarjanje konkurenčne prednosti poslovno-organizacijskega sistema, 
ki predstavljajo zmožnost za boljšo realizacijo v njem, boljšo kakovost rezultatov le-teh in 
tudi nižje stroške poslovanja v poslovnem-organizacijskem sistemu na splošno. 



2.4.2 Vrste inovacij 

 
 

Tako v domači kot tudi v tuji literaturi lahko zasledimo, da ločijo avtorji več vrst inovacij, 
prav tako pa jih tudi porazdelijo v drugačne skupine. V nadaljevanju bom predstavila 
takšne vrste inovacij, ki se mi zdijo najzanimivejše. 
 
 

 
Slika 2: Razvrstitev inovacij po Kosu

Proizvodne inovacije se dotikajo procesa ovrednotenja na trgu, zato je cilj teh inovacij 
doseganje zmogljivosti. Vsekakor pa to ne pomen
tudi dobička učinkovitosti. Proizvodne inovacije se morajo uveljaviti na trgu, poleg tega pa 
te inovacije povzročajo večje uvajalne probleme kot procesne inovacije. To pomeni, da so 
manj obvladljive, izpostavljene
birokratskih moči, s katerimi bi lahko uveljavitev izsilili znotraj podjetja

 
Procesne inovacije so nove kombinacije dejavnikov, zaradi katerih je proizvodnja 
določenega blaga stroškovno
učinkovitejša. Cilj takšne inovacije je povečanje učinkovitosti. 
 
Pri tehnoloških inovacijah 
postopku v patentnem uradu. Pravila za to so najjasneje
nemškega patentnega urada, na podlagi katerega pa preizkuševalci preverjajo, ali gre pri 
inovaciji za izum, ki »ne spada v stanje tehnike«.
 
Pri administrativnih inovacijah 
novi proizvod ali postopek na zunaj lahko spoznavne, tehnične razlike proti danim 
proizvodom ali postopkom. Tukaj gre predvsem za pomembne spremembe v tehničnih in 
gospodarskih učinkih novosti, v storilnosti, porabi energije itd. Inovativna narava 
proizvodov, postopkov ali storitev se pokaže tedaj, ko se zaradi njihove uvedbe spremeni 
okolje podjetja: novi trgi in partnerji, novi sodelavci, drugačno delo (ibid, 17, 18).

PROIZVODNE 
INOVACIJE
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Johne (1999, 6) razdeli inovacije na produktne, procesne in tržne inovacije.
 
Produktna inovacija – zagotavlja najbolj očitna sredstva za ustvarjanje prihodkov. 
Izboljšani oz. spremenjeni izdelki pomagajo podjetjem ohranjati oz. še izboljšati 
konkurenčni položaj na trgu, s tem pa vplivajo tudi na dolgoročno rast podjetij, zlasti 
takrat kadar so izdelki pomembni ter imajo moč. Če želijo podjetja ohranjati navzočnost 
na trgu, jih je treba nenehno prenavljati in posodabljati (Johne 1999; povzeto po Bauman 
2008, 2). 

 
Procesna inovacija – izboljšuje tehnološki proces proizvodnje v smislu izboljšanja 
kakovosti ter ob zmanjševanju stroškov. Kadar želi učinkovit proizvajalec zaslužiti na 
podlagi produktivnosti, mora najprej razviti takšne proizvode, ki mu ponujajo večjo 
kakovost, vendar ob manjših stroških. Bistveno pri tem pa je, da tudi če se zmanjšajo 
stroški po enoti proizvoda, kar lahko pomeni tudi nižjo ceno za kupca ali pa tudi ne, 
vendarle omogoča obstoj podjetja (ibid., 3).
 
Tržna inovacija – povezana je z izboljša
inovacijah gre predvsem za to, da preko tržne segmentacije identificiraš boljši potencialni 
trg, kar pa omogoča tudi boljši način oskrbovanja ciljnih trgov. Pri takšni obliki tržne 
segmentacije je poudarek na upor
uporabno vrednost oz. korist pri posameznih nakupnih institucijah. Moč tržne inovacije 
izvira iz predpostavke, da lahko ima posamezen kupec različne potrebe za uporabo 
enakega izdelka (ibid., 3). 
 
Berginc (2001, 169) deli inovacije na štiri tipe in sicer:
 

Slika 3: Štirje tipi inovacij 

IZDELEK – tukaj gre predvsem za nov
starega izdelka ali storitve. 

PROCES – gre za izboljšanje procesov znotraj organizacije, ki se osredotoči predvsem na 
povečanje učinkovitosti. 

MARKETING – marketinška inovacija je povezana s trženjskim spletom, ki vsebuje 
distribucijo, promocijo in ceno, vendar pa ne smemo pozabiti tudi na d
izdelka kot so oglaševanje, nov videz izdelka, embaliranje itd.
 
MANAGEMENT – od managemerske inovacije se pričakuje,
vodenja podjetja.   

IZDELEK
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3 E–QALIN PROJEKT 
 

 

Lambrechtov dom je najstarejši dom v Sloveniji. V letu 2010 stopa v evropski projekt E-
qalin – pridobitev certifikata kakovosti, ki poteka tri leta. Cilji takšnega projekta so 
predvsem v dvigu kakovosti življenja starostnikov, dvigu kakovosti bivanja, oskrbe in nege, 
dela, izobraževanja, socialnih storitev in predvsem krepitev zadovoljstva pri zaposlenih.  
E-qalin je pomemben za ustanovo saj se s tem razvija organizacija, povečuje se ugled 
ustanov zaradi certifikata kakovosti, s tem se povečuje konkurenčnost in primerljivost z 
drugimi domovi, prav tako pa se izboljšuje tudi kakovost za vse uporabnike. Lahko bi 
rekla, da ta projekt prinaša v Lambrechtov dom veliko novih inovacij, ki bodo koristne 
tako za uporabnike Lambrechtovega doma kot tudi za boljšo kvaliteto dela zaposlenih.  
 
Kaj domovi za starejše občane, stanovalci in zaposleni pridobijo s projektom E-qalin sem 
ponazorila v spodnji sliki. 
 

  
Slika 4: Kaj pridobimo s projektom E-qalin? 

STANOVALCI

več spoštovanja

več dostojanstva

več individualizacije

večja kvaliteta storitev

večje zadovoljstvo

več avtonomije

več možnosti komunikacije

ZAPOSLENI

več lastne odgovornosti

večja vključenost

boljše timsko delo

boljše sodelovanje

dovzetnost za spremembe

boljši pogoji dela

več izobraževanja

DOM STAREJŠIH OBČANOV

večja konkurenčnost

večja odprtost

pozitivna klima in odnosi

razvito projektno delo

preglednost, sistematičnost

sprejeti standardi

večji ugled
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3.1 Ideja E-qalin 
 

 

Kakovost storitev oskrbe v domih za starejše občane se mora nenehno spreminjati, kajti 
spreminjajo se potrebe in pričakovanja uporabnikov in zaposlenih. To je nujno tudi zaradi 
splošnih družbenih in družbenopolitičnih sprememb. Cilj modela za obvladovanje 
kakovosti je izpolnitev poklicne zahteve v vsakdanji institucionalni oskrbi starejših ob 
hkratnem upoštevanju povečanih pričakovanj s strani stanovalcev, svojcev in zunanjih 
partnerjev.  E-qalin je eden od modelov, ki jih je Evropska komisija, kot partnerja evropske 
mreže, zadolžila za nadaljnji razvoj primernih standardov in metodologij za razvoj 
kakovosti na socialnem področju (Imperl 2009, 7). 
 
Model E-qalin je v okviru projekta Evropske unije Leonardo da Vinci (2004 – 2007) razvila, 
testirala in ocenila skupina, sestavljena iz uporabnikov, vodij domov, predstavnikov 
poklicnih združenj in izobraževalnih ustanov, ustanoviteljev in vodstvenih delavcev domov 
za starejše in domov za nego, strokovnjakov za obvladovanje kakovosti in socialno 
gerontologijo. Zanimivo je dejstvo, da je v praski pomagalo skoraj 50 pilotnih domov iz 
Avstrije, Nemčije, Italije, Luksemburga in Slovenije pri prilagoditvi Modela E-qalin. Po 
končani fazi so v več kot 250 ustanovah za institucionalno oskrbo in na številnih 
seminarjih ter delavnicah pridobivali povratne informacije o prilagodljivosti modela, 
specifičnim danostim življenja in dela v stacionarnih ustanovah (ibid., 7). 
 
Model E-qalin omogoča stalno izboljševanje storitev na socialnem in zdravstvenem 
področju, nadaljnje razvijanje standardov in primerljivosti dosežkov. K temu prispeva 
poudarek na usposobljenosti in vključevanju vseh sodelujočih dejavnikov, kar se dosega z 
razvijanjem organizacije in s povratnimi informacijami. V letu 2009 je bila ustvarjena tudi 
podlaga za zunanje presojanje ustanov, ki so izvedle samoocenjevanje po modelu E-qalin. 
 
Pogoj za uspešno uvedbo modela v ustanovo je končano izobraževanje za procesne vodje, 
vodjo kakovosti in moderatorje E-qalin, kjer se Poslovnik uporablja za razlago modela in 
njegove uporabe v praksi. Uspešno uvedbo modela E-qalin zagotavlja kombinacija znanj 
(projektnega vodenja, razvoja organizacije), izobraževanje za procesnega vodjo E-qalin ter 
poslovnik (ibid., 7). 
 
Število starejšega prebivalstva se iz leta v leto povečuje, tako pri nas, kakor tudi v Evropi. 
Država oblikuje inovativne programe s katerimi uspešno zadovoljuje potrebe starejših in 
jim zagotavlja, da čim dlje ostajajo v svojem domačem okolju. V zadnjih letih je opaziti 
poudarek na gradnji novih domov, tako javnih zavodov, kakor tudi tistih, ki si za svoje 
delovanje pridobijo koncesijo. V savinjski regiji pokritost zadovoljuje potrebe starejše 
populacije, tako se vse pogosteje dogaja, da ni več dolgih čakalnih vrst. Konkurenca je vse 
večja in domovi se morajo z inovativnimi programi, ki jih vseskozi izboljšujejo in uvajanjem 
novih, inovativnih dejavnosti, boriti za zasedenost doma in pozitivno poslovanje. 
Projekt E-qalin bo v Lambrechtovem domu v veliki meri pripomogel k izboljšavi že 
obstoječih dejavnosti, kakor tudi k oblikovanju novih inovativnih dejavnosti, ki povratno 
pripomorejo k dvigu kakovosti življenja in dela v domu. 
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3.2 Osnovne vrednote modela E-qalin 
 

 

E-qalin je obsežen, inovativen in dinamičen sistem upravljanja kakovosti, ki se uporablja v 
domovih za starejše in negovalne domove v Evropi. Načelo nenehnega interaktivnega 
razvoja je strnjeno v procesnem krogotoku in sicer kot »Plan–Do–Check–Act«, ki je 
dopolnjen z dodatnim elementom »involve«, kar pomeni vključevati. Zaradi tega načina 
se upošteva osnovna značilnost socialnih storitev, kjer so njeni koristniki vedno tudi 
soustvarjalci njenih rezultatov (Imperl 2009, 9). 
 
E-qalin je zasnovan na temeljnih načelih človekovih pravic in priznava »Evropsko listino 
pravic in svoboščin starejših v domovih«. Je strpen do svetovnonazorskih in verskih 
usmeritev, kar pomeni, da je odprt za različna vodila in filozofije ustanoviteljev domov. 
Temelji na etičnih stališčih in vrednotah, ki zagotavljajo humano življenje in delo v 
domovih za starejše in negovalnih domovih in sicer na: 
 

→ dostojanstvu, 

→ poštenju, 

→ strpnosti, 

→ pripravljenosti za dialog in reševanje konfliktov, 

→ empatiji, 

→ svobodi in samostojnemu odločanju ter 

→ osebni nedotakljivosti. 
 
Model E-qalin je naravnan na trajnostni razvoj ekološke, socialne in kulturne 
sprejemljivosti ter gospodarnosti in omogoča diferencirano prilagajanje danostim v vsaki 
državi. Ker gre za dinamičen prilagodljiv model upravljanja kakovosti je lahko tudi zgled za 
stacionarne ustanove, ki so namenjene drugim ciljnim skupinam (ibid., 9). 
 
Zahteve za model upravljanja kakovosti lahko definiramo: 
 

→ naravnanost na stanovalce, njihove potrebe in vrednote po »kakovosti življenja«, 

→ naravnanost na zaposlene, 

→ upoštevanje veljavnih nacionalnih okvirnih pogojev, 

→ možnost uporabe in primerjave po vsej Evropi, 

→ naravnanost na obstoječe vire, 

→ naravnanost na rezultate, 

→ naravnanost na strukture in procese in 

→ vzpostavitev stalnega učnega procesa v domu. 
 
Delo z modelom E-qalin prinaša pot v smeri razvoja organizacije, katere hitrost določajo 
organizacije same. Model ne upošteva samo bistvenih procesov, organizacijskih področij 
in delovanja doma za starejše in nego, ampak sistemsko podpira njihov nadaljnji razvoj in 
razmišljanje o lastni organizaciji (ibid., 12). 
 



3.3 PDCA/i in procesni management v E
 
 
P-D-C-A/i uporabljamo kot model za vnašanje sprememb 
redu: 

→ NAČRT (PLAN) – pomeni, da najprej napravimo načrt
izboljšali. Pri tem je zelo pomembno tudi to, da so potrebne bistvene spremembe, 
za izdelavo novega načrta (inovacijo).

→ POSKUS (DO) – izvedemo oz. preizkusimo izboljšavo v manjšem obsegu in s tem 
ugotovimo, kako deluje.

→ PREVERJANJE (CHECK) 
praksi, če se pojavijo pomanjkljivosti jih je 

→ UVELJAVITEV (ACT) 
lahko postane predpisan način dela. 

 

Slika 5: P-D-C-A/i kot orodje za vnašanje sprememb
 

Glavne oblike dela v E-qalinu se nanašajo 
 
Skupino za samoocenjevanje
in presojajo procese in rezultate
za presojo ustreznosti preteklega ravnanja.
 
Osrednjo skupino – ki opr
določenem obdobju prednost, dela izbor predlaganih izboljšav, ki jih posredujejo skupine 
za samoocenjevanje, za posamezne izbrane izboljšave imenuje strokovne (projektne) 
skupine in odgovorne vodje teh skupin, zagotavlja potrebne pogoje za delo strokovnih 
(projektnih) skupin ter daje soglasje za posamezne korake po PDCA/i
 
Strokovne (projektne) skupine
ki so povezani s pobudo za 
soglasje od osrednje skupine za posamezne korake, ki lahko vplivajo na delovanje celotne 
ustanove (Imperl 2009, 25)
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in procesni management v E-qalinu 

kot model za vnašanje sprememb in sicer po naslednjem vrstnem 

pomeni, da najprej napravimo načrt inovacije, kako bi lahko nekaj 
Pri tem je zelo pomembno tudi to, da so potrebne bistvene spremembe, 

zdelavo novega načrta (inovacijo). 

izvedemo oz. preizkusimo izboljšavo v manjšem obsegu in s tem 
ugotovimo, kako deluje. 

PREVERJANJE (CHECK) – moramo se prepričati, če in kako izboljšava deluje v 
če se pojavijo pomanjkljivosti jih je potrebno odpraviti. 

UVELJAVITEV (ACT) – pomeni, da če je bil poskus inovacije uspešen (dopolnjen) 
lahko postane predpisan način dela.  

A/i kot orodje za vnašanje sprememb 

qalinu se nanašajo na: 

za samoocenjevanje – ki s pomočjo kriterijev in kazalnikov analizirajo, pregledajo 
in presojajo procese in rezultate, dajejo pobude za spremembe in PDCA/i uporabljajo zgolj 
za presojo ustreznosti preteklega ravnanja. 

ki opredeljuje ključne procese v domu in odloča, kateri naj imajo v 
določenem obdobju prednost, dela izbor predlaganih izboljšav, ki jih posredujejo skupine 
za samoocenjevanje, za posamezne izbrane izboljšave imenuje strokovne (projektne) 

dje teh skupin, zagotavlja potrebne pogoje za delo strokovnih 
ter daje soglasje za posamezne korake po PDCA/i-ju.

Strokovne (projektne) skupine – razčlenijo procese in analizirajo tiste dele (delni procesi), 
ki so povezani s pobudo za spremembo, za izboljšavo uporabljajo PDCA/i ter dobijo 
soglasje od osrednje skupine za posamezne korake, ki lahko vplivajo na delovanje celotne 

(Imperl 2009, 25). 

PLAN

DO

CHECK

ACT

in sicer po naslednjem vrstnem 

, kako bi lahko nekaj 
Pri tem je zelo pomembno tudi to, da so potrebne bistvene spremembe, 

izvedemo oz. preizkusimo izboljšavo v manjšem obsegu in s tem 

moramo se prepričati, če in kako izboljšava deluje v 
 

, da če je bil poskus inovacije uspešen (dopolnjen) 

 

ki s pomočjo kriterijev in kazalnikov analizirajo, pregledajo 
, dajejo pobude za spremembe in PDCA/i uporabljajo zgolj 

edeljuje ključne procese v domu in odloča, kateri naj imajo v 
določenem obdobju prednost, dela izbor predlaganih izboljšav, ki jih posredujejo skupine 
za samoocenjevanje, za posamezne izbrane izboljšave imenuje strokovne (projektne) 

dje teh skupin, zagotavlja potrebne pogoje za delo strokovnih 
ju. 

razčlenijo procese in analizirajo tiste dele (delni procesi), 
spremembo, za izboljšavo uporabljajo PDCA/i ter dobijo 

soglasje od osrednje skupine za posamezne korake, ki lahko vplivajo na delovanje celotne 



3.4 Model E-qalin 
 

3.4.1 Struktura modela 
 

 

Področje »strukture & procesi« zajema nadaljnji razvoj organizacije, kar pomeni, da 
imamo na eni strani »strukture in procese
»rezultate«. To področje zajema postopke, instrumente in načela organizacije, hkrati pa 
model postavlja vprašanja KAJ, KDAJ, in KAKO v domu za starejše in nego. Rezultati so 
posledica prej opisanih aktivnosti (Imperl 2009,  13). 
 
Stanovalci, delavci, svojci in drugi ocenjujejo kakovost procesov iz svojega subjektivnega 
zornega kota, zato je model E
Vidik Stanovalci zajema vse procese, postopke in ravnanja, usmerjene k stanovalcem ali 
nanašanjem na njih. Pravzaprav ta vidik zajema vsa delovna področja doma za starejše in 
nego, ki so bistvena za stanovalce
uvrstimo tudi vidika Delavci in Vodstvo. 
Vidik Okolje zajema vse sistemske partnerje, ki niso zajeti v že imenovanih vidikih, kot na 
primer svojci ali mediji. Gre predvsem za prepletenost med organizacijo in
partnerji ter za sinergije ali zahteve, ki lahko iz tega izhajajo. 
Vidik Učeča se organizacija predstavlja del, katerega cilj je nadaljnji razvoj organizacije, ki 
združuje postopke, instrumente in metode za preverjanje uspehov doma za starejše te
nego in njihov dolgoročni nadaljnji razvoj. Odločitev, katera pot do učeče se organizacije 
je v posameznem primeru smiselna, je prepuščena domu za starejše in nego. Uporaba 
modela E-qalin pomeni pomoč in hkrati vzpodbudo za stalno izboljšanje ter nadaljn
razvoj (ibid., 15).   
 

 
Slika 6: Vidiki ocenjevanja pri strukturah & procesih 
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procesi« zajema nadaljnji razvoj organizacije, kar pomeni, da 
eni strani »strukture in procese« doma za starejše in nego ter na drugi strani 

To področje zajema postopke, instrumente in načela organizacije, hkrati pa 
prašanja KAJ, KDAJ, in KAKO v domu za starejše in nego. Rezultati so 

posledica prej opisanih aktivnosti (Imperl 2009,  13).  

Stanovalci, delavci, svojci in drugi ocenjujejo kakovost procesov iz svojega subjektivnega 
zornega kota, zato je model E-qalin pod »strukturo & procesi« opredelil 
Vidik Stanovalci zajema vse procese, postopke in ravnanja, usmerjene k stanovalcem ali 
nanašanjem na njih. Pravzaprav ta vidik zajema vsa delovna področja doma za starejše in 
nego, ki so bistvena za stanovalce. Prav zaradi tega lahko temu področju analogno 
uvrstimo tudi vidika Delavci in Vodstvo.  
Vidik Okolje zajema vse sistemske partnerje, ki niso zajeti v že imenovanih vidikih, kot na 
primer svojci ali mediji. Gre predvsem za prepletenost med organizacijo in
partnerji ter za sinergije ali zahteve, ki lahko iz tega izhajajo.  
Vidik Učeča se organizacija predstavlja del, katerega cilj je nadaljnji razvoj organizacije, ki 
združuje postopke, instrumente in metode za preverjanje uspehov doma za starejše te
nego in njihov dolgoročni nadaljnji razvoj. Odločitev, katera pot do učeče se organizacije 
je v posameznem primeru smiselna, je prepuščena domu za starejše in nego. Uporaba 

qalin pomeni pomoč in hkrati vzpodbudo za stalno izboljšanje ter nadaljn

 

Vidiki ocenjevanja pri strukturah & procesih  

procesi« zajema nadaljnji razvoj organizacije, kar pomeni, da 
o ter na drugi strani 

To področje zajema postopke, instrumente in načela organizacije, hkrati pa 
prašanja KAJ, KDAJ, in KAKO v domu za starejše in nego. Rezultati so 

Stanovalci, delavci, svojci in drugi ocenjujejo kakovost procesov iz svojega subjektivnega 
»strukturo & procesi« opredelil pet vidikov.  

Vidik Stanovalci zajema vse procese, postopke in ravnanja, usmerjene k stanovalcem ali 
nanašanjem na njih. Pravzaprav ta vidik zajema vsa delovna področja doma za starejše in 

. Prav zaradi tega lahko temu področju analogno 

Vidik Okolje zajema vse sistemske partnerje, ki niso zajeti v že imenovanih vidikih, kot na 
primer svojci ali mediji. Gre predvsem za prepletenost med organizacijo in njenimi 

Vidik Učeča se organizacija predstavlja del, katerega cilj je nadaljnji razvoj organizacije, ki 
združuje postopke, instrumente in metode za preverjanje uspehov doma za starejše ter 
nego in njihov dolgoročni nadaljnji razvoj. Odločitev, katera pot do učeče se organizacije 
je v posameznem primeru smiselna, je prepuščena domu za starejše in nego. Uporaba 

qalin pomeni pomoč in hkrati vzpodbudo za stalno izboljšanje ter nadaljnji 



Kot lahko vidimo na spodnji sliki, tudi področje rezultati razdelimo na pet vidikov. Razlika 
je v tem, da so tukaj navedeni kazalniki in instrumenti
Poimenovanje vidikov »rezultati« kažejo na tesno povezanost z vidika področja »strukture 
& procesi«, kar je razvidno iz zgornje in spodnje razčlenitve
 

Slika 7: Vidiki ocenjevanja pri rezultatih

 

Pri kazalnikih gre za sveženj informacij, ki omogočajo vpogled v delovne organizacije z 
vidika, ki je pomemben za načrtovanje. So tudi številke, ki predstavljajo najpomembnejše 
dejavnosti. Absolutni kazalniki so številke, vsote, razlike. Njihova prednost j
lahko razume vsak, vendar pa je njihova vrednost omejena, ker same po sebi ne povedo, 
kako se je do njih prišlo. Relativni kazalniki pa zahtevajo vsaj dva številčna podatka in 
imajo zato večjo informacijsko vrednost 
vpogled v ozadje nekega dogajanja. 
 
Pri uporabi kazalnikov so pomembne naslednje točke:
 

• Potrebno je, da vodstveni delavci (v E
upoštevajo in smiselno presojajo

• Njihovo ovrednotenje mora biti ciljno usm
nadaljnje delo. 

• Ovrednotenje mora biti tako, da ga zaposleni razumejo in vidijo v njem nek smisel

• Poročilo – oblika vrednotenja mora biti standardizirana, zaradi tega, da se ljudje 
navadijo. 

• Različne osebe, ki sodelujej
in usklajene – zagotavljanje postavljanja novih ciljev, zagotovljena dinamika itd.
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Kot lahko vidimo na spodnji sliki, tudi področje rezultati razdelimo na pet vidikov. Razlika 
je v tem, da so tukaj navedeni kazalniki in instrumenti za razlago, niso pa opisani kriteriji. 
Poimenovanje vidikov »rezultati« kažejo na tesno povezanost z vidika področja »strukture 
& procesi«, kar je razvidno iz zgornje in spodnje razčlenitve (Imperl 2009, 17)

 
ocenjevanja pri rezultatih 

Pri kazalnikih gre za sveženj informacij, ki omogočajo vpogled v delovne organizacije z 
vidika, ki je pomemben za načrtovanje. So tudi številke, ki predstavljajo najpomembnejše 
dejavnosti. Absolutni kazalniki so številke, vsote, razlike. Njihova prednost j
lahko razume vsak, vendar pa je njihova vrednost omejena, ker same po sebi ne povedo, 

je do njih prišlo. Relativni kazalniki pa zahtevajo vsaj dva številčna podatka in 
imajo zato večjo informacijsko vrednost – primerjava več podatko
vpogled v ozadje nekega dogajanja.  

Pri uporabi kazalnikov so pomembne naslednje točke: 

Potrebno je, da vodstveni delavci (v E-qalinu osrednja skupina) kazalnike 
upoštevajo in smiselno presojajo. 

Njihovo ovrednotenje mora biti ciljno usmerjeno, kajti kazalnik je osnova za 

Ovrednotenje mora biti tako, da ga zaposleni razumejo in vidijo v njem nek smisel

oblika vrednotenja mora biti standardizirana, zaradi tega, da se ljudje 

Različne osebe, ki sodelujejo v sistemu nadziranja morajo biti med seboj povezane 
zagotavljanje postavljanja novih ciljev, zagotovljena dinamika itd.

Kot lahko vidimo na spodnji sliki, tudi področje rezultati razdelimo na pet vidikov. Razlika 
za razlago, niso pa opisani kriteriji. 

Poimenovanje vidikov »rezultati« kažejo na tesno povezanost z vidika področja »strukture 
(Imperl 2009, 17).  

Pri kazalnikih gre za sveženj informacij, ki omogočajo vpogled v delovne organizacije z 
vidika, ki je pomemben za načrtovanje. So tudi številke, ki predstavljajo najpomembnejše 
dejavnosti. Absolutni kazalniki so številke, vsote, razlike. Njihova prednost je v tem, da jih 
lahko razume vsak, vendar pa je njihova vrednost omejena, ker same po sebi ne povedo, 

je do njih prišlo. Relativni kazalniki pa zahtevajo vsaj dva številčna podatka in 
primerjava več podatkov omogoča boljši 

qalinu osrednja skupina) kazalnike 

erjeno, kajti kazalnik je osnova za 

Ovrednotenje mora biti tako, da ga zaposleni razumejo in vidijo v njem nek smisel. 

oblika vrednotenja mora biti standardizirana, zaradi tega, da se ljudje 

o v sistemu nadziranja morajo biti med seboj povezane 
zagotavljanje postavljanja novih ciljev, zagotovljena dinamika itd. 
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4 LAMBRECHTOV DOM 
 

4.1 Predstavitev Lambrechtovega doma3 
 

Lambrechtov dom je Javni zavod, kar pomeni, da je njegov lastnik Republika Slovenija. Gre 
za  dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb.  
Lambrechtov dom se nahaja v Slovenskih Konjicah ter velja za najstarejši dom na 
Slovenskem, ki sega že v leto 1871. Lambrechtov dom so leta 2008 prenovili in na novo 
dogradili dom v katerem danes biva okoli 160 stanovalcev. Nameščeni so v standardne 
dvoposteljne in enoposteljne sobe na stanovanjskem in negovalnem delu doma.  
 
Dom ponuja tudi naslednje storitve: 
 

• Služba za zdravstveno nego in oskrbo z enotami – je zdravstvena nega in oskrba 
stanovalcev. Zdravstveno nego in oskrbo izvaja za to usposobljen kader. Izvajajo 
zdravstveno in socialno oskrbo stanovalcev, primerno njegovemu zdravstvenemu 
stanju, njegovim zmožnostim, željam in potrebam.  
 

• Socialna služba – delo socialne delavke v domu je vezano na pripravo starejšega 
človeka na domsko varstvo, na prihod v dom in bivanje v domu. 
 

• Služba za pomoč družini na domu – gre za oskrbo na domu, s katero želijo 
omogočiti bivanje v domačem okolju tistim upravičencem, ki imajo zagotovljene 
bivalne in druge pogoje za življenje, se pa zaradi starosti in invalidnosti ne morejo 
oskrbovati in negovati sami. 
 

• Prehrana – v domu se trudijo nuditi okusno, zdravo, varno in uravnoteženo 
prehrano skozi celi dan. 
 

• Delovna terapija – načrtuje se izključno individualno in s pomočjo delovno 
terapevtskih testov. Gre za individualno izbiro dejavnosti in aktivnosti, pri kateri 
ima stanovalec možnost sodelovanja in izbiranja različnih aktivnosti. 
 

• Fizioterapija – je strokovno medicinsko področje, ki s pomočjo vzgojnih in 
fizioterapevtskih metod vzdržuje, vzpostavlja in izboljšuje psihofizične sposobnosti 
ter zmogljivosti posameznika ali skupine ljudi, katerih zdravje je ogroženo ali 
prizadeto. 
 

• Dnevno varstvo – nudi storitev, ki omogoča skrb in predvsem varovanje 
upravičenca čez dan. Značilnost dnevnega varstva je, da se upravičenec dnevno 
vrača v svoje domače okolje. Pri preživljanju časa v dnevnem centru se prilagajajo 
posamezniku ali skupini ter tako omogočajo kvaliteto storitev. 

 

 

                                                 
3
 Vir: http://www.lambrechtov-dom.si/index.php?p=1&id=1&a=1 
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4.1.1 Predstavitev prosto časovnih dejavnosti 
 
 
Lambrechtov dom velja na slovenskem kot dom s tradicijo in izkušnjami. Skozi zgodovino 
so se dejavnosti vseskozi spreminjale, obstoječe pa dopolnjevale. Inovativni pristopi so pri 
razvoju doma izrednega pomena, saj lahko vodstvo doma le tako sledi željam in potrebam 
stanovalcev, hkrati pa povečuje zadovoljstvo tako stanovalcev kakor tudi zaposlenih.  
Tudi prosto časovne dejavnosti v domu se iz leta v leto dopolnjujejo. Pri izvajanju teh 
dejavnosti sodelujejo zaposleni, stanovalci, kakor tudi zunanje okolje. Bistvenega pomena 
za razvoj doma in ohranjanje kvalitete pa so nove, sveže ideje, ki se s pomočjo vseh 
akterjev realizirajo. Vsaka nova ideja je lahko inovativna, če je tudi ustvarjalna in ko zaradi 
svoje inovativnosti postane tudi zanimiva za uporabnike. V domu starejših so inovacije 
pomembne za ohranitev kakovosti življenja in s tem za ohranjanje pozitivnega poslovanja, 
saj je konkurenca vse večja.  
 
V Lambrechtovem domu se izvajajo naslednje prosto časovne dejavnosti: 
 

→ delovanje skupin starih ljudi za samopomoč, 

→ delovanje duhovne skupine in mesečna maša v domu samem, 

→ delovanje bralne skupine, 

→ delovanje pevskega zbora Beli cvet, 

→ izposoja knjig v sodelovanju s knjižnico, 

→ športne aktivnosti kot priprava na športne igre stanovalcev domov savinjske regije, 

→ igranje tombole, 

→ delavnice, ki spodbujajo motoriko stanovalcev – zelo pomemben inovacijski 
pristop, da se razbije monotonost, 

→ pekovska delavnica, 

→ praznovanje rojstnih dni stanovalcev, 

→ kino v domu, 

→ računalniški tečaj za stanovalce, 

→ prostovoljno delo osnovnošolske in srednješolske mladine, 

→ prireditve v sodelovanju z vedno novimi nastopajočimi, 

→ izleti (izlet stanovalcev, izlet skupin za samopomoč), 

→ pikniki (sladoledni piknik, kostanjev piknik), 

→  sodelovanje na prireditvah v lokalni skupnosti, 

→ sodelovanje pri oblikovanju domskega glasila, 

→ sodelovanje pri pripravi jedilnika, 

→ sodelovanje pri dnevnih opravilih v pralnici doma, 

→ sodelovanje pri urejanju zunanje okolice in skrbi za domske živali, 

→ sodelovanje v svetu stanovalcev in 

→ udeležba na medgeneracijskem taboru. 
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4.2 Analiza zbranih podatkov in sinteza sklepa 
 

 

Pri pisanju diplomskega seminarja mi je bila v veliko pomoč univerzitetno diplomirana 
socialna delavka Darja Hostej, zaposlena v Lambrechtovem domu na delovnem mestu 
vodje službe pomoč družini na domu. V pogovoru z njo sem spoznala delo in življenje v 
domu in na osnovi moje diplomske raziskave in pogovorov sem postavljene hipoteze 
lahko potrdila oziroma zavrgla. 
 
Kot sem že omenila je Lambrechtov dom najstarejši dom na slovenskem. Ponaša se s 
tradicijo izkušenj in bogato izbiro prosto časovnih dejavnosti. Dom se je skozi leta 
delovanja spreminjal tako v zunanji obliki in kapaciteti, kakor tudi v obsegu dejavnosti, ki 
jih nudi svojim stanovalcem. Lambrechtov dom je dom odprtega tipa, v katerega prihajajo 
stanovalci najrazličnejših navad, vrednot, kultur, prav tako starosti. Tako najstarejša 
stanovalka doma šteje dobrih 100 let, najmlajši stanovalec pa manj kot 50 let. Slednje 
pomeni, da se morajo zaposleni pri zadovoljevanju njihovih potreb vseskozi prilagajati 
individualnim potrebam in željam. Inovacije pri tem igrajo pomembno vlogo. Bolj kot so 
ustvarjalne, bolj so uspešne. Vendar pa inovativni pristopi brez sodelovanja stanovalcev 
kot glavnih akterjev nima bistvenega pomena. Nekaj novega, neznanega, brez osnovnega 
poznavanja, ima odklonilen učinek. Medsebojno sodelovanje in povezovanje zaposlenih 
vseh strok ter poklicev v domu, s stanovalci, je nujno. Pripomore pa k izboljšanju odnosov 
in posledično izboljševanju kvalitete življenja v domu. Glavni pomen medsebojnega 
sodelovanja je v ohranjanju samospoštovanja stanovalcev, ohranjanju občutka vrednosti 
in zmožnosti sprejemanja lastnih odločitev. 
 
Tako se Lambrechtov dom iz leta v leto trudi obdržati kvaliteto storitev z novimi, svežimi 
pristopi. Dobro ime, ki si ga je dom pridobil skozi leta organiziranja in vedno novimi, 
inovativnimi idejami, je potrebno obdržati. Vendar pa je brez ustvarjalnosti vseh, ki 
delujejo in živijo v domu to nemogoče. Stanovalci na rednih sestankih z vodstvom doma 
izražajo svoja pričakovanja, želje, zahteve, zadovoljstva, kakor tudi nezadovoljstva. 
Pridobljene informacije so za dom izrednega pomena. Le tako lahko vodstvo doma zastavi 
nove cilje, ki pripomorejo k izboljšanju kvalitete življenja in dela v domu.  
 
V tem letu se je Lambrechtov dom vključil v E-qalin projekt. Namen projekta je še dodatno 
okrepiti dobro sodelovanje vseh, ki jim Lambrechtov dom pomeni okolje za delo, življenje 
in dobro počutje. Projekt nudi nekaj novega, to je redno sodelovanje tudi s svojci in 
zaposlenimi prav iz vseh služb. Tako se bo Lambrechtov dom lahko dejansko primerjal z 
drugimi slovenskimi domovi. Že sam začetek sodelovanja v projektu E-qalin je za 
Lambrechtov dom nekaj inovativnega. Še pomembnejše pa je, da bodo sodelujoči akterji 
vedno znova zastavljali nove inovativne pristope. 
 
Vodstvo doma se je v tem letu odločilo za dva nova inovativna pristopa. Uvedba 
računalniškega tečaja za stanovalce je manjši projekt. Stanovalci so sodelovali z dijaki 
srednje šole v Slovenskih Konjicah. Tako se je kvaliteta življenja tistih, ki so želeli v 
projektu sodelovati izboljšala. Stanovalci so pridobili novo znanje in hkrati so se 
povezovali z mlajšo generacijo.  


