
 
V letu 2013 je v raziskavi sodelovalo 
28 domov. Pri izračunu odstopanja 
domov od skupnega povprečja Indeksa 
zadovoljstva se  Koroški dom 
starostnikov PE Slovenj Gradec nahaja 
na drugem mestu pri merjenju 
zadovoljstva stanovalcev, na petem 
mestu pri merjenju zadovoljstva 
svojcev in na tretjem mestu pri 
merjenju zadovoljstva zaposlenih. 

Uspeh je odvisen od pripravljenosti 
zaposlenih, stanovalcev in sorodnikov  

za sodelovanje. 
V skladu s filozofijo E-Qalina vodimo 

politiko kvalitete. Storitve so usmerjene 
na potrebe uporabnikov.  

 
Naš cilj je  zadovoljen stanovalec. 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Uvajanje E-Qalina v Sloveniji vodi  

 
Firis  Imperl & Co. d.n.o. 

Razvojni inženiring socialnega varstva 
Tržaška 90/J, 1370 Logatec 

 
 

Vse dodatne informacije: 
 

Direktor  
Srečko MLAČNIK, univ. dipl. psiholog, 

višji svetovalec 
Telefon: 02 87 23 351 
kds.mlacnik@siol.net 

 
Vodja enote  

Marjana KAMNIK, univ.dipl.            
soc. delavka, višja svetovalka 

Telefon:02 88 46 436 
marjana.kamnik@kor-dom.si 

 
 

Vodja kakovosti 
Vesna GOLOGRANC,  
dipl. fizioterapevtka 

Telefon: 02 88 46 425 
vesna.gologranc@kor-dom.si 

 
 

 
 

 

    

POSLOVNA ENOTA SLOVENJ GRADEC, CELJSKA CESTA 24, 2380 SLOVENJ GRADEC 
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E-QALIN obsežen, vseevropski, 
inovativen in dinamičen  model 
upravljanja s kakovostjo 
vključuje strukture, procese in rezultate 
zavoda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kot že veste je prvo triletno obdobje 
končano in rezultat tega je certifikat.  
Trenutno se nahajamo v zadnji, tretji fazi 
novega ocenjevalnega obdobja 2012 do 
2015. 
V vsaki fazi delujejo skupine: 

 dve skupini za kakovost-
zaposleni,  

 skupina za kakovost-vodstvo  
 skupina za razvoj. 

Vključeni so zaposleni, stanovalci in  
sorodniki.   
V prvih dveh fazah je bilo skupno 
predlaganih 20 manjših sprememb, ki 
so bile izpeljane. Naredila se je ograja na 
stopnišču, stanovalci so prisotni na 

sestanku za izdelavo individualnih 
načrtov, znak na vratih kopalnice, novi 
koši, in še drugi. 
V domu je vzpostavljen sistem 
spremljanja zadovoljstva stanovalcev, 
svojcev in zaposlenih z vključitvijo v 
standardizirano raziskavo merjenja 
zadovoljstva, ki je bila izpeljana v 
začetku maja in nam omogoča 
primerjavo leta 2011 z letom 2013. 
 
ZADOVOLJSTVO STANOVALCEV: 
 
 
 
 
 
 
V raziskavi je sodelovalo 73 
stanovalcev. 
Najbolje ocenjeni elementi so bili 
popravila okvar, odprtost doma, 
spoštovanje osebnega dostojanstva, 
bivalni pogoji in domski zdravnik. 
Najslabše ocenjeni elementi pa so bili 
odziv osebja na kritike, prehrana, 
storitve pralnice, upoštevanje želja glede 
pogostosti nege in  storitve delovne 
terapije. 
 
ZADOVOLJSTVO SORODNIKOV: 
 
 
 

V raziskavi je sodelovalo 42 
sorodnikov. 
Najbolje ocenjeni elementi so bili 
izgled in prepoznavnost doma, bivalni 
pogoji , zagotavljanje zasebnosti in 
možnost uresničevana hobijev. 
Najslabše ocenjeni elementi pa 
obveščanje ob spremembah oskrbe, 
zdravstvenega stanja, hrana v domu in 
izražanje kritike. 
 
ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH: 

 
 

 
 

 
 

V raziskavi je sodelovalo 36 zaposlenih. 
Najbolje ocenjeni elementi so bili 
možnost dodatnega usposabljanja, 
koristnost in uporabnost usposabljanj, 
zaščitna sredstva, zadovoljstvo z vizijo 
doma, sprejetost v delovni skupini. 
Najslabše ocenjeni elementi pa so 
pomoč v osebnem življenju, politika 
obveščanja, sprejetost v celotnem 
kolektivu, možnost ohranjanja 
psihičnega in fizičnega zdravja in način 
nagrajevanja. 

 
 
 
 
 


