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POVZETEK 

Magistrska naloga raziskuje povezave med zadovoljstvom zaposlenih in kupcev z dejavniki 

prostorske urejenosti maloprodaje v organizaciji s poštnimi storitvami. Teoretična obravnava 

zadovoljstva zaposlenih, kupcev in dejavnikov prostorske urejenosti s pomočjo storitvenega 

oblikovanja je nadgrajena z empirično kvantitativno analizo zadovoljstva zaposlenih in 

kupcev ter povezav med zadovoljstvom zaposlenih in kupcev z obstoječim stanjem in 

ţelenimi spremembami prostorske ureditve maloprodaje z vidika zaposlenih in kupcev. 

Rezultati faktorske analize kaţejo, da so dejavniki prostorske urejenosti ključni za 

zadovoljstvo zaposlenih in kupcev. Z uporabo statistične analize so preverjene hipoteze, ki se 

nanašajo na razliko med obstoječim stanjem in ţelenimi spremembami prostorske ureditve 

maloprodaje z vidika zaposlenih in kupcev ter razliko med obema skupinama. 

Ključne besede: zadovoljstvo zaposlenih, zadovoljstvo kupcev, dejavniki prostorske 

urejenosti, faktorska analiza, statistična analiza. 

SUMMARY 

This master’s thesis researches connections between employee and customer satisfaction with 

spatial arrangement factors of retail sale in organisation with postal services. Theoretical 

coverage of employee and customer satisfaction, and spatial arrangement factors through 

design services has been upgraded by empirical quantitative analysis of employee and 

customer satisfaction, and connections with employee and customer satisfaction with the 

existing state and desired changes of retail sale spatial arrangement in the light of employees 

and customers. Results of factor analysis show that spatial arrangement factors are the key for 

the satisfaction of employees and customers. By using statistical analysis the hypotheses 

concerning the difference between the existing state and desired changes of retail sale spatial 

arrangement in the light of employees and customers, and the difference between both groups 

have been confirmed. 

Key words: employee satisfaction, customer satisfaction, spatial arrangement factors, factor 

analysis, statistical analysis. 
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1 UVOD 

Magistrska naloga opredeljuje povezave med zadovoljstvom zaposlenih, zadovoljstvom 

kupcev in dejavniki prostorske ureditve. V uvodnem poglavju so navedena teoretična 

izhodišča in opredelitev obravnavanega problema, temeljni hipotezi, namen in cilji raziskave 

ter predpostavke in omejitve raziskave. Drugo poglavje govori o poštnih storitvah in 

obravnavani organizaciji. Tretje poglavje obravnava dejavnike prostorske ureditve s pomočjo 

storitvenega oblikovanja. Četrto poglavje obravnava zadovoljstvo zaposlenih, peto pa 

zadovoljstvo kupcev. V šestem poglavju je predstavljena raziskava zadovoljstva zaposlenih in 

kupcev z dejavniki prostorske urejenosti. V sedmem poglavju so navedeni rezultati in 

predlogi za izboljšave. Zadnje, osmo poglavje pa je namenjeno sklepnim mislim. 

1.1 Teoretična izhodišča 

Zadnjih nekaj let je bilo povsod po svetu obdobje velikih sprememb, predvsem v drţavah EU. 

Prav tako so se spremembe pojavile tudi na poštnem področju, ki so se po letu 2004, ko je 

Slovenija postala polnopravna članica EU, samo še stopnjevale.  

1.2 Opredelitev problema 

Zaradi sprememb na trgu se mora organizacija s poštnimi storitvami prilagoditi in slediti 

strateškim usmeritvam ter tako z mnogimi dopolnilnimi dejavnostmi nadomestiti izpad 

prihodka iz naslova osnovnih poštnih storitev ter plačilnega prometa. Nenehno je potrebno 

razvijati nove storitve s primerno stopnjo dodane vrednosti, nadgrajevati obstoječe klasične 

storitve ter tako ustvarjati dodano vrednost in izboljševati trţno pozicijo ter nove prodajne 

prijeme. Na vseh področjih mora dosegati visoko stopnjo donosnosti, ekonomičnost 

poslovanja in donosa na kapital ter usmerjanje dobička v razvoj in posodobitev. Uvesti je 

treba kriterij odličnosti z racionalizacijo delovnih in poslovnih procesov ter tako izboljšati 

produktivnost zaposlenih in zniţati stroške poslovanja. Za dolgoročno uspešnost namreč niso 

ključni le zadovoljni lastniki, temveč tudi zadovoljni kupci in zaposleni. Davis in Newstrom 

(1989, 176) pravita, da je zadovoljstvo na delovnem mestu skupek naklonjenih in 

nenaklonjenih občutkov, s katerimi zaposleni označijo svoje delo. Je relativni občutek 

zadovoljstva ali nezadovoljstva, ki se razlikuje od objektivnih mišljenj in pričakovanega 

obnašanja. Kot glavno konkurenčno prednost vse več podjetij navaja svoje zaposlene, ki na 

eni strani s pozitivnim odnosom do sodelavcev in dela vodijo k boljši klimi v podjetju, po 

drugi strani pa s pomočjo te klime dosegajo boljše prodajne rezultate. Le ti pa dolgoročno 

vodijo v uspešnost podjetja in posledično v zadovoljstvo kupcev. Za doseganje takšne 

učinkovitosti je pomembno, da so zaposleni s svojim delovnim okoljem zadovoljni in 

ustrezno motivirani za delo. Od ravnanja ljudi pri delu, je odvisna uspešnost organizacije, zato 

ne preseneča, da postajajo vse pomembnejša tudi merila poslovne uspešnosti, povezana z 
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zaposlenimi. Povezanost med zadovoljstvom, klimo in poslovno uspešnostjo je tako močna, 

da organizacije z neustrezno in nespodbudno organizacijsko klimo v večini primerov ne 

dosegajo visoke stopnje uspešnosti. Vse organizacije so namreč uspešne le toliko časa, dokler 

imajo ustrezno klimo in zadovoljne zaposlene in kupce. Raziskave kaţejo, da so v 

organizacijah (v obdobju 1999 in 2002), kjer so bili zaposleni bolj zavzeti in zadovoljni, 

ustvarili tudi do 200 % več donosa kot v organizacijah kjer je bila zavzetost in zadovoljstvo 

zaposlenih manjša (HR.COM 2005). Prav tako organizacijam postaja najpomembnejši cilj 

zadovoljstvo kupca, ki predstavlja glavni kazalnik kakovosti poslovanja (Harrell 2002, 38). 

Zadovoljni kupec je za organizacijo kandidat za ponovne nakupe izdelkov ali storitev, kar 

lahko vodi do njihove lojalnosti do organizacije (Kotler 1998, 43; Ule in Kline 1996, 248). 

Pomemben dejavnik, ki vpliva na zadovoljstvo zaposlenih in kupcev je fizično okolje. To 

namreč predstavlja enega izmed dejavnikov, ki imajo velik vpliv na porabnikovo zadovoljstvo 

in zaznavanje kakovosti storitev (Reimer in Kuehn 2005, 786), prav tako pa vpliva tudi na 

zadovoljstvo, motivacijo ter produktivnost zaposlenih (Harris in Ezeh 2008, 394). Fizično 

okolje v organizaciji lahko razdelimo na tri dimenzije, in sicer (Nguyen in Leblanc 2002, 

246): sestavine ambienta ali atmosfera, prostorsko ureditev ter elementi namenjeni olepšavi in 

pripomočki za orientacijo. Prostorska ureditev predstavlja načrtovano postavitev pohištva in 

opreme glede na potrebe procesa dela. Olajšuje delo zaposlenih in pripomore k učinkovitem 

delovnem procesu, vpliva pa tudi na kupčevo doţivljanje storitve in prodaje, saj določa 

stopnjo zasebnosti, urejenosti in udobja (Lovelock in Wirtz 2007, 300). 

Izhajajoč iz teh ugotovitev, smo za predmet raziskovanja izbrali prostorsko ureditev 

maloprodaje poštnih storitev kot dejavnik zadovoljstva zaposlenih in kupcev. 

1.3 Namen, cilji in temeljni tezi magistrske naloge 

Namen raziskave je na osnovi anketnega vprašalnika ugotoviti zadovoljstvo zaposlenih in 

kupcev z obstoječo prostorsko ureditvijo maloprodaje. V magistrski nalogi smo se 

osredotočili na ugotavljanje ključnih pomanjkljivosti sedanje prostorske ureditve in glede na 

rezultate raziskave oblikovali predloge za izboljšanje prostorske ureditve maloprodaje 

obravnavane organizacije.  

Cilji, ki smo jih dosegli v naši raziskavi, so naslednji: 

 preučili smo domačo in tujo strokovno literaturo s področja zadovoljstva zaposlenih in 

kupcev ter dejavnikov, ki vplivajo na zadovoljstvo, 

 pregledali smo obstoječo literaturo s področja storitvenega oblikovanja in prodaje ter 

interno literaturo organizacije s poštnimi storitvami, 

 sistematično smo definirali in analizirali dejavnike z vidika zaposlenih in kupcev glede 

zadovoljstva z obstoječim stanjem prostorske ureditve pošt, 
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 sistematično smo definirali in analizirali predloge z vidika zaposlenih in kupcev glede 

prostorske ureditve pošt, 

 naredili primerjavo dejavnikov/ţelenih sprememb, kot jih vidijo na eni strani kupci in na 

drugi strani zaposleni ter 

 naredili smo primerjavo med obstoječim in ţelenim stanjem prostorske ureditve 

maloprodaje pri zaposlenih in pri kupcih. 

V empiričnem delu naloge smo v skladu s cilji raziskave oblikovali naslednje hipoteze: 

Hipoteza 1: Prostorska urejenost v organizaciji s poštnimi storitvami je eden ključnih 

dejavnikov zadovoljstva zaposlenih in kupcev. 

Prostor za stranke, kjer je razstavljeno trgovsko blago predstavlja neposreden stik s kupci in 

zaposlenimi. S faktorsko analizo smo ugotavljali ali so dejavniki prostorske urejenosti ključni 

za zadovoljstvo zaposlenih. 

Hipoteza 2: Pri prostorski ureditvi pošt obstaja statistično značilna razlika v dejavnikih/ 

želenih spremembah med zaposlenimi in kupci.  

S pomočjo anketnega vprašalnika smo ţeleli ugotoviti ţelene spremembe prostorske ureditve 

maloprodaje z vidika zaposlenih in kupcev. Za ugotovitev razlike med obema skupinama smo 

uporabili statistično analizo (t-test), s katero smo primerjali povprečne vrednosti zaposlenih 

ter kupcev. 

Hipoteza 3: Obstaja statistično značilna razlika pri zaposlenih in pri kupcih med obstoječim 

stanjem prostorske ureditve maloprodaje ter želenimi spremembami v zvezi z njo.  

S pomočjo anketnega vprašalnika smo ţeleli ugotoviti razliko med obstoječim stanjem in 

ţelenimi spremembami prostorske ureditve maloprodaje z vidika zaposlenih in kupcev. Za 

ugotovitev razlike smo uporabili statistično analizo (t-test) s katero smo primerjali povprečne 

vrednosti obstoječega in ţelenega stanja prostorske ureditve maloprodaje. 

1.4 Predpostavke in omejitve 

Z raziskavo in predstavljenimi ugotovitvami smo ţeleli dokazati, da je za večje zadovoljstvo 

zaposlenih in kupcev smiselno uvesti predlagane dejavnike prostorske ureditve prodajnega 

prostora pošt.  

Magistrsko delo je tudi koristen prispevek na področju prodaje v organizaciji s poštnimi 

storitvami, ker vsebuje konkretne predloge za spremembe prostorske ureditve maloprodaje, ki 

pripeljejo do večjega zadovoljstva tako zaposlenih kakor tudi kupcev. Dejstvo je, da na tem 

področju primanjkuje primerov dobrih praks, predvsem s področja uvajanja sprememb, 
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storitvenega in prostorskega oblikovanja. Ta znanja so nujno potrebna za še boljše delo v 

prihodnje, ki se odraţa predvsem v kakovosti opravljenih storitev ter zadovoljstvu lastnikov 

in zaposlenih. 

Magistrsko delo je doprineslo k novim znanjem na področju prostorske urejenosti in 

zadovoljstva pri delu. 

Rezultati raziskovanja imajo precej široko uporabo. Uporabljajo jih lahko različna podjetja, ki 

se ukvarjajo s prodajo in tudi ostala podjetja, ki zaposlujejo ljudi.  

Omejitve v magistrski nalogi so naslednje: 

 raziskavo smo izvedli samo med zaposlenimi in kupci, ki so vrnili izpolnjen anketni 

vprašalnik (metodološka omejitev), 

 analizirali smo dejavnike zadovoljstva, ki so po našem mnenju najpomembnejši za 

raziskavo zadovoljstva zaposlenih in kupcev (metodološka omejitev), 

 anketiranje je med kupci potekalo v časovnem obdobju dveh mesecev (april in maj 2011), 

torej so anketni vprašalnik izpolnili le tisti, ki so v tistem obdobju obiskali eno izmed 

poslovalnic organizacije s poštnimi storitvami in kupili vsaj en izdelek iz maloprodaje 

(metodološka omejitev), 

 moţnost pristranskosti raziskovalca (vsebinska omejitev),  

 obseţnost obravnavane tematike zadovoljstva zaposlenih in kupcev (vsebinska omejitev), 

 obravnavana organizacija s poštnimi storitvami je s svojimi poslovalnicami edina med 

konkurenčnimi podjetji, ki ima s prostorom za stranke, direkten stik s končnimi 

uporabniki, zato v raziskavo nismo zajeli konkurenčnih organizacij. 
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2 POŠTNE STORITVE 

V tem poglavju bomo predstavili obravnavano organizacijo s poštnimi storitvami, njeno 

zgodovino, organiziranost in storitve, ki jih opravlja.  

2.1 Razvoj poštnih storitev 

Pošta je imela mednarodni značaj domala vse od svojega začetka, saj so ga pogojevali vsi 

druţbeni razredi od suţenjstva pa do današnjih dni. Za vsako druţbeno ureditev je bilo 

značilno, da je po svoje vplivala na razvoj mednarodnega poštnega prometa. V času 

suţenjstva se je ta vpliv kazal z nastajanjem razvitejših drţav tega obdobja, v času fevdalizma 

zaradi razvoja fevdalne druţbe in njenih subjektov, kot so cerkev, trgovina, univerze itn. V 

času kapitalizma je tako imenovani poštni regal omogočal, da je imela monopol nad poštnim 

prometom izključno drţava, ki ga je uporabljala tudi za polnjenje drţavne blagajne. Za vse tri 

druţbene ureditve je značilno, da se je poštni promet sicer razvijal, vendar zaradi različnih 

predpisov, zapletenega zaračunavanja in visoke poštnine ni dosegel večjega mednarodnega 

značaja (Priročnik za pismonoše 2010, 21). 

Razvoj mednarodnega poštnega prometa so bistveno pospešili razvoj industrije, svetovna 

trgovina ter površinski in pomorski promet. Leta 1863 je prišlo do sklica prve poštne 

konference v Parizu, kar je še bolj pospešilo razvoj mednarodnega poštnega prometa. Ideja o 

ustanovitvi svetovne poštne zveze se je začela širiti ţe v začetku 19. stoletja. Na omenjeni 

konferenci v Parizu leta 1863 še niso govorili o ustanovitvi mednarodne poštne organizacije. 

Tudi nemško-francoska vojna je vplivala na to, da je ta ideja nekoliko zamrla in kar 11 let je 

moralo preteči od pariške konference, da je prišlo do ustanovitve mednarodne poštne 

organizacije. Pogoji, ki so omogočali sklic prvega kongresa pošt sveta, so dozoreli šele leta 

1874. Takrat je Švica sklicala prvi kongres, ki se ga je udeleţilo 21 drţav, in to vse evropske 

drţave, ZDA, prek Španije in Francije pa so bile zastopane tudi kolonialne afriške drţave. 

Na tem kongresu je bila sprejeta tudi prva poštna konvencija (9. oktobra 1874), mednarodna 

poštna organizacija pa je dobila svoje prvo ime Splošna poštna zveza. Šele na drugem 

kongresu v Parizu leta 1878, ki se ga je udeleţilo ţe 33 drţav, je Splošna poštna zveza dobila 

današnje ime – Svetovna poštna zveza (UPU – Union postale universelle).  

Svetovna poštna zveza (v nadaljevanju: SPZ) stalno povečuje svoje članstvo; trenutno ima 

191 drţav članic. To pa pomeni, da poštne storitve danes ne poznajo političnih meja. 

Pomembno je tudi to, da je bila prav konvencija SPZ v preteklosti mnogokrat edini 

mednarodni dogovor, ki je veljal tudi med tistimi drţavami, ki so iz političnih razlogov 

prekinile vse druge medsebojne odnose. Svetovno poštno zvezo sestavljajo drţave, ki so 

podpisale in ratificirale ustavo SPZ. Republika Slovenija je postala članica te pomembne in 

velike organizacije avgusta 1992 (Priročnik za pismonoše 2010, 21–23). 
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2.2 Zakonska ureditev področja poštnih storitev in vloga regulatorja v Republiki 

Sloveniji  

Poštne storitve se opravljajo v skladu z določili Zakona o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 

51/2009 – uradno prečiščeno besedilo), s Splošnimi pogoji izvajanja univerzalne poštne 

storitve (Uradni list RS, št. 28/2006 in 31/2007) ter Splošnimi pogoji za dostop do poštnega 

omreţja druţbe Pošta Slovenije, d. o. o., ki so začeli veljati 12. 4. 2011. Trenutno se še 

usklajujejo z Agencijo za pošto in elektronske komunikacije, zato so v prihodnje moţne še 

posamezne spremembe in prilagoditve. 

V mednarodnem prometu pa se poštne storitve opravljajo tudi v skladu z določili Konvencije 

Svetovne poštne zveze, drugimi mednarodnimi predpisi ter dogovori. Ob tem pa Pošta 

Slovenije, d. o. o., predpiše in izda tudi tehnološka navodila za opravljanje storitev. 

Prelomnico na področju poštnih storitev v Republiki Sloveniji predstavlja Zakon o poštnih 

storitvah (Uradni list RS, št. 51/2009), ki je postavil temelje za liberalizacijo trga poštnih 

storitev.  

Ta zakon pomeni popolno prilagoditev opravljanja poštnih storitev v Republiki Sloveniji 

pravnemu redu Evropske unije. Zakon določa pogoje in postopek za izvajanje poštnih 

storitev, ureja zagotavljanje in izvajanje univerzalne poštne storitve, uvaja pogoje za 

dostopnost do javnega poštnega omreţja in izdajanje poštnih vrednotnic, določa pristojnosti, 

organizacijo in delovanje Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije 

kot neodvisnega regulativnega organa v delu, ki se nanaša na poštne storitve, določa pravice 

in obveznosti izvajalcev in uporabnikov poštnih storitev ter ureja druga vprašanja, povezana s 

poštno dejavnostjo. 

Agencija za pošto in elektronske komunikacije je neodvisni organ, ki ureja in nadzira trg 

poštnih storitev v Republiki Sloveniji. Daje soglasje na splošne pogoje in cene univerzalne 

poštne storitve, ostale pravice agencije, ki so povezane s poštnimi storitvami, pa so navedene 

v Zakonu o poštnih storitvah. 

2.3 Organiziranost in predstavitev poštnih storitev v Republiki Sloveniji 

V skladu s Splošnimi pogoji izvajanja univerzalne poštne storitve (Uradni list RS, št. 28/2006 

in 31/2007) je izvajalec univerzalne poštne storitve v Republiki Sloveniji Pošta Slovenije, 

d. o. o. Univerzalna poštna storitev je trajno, redno in nemoteno izvajanje določenih poštnih 

storitev z določeno kakovostjo na celotnem ozemlju Republike Slovenije po cenah, ki so 

dostopne vsem uporabnikom. Uporabnik poštne storitve pa je vsaka pravna ali fizična oseba, 

ki uporablja univerzalno poštno storitev ali kot pošiljatelj ali kot prejemnik. 

Poštne pošiljke se delijo na dve skupini:  



 

7 

 navadne pošiljke, za katere se pošiljatelju ne izda potrdilo o oddaji pošiljke, od 

naslovnika pa se ne zahteva potrditev prevzema pošiljke in 

 knjiţene pošiljke, za katere se pošiljatelju izda potrdilo o oddaji pošiljke, od naslovnika 

pa se zahteva potrditev prevzema pošiljke. Gre torej za evidentiranje pošiljk pri sprejemu 

in vročitvi. Knjiţene pošiljke so pisemske in paketne pošiljke ter Hitra pošta. 

Na spletni strani Pošte Slovenije (www.posta.si) je omogočeno sledenje (informacije o 

statusih) vseh vrst knjiţenih pošiljk, sprejetih v Sloveniji in prispelih iz tujine. Aplikacija 

omogoča sledenje na podlagi sprejemne številke pošiljke in poštne številke sprejemne pošte.  

Poleg pošiljk splošni pogoji opredeljujejo tudi poštne storitve, ki se lahko uporabljajo pri 

posameznih pošiljkah:  

 Odkupnina je poštna storitev, pri kateri se pošiljka vroči naslovniku proti predhodnemu 

plačilu zneska odkupnine.  

 Povratnica je poštna storitev, pri kateri se vročitev pošiljke potrdi na posebnem obrazcu 

Povratnica – Advice of receipt. Povratnico izpolni pošiljatelj in jo odda skupaj s pošiljko. 

Na naslovni strani pošiljke mora biti oznaka 'AR'. Povratnica se vrne pošiljatelju kot 

navadno pismo.  

 Osebna vročitev je poštna storitev v notranjem prometu, pri kateri mora biti priporočeno 

pismo ali vrednostno pismo vročeno osebno naslovniku. Na naslovni strani pošiljke mora 

biti oznaka 'Vročiti osebno'.  

 Pazljivejše ravnanje je poštna storitev, pri kateri se s pošiljko ravna posebej pazljivo. Na 

naslovni strani pošiljke mora biti oznaka 'Občutljivo', v mednarodnem prometu pa 

'Fragile'. 

 Prednostno je poštna storitev v mednarodnem prometu, pri kateri ima pošiljka prednost 

pri prenosu. Na naslovni strani pošiljke mora biti oznaka 'Priority'. 

 Klic 1 je poštna storitev, pri kateri je treba pred dostavo obvezno poklicati naslovnika in 

se dogovoriti o okvirnem času dostave. Storitev lahko uporabljajo le pošiljatelji poslovnih 

paketov v notranjem prometu. 

 Klic 2 je poštna storitev, ki pomeni, da se poslovni paket najprej poskuša vročiti z redno 

dostavo. Če poslovni paket ob poskusu redne dostave ni vročen, in če naslovnik paketa ne 

prevzame v dveh dneh po puščenem obvestilu o prispeli pošiljki, je treba naslovnika 

poklicati in se dogovoriti o brezplačni drugi dostavi ali o prevzemu paketa na pošti. 

Storitev lahko uporabljajo le pošiljatelji poslovnih paketov v notranjem prometu. 

 Čas dostave je storitev, ki jo lahko uporabljajo le pošiljatelji poslovnih paketov v 

notranjem poštnem prometu. Gre za storitve »Dostava do 10. Ure«, »Dostava po 16. Uri« 

in »Prevzem na pošti«.  

 Poslovni paketi s storitvijo Dostava do 10. ure se naslovniku dostavijo do 10. ure (od 

ponedeljka do petka).  

http://www.posta.si/
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 Poslovni paketi s storitvijo Dostava po 16. uri se naslovnikom v določenih krajih 

dostavijo po 16 uri (od ponedeljka do petka).  

 Poslovni paketi s storitvijo Prevzem na pošti se naslovnikom izročajo na pošti. 

Naslovniku se v tem primeru dostavi samo obvestilo o prispeli pošiljki, poslovni paket pa 

se ne dostavlja. 

 Storitev Vplačnina po pogodbi lahko uporabljajo pošiljatelji poslovnih paketov v 

notranjem prometu in pomeni, da vplačnino za odkupnino poravna pošiljatelj. To pomeni, 

da se od naslovnika izterja samo znesek odkupnine.  

 Storitev Čeki lahko izbere pošiljatelj poslovnih paketov v notranjem prometu, če ţeli 

naslovniku omogočiti plačilo odkupnine v več obrokih s čeki osebnih računov.  

 Storitev Trajni nalog lahko izbere pošiljatelj poslovnih paketov v notranjem prometu, če 

ţeli naslovniku omogočiti plačilo odkupnine s trajnim nalogom na osebnem računu, in če 

ima s Pošto sklenjeno ustrezno pogodbo.  

 Poštnino plača naslovnik je storitev v notranjem prometu, pri kateri poštnino za prenos 

poslovnega paketa, poslovnega paketa večjih dimenzij ali palete plača naslovnik.  

 Dobavnica je storitev, pri kateri prejme pošiljatelj poslovnega paketa, poslovnega paketa 

večjih dimenzij ali palete od naslovnika potrjeno dobavnico.  

 Storitev Več paketov za istega naslovnika lahko uporabljajo le pošiljatelji pri pošiljanju 

poslovnih paketov (z maso do 50 kg, ki niso večjih dimenzij). Vse pakete v okviru 

storitve Več paketov za istega naslovnika je treba dostaviti sočasno. 

Med drugimi poštnimi storitvami se pogosto srečujemo tudi s poštnimi storitvami po 

pošiljateljevem naročilu in s poštnimi storitvami po naslovnikovem naročilu. 

Poštne storitve po pošiljateljevem naročilu so storitve, ki jih lahko zahteva pošiljatelj po 

oddaji pošiljke, to pomeni, da lahko s pošiljko razpolaga pošiljatelj vse dotlej, dokler je pošta 

ne vroči naslovniku. 

Poštne storitve po naslovnikovem naročilu so storitve, ki jih lahko pred vročitvijo pošiljke 

zahteva naslovnik.  

Pošiljatelj ali naslovnik praviloma plača za zahtevane storitve dodatno poštnino. 

2.3.1 Telegrami 

S prenosom telegrama je mišljena celotna pot telegrama: od pošiljateljeve predaje telegrama 

na pošti, po telefonu (brezplačna telefonska številka 080 1410) ali prek interneta 

(www.posta.si) do vročitve naslovniku.  

http://www.posta.si/
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2.3.2 Storitve direktnega marketinga 

Med storitve direktnega marketinga uvrščamo:  

 storitve prenosa pošiljk (direktna pošta, mednarodna direktna pošta, O´glasna pošta),  

 storitve geomarketinga (priprava podatkovnih baz za prenos nenaslovljenih pošiljk in 

delno naslovljenih pošiljk, priprava podatkovnih baz pravnih oseb in poštnih naslovov v 

Republiki Sloveniji),  

 storitve izdelave, dodelave in priprave pošiljk (poštni ekspedit, elektronsko pismo – 

EPPS).  

2.3.3 Razvijanje fotografskih filmov, digitalnih medijev in izdelava fotografij 

V sodelovanju z zunanjim poslovnim partnerjem Pošta strankam na vseh poštah ponuja 

storitev razvijanje fotografskih filmov, digitalnih medijev (zgoščenk, spominskih kartic) in 

izdelave fotografij. Uporabniki lahko fotografske filme in digitalne medije izročijo 

pismonošu, ali pa jih v prenos oddajo na pošti. Slike lahko v izdelavo pošljejo tudi prek 

spletne strani www.posta.si. Izdelane fotografije se uporabniku dostavijo na dom brez 

dodatnega zaračunavanja poštnine, ali pa jih uporabniki sami prevzamejo na izbrani pošti.  

2.3.4 Storitve za Poštno banko Slovenije 

Na podlagi pogodbe o medsebojnem poslovnem sodelovanju opravlja Pošta za Poštno banko 

Slovenije različne storitve plačilnega prometa (osebni transakcijski računi, hranilne vloge, 

menjalniški promet, varčevanja, krediti, devizno poslovanje, plačilne kartice). 

Pošta opravlja tudi storitve, ki se izvajajo na podlagi pogodb o poslovnem sodelovanju z 

drugimi gospodarskimi druţbami, in sicer: 

 storitve za Novo Kreditno banko Maribor, d. d., 

 posredovanje pri odkupu vrednostnih papirjev za Borzno posredniško druţbo Poteza, 

 prodaja srečk, sprejem vplačil športnih stav, igre Polo in sprejem vplačil na E-račun 

Športne loterije,  

 sprejem vplačil izplačil igre Loto, prodaja srečk Loterije Slovenije, 

 storitve za mobilne operaterje, 

 poštna potovanja, 

 oglaševanje v prostorih pošt. 

2.4 Predstavitev Pošte Slovenije, d. o. o. 

Pošta Slovenije, d. o. o., je bila ustanovljena na osnovi Zakona o Pošti Slovenije (Uradni list 

RS, št. 73/94, 1/1999 in 42/2002) in Uredbe o ustanovitvi Pošte Slovenije, d. o. o., (Uradni list 

http://www.posta.si/
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RS, št. 76/1994). S samostojnim poslovanjem je začela 1. januarja 1995. Leta 1998 je bila s 

Sklepom o preoblikovanju Pošte Slovenije, d. o. o., v javno podjetje (Uradni list RS, št. 

11/1998, 42/1998 in 47/2002) preoblikovana v javno podjetje Pošta Slovenije, d. o. o. Leta 

2002 pa je bila s Sklepom o preoblikovanju javnega podjetja Pošte Slovenije, d. o. o., v Pošto 

Slovenije, d. o. o., (Uradni list RS, št. 67/2002, 96/2003 in 69/2005) preoblikovana v druţbo 

Pošta Slovenije, d. o. o. 

Julija 2005 je bil sprejet še Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju 

javnega podjetja Pošta Slovenije, d. o. o., v druţbo Pošta Slovenije, d. o. o., (Uradni list RS, 

št. 96/2003). Septembra 2008 je Vlada sprejela nov Akt o ustanovitvi druţbe, s katerim se 

uskladi dejavnost z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS št. 69/2007 in 

17/2008) ter njegova določila s spremenjeno zakonodajo na področju gospodarskih druţb. 

Uskladi se tudi razmerje števila nadzornikov, ki jih imenuje ustanovitelj in voli Svet delavcev. 

Na novo so razdeljene pristojnosti med organi druţbe, s čimer se omogoča fleksibilnejše 

poslovanje druţbe. 

Notranjo organiziranost določa splošni akt poslovodstva – Odredba o notranji organiziranosti 

Pošte Slovenije, d. o. o. (Uradno glasilo Pošte Slovenije 2009). Odredba poleg notranje 

organiziranosti določa tudi kriterije za oblikovanje posameznih delov druţbe in osnovne 

principe njihovega delovanja. Skladno s trenutno veljavno ureditvijo druţbo sestavljajo 

poslovodstvo, strokovne sluţbe druţbe in poslovne enote. Strokovne sluţbe druţbe sestavljajo 

svetovalci poslovodstva, štabne sluţbe in deset sektorjev za posamezna področja poslovanja 

druţbe. Poslovnih enot je deset, osem jih je organiziranih po regionalno-teritorialnem 

principu, kjer vsaka izvaja celotno dejavnost Pošte Slovenije, d. o. o., in s svojimi storitvami 

pokriva teritorialno zaokroţeno območje, dve poslovni enoti pa sta organizirani po prometno–

tehnološkem principu za opravljanje specializiranih storitev za poslovne enote. Pošta 

Slovenije, d. o. o., del svoje dejavnosti opravlja tudi prek kapitalsko povezanih druţb. 

Trenutno ima kapitalske deleţe v naslednjih druţbah (Priročnik za pismonoše 2010, 12–20): 

 Poštna banka Slovenije d.d. – v višini 45 odstotkov, 

 EPPS Elektronsko pismo Pošte Slovenije, d. o. o. – v višini 100 odstotkov, 

 Športna loterija Republike Slovenije – v višini 20 odstotkov, 

 Feniksšped, d. o. o. Brnik – v višini 49 odstotkov.  

Organiziranost Pošte Slovenije, d. o. o., mora biti taka, da zagotavlja uresničevanje strateških 

ciljev druţbe in hitro prilagajanje spremembam na trgu poštnih storitev in drugih storitev, kot 

tudi siceršnjim spremembam v ekonomskem okolju druţbe.  

Ustanovitelj in edini lastnik Pošte Slovenije, d. o. o. je Republika Slovenija, ki uresničuje 

ustanoviteljske pravice prek Vlade Republike Slovenije. 
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ORGANIGRAM POŠTE SLOVENIJE d. o. o.
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Slika 1: Organigram Pošte Slovenije, d. o. o. 

Vir: Priročnik za pismonoše 2010, 15. 



 

12 

3 DEJAVNIKI PROSTORSKE UREDITVE S POMOČJO STORITVENEGA 

OBLIKOVANJA 

Storitveno oblikovanje je proces načrtovanja in oblikovanja sistema komponent storitve, ki 

zagotavlja konsistentne storitvene izkušnje za obiskovalce vseh poštnih poslovalnic. Z 

uporabo pristopa storitvenega oblikovanja bo Pošta Slovenije zagotovila koristne, uporabne in 

ţelene storitve za uporabnike. Uporabnikom bo zagotovljena boljša storitvena izkušnja. 

Hkrati bodo te novo oblikovane storitve funkcionalne, učinkovite in razlikovalne z vidika 

ponudbe konkurenčnih in komplementarnih storitev na trgu.  

3.1 Definiranje storitvenega oblikovanja 

Bill Hollins (2006), pionir storitvenega oblikovanja je zapisal: »Predstavniki storitvene 

industrije ţe ves čas sooblikujejo storitve. Enega izmed največjih izzivov predstavlja ravno to, 

da prepoznajo svojo vpletenost in za izboljšanje oblikovanja storitev pridobijo pomoč«. 

V zadnjih treh desetletjih se je gospodarstvo v razvitih zahodno evropskih drţavah močno 

spremenilo. Od proizvodnje do zagotavljanja informacij in storitev. Storitveni sektor danes 

predstavlja od 60 do 70 odstotkov bruto domačega proizvoda (Mager 2007).  

Negotovo ekonomsko okolje in spremembe v potrošniških navadah so podjetja prisilila, da 

prilagodijo svoj pristop k razvoju novih izdelkov in storitev. Svojo konkurenčnost gradijo in 

utrjujejo z razvojem novih storitev, uporabo sodobnih trţnih poti in komunikacijskih kanalov 

po meri uporabnika. Vedno več pozornosti namenjajo posodobitvi in standardizaciji prodajnih 

mest, kjer se odvija neposredni kontakt s končnim uporabnikom. Za učinkovito spremljanje in 

odzivanje na potrebe končnih kupcev na samem prodajnem mestu so podjetja oblikovala nove 

organizacijske enote, ki skrbijo za dolgoročno vzdrţevanje in nadgrajevanje standardov 

prodajnih mest na strateški ravni. Zagotavljanje kakovosti uporabniške izkušnje namreč 

postaja ključna komponenta uspešnosti na trgu, ter tako strateškega pomena (Mager 2007). 

Oblikovanje storitev je oblikovanje oblike in funkcionalnosti storitve, ki je uporabna in ţelena 

za uporabnika ter učinkovita in razlikovalna za dobavitelja (Mager 2007). 

Princip storitvenega oblikovanja temelji na oblikovalskem stališču, ki v vlogi končnega 

uporabnika razvije izdelek ali storitev, ki bo uporabna, koristna in zaţelena med uporabniki. 

Storitveno oblikovanje pomaga razumeti ţelje in razmišljanja končnega uporabnika, 

opredeljuje trg in podjetja, razvija ideje, jih prevede v sprejemljive načine in jih implementira. 

Ustvarja edinstveno povezavo med podjetjem in uporabnikom, z uporabo najboljših orodij in 

izkušenj (Mager 2007). 
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Definicija The Copenhagen Institute of Design (2008) pravi, da je storitveno oblikovanje 

holističen pristop k doseganju zadovoljstva uporabnikov storitev in oblikovanju trajnostnih 

odnosov med organizacijo in uporabniki.  

Oblikujejo se različni elementi storitev kot so, procesi (ki zagotavljajo izvajanje storitev), 

orodja (ki omogočajo izvajanje storitev), prostor (okolja v katerih uporabnik pride v stik s 

storitvijo) in zaposleni (kot soustvarjalci storitve v realnem času). 

Zagotavlja številne koristi celostne izkušnje končnih uporabnikov, za uporabo v trgovini na 

drobno, bančništvu, prevozništvu in zdravstvenih storitvah. Je multidisciplinarni proces, ki 

zdruţuje trţenje, management, raziskave in razvoj ter oblikovanje.  

Storitveno oblikovanje temelji na uporabniških raziskavah, ki predstavljajo kvalitativni 

vpogled v potrebe in ţelje uporabnikov. Istočasno ponuja ugodnosti, tako organizaciji, ki 

pridobi mnoge pozitivne učinke kot uporabnikom, ki so z izdelki ali storitvijo zadovoljni.  

Storitveno oblikovanje je nov pristop, ki na nov način povezuje podjetja in končne uporabnike 

(Moritz 2005, 43). 

Storitveno oblikovanje ima pomembno vlogo pri uspehu podjetja in zagotavlja kar nekaj 

prednosti: 

 razumevanje potreb, ki se pojavljajo na trgu, 

 dodana vrednost na obstoječih razpoloţljivih sredstvih, 

 sprememba kulture podjetja, 

 novi pogledi na prihodnji razvoj podjetja, 

 večja in boljša učinkovitost, 

 povezovanje podjetja in končnega uporabnika, 

 razlikovanje pred konkurenco, 

 dvig ugleda in moči blagovne znamke. 

Razvoj novih storitev predstavlja manjše tveganje, saj temelji na izhodiščih uporabniških 

raziskav in preverjanja konceptov na podlagi razvijanja storitve in predstavlja vir za nove 

priloţnosti. 

V storitvenem oblikovanju obstaja neskončni seznam orodij in metod, ki se lahko uporabljajo. 

Moritz (2005, 131) navaja le nekaj metod, ki jih storitveno oblikovanje lahko uporablja: 

 diagrami afinitete, 

 CATWOE, 

 diagram Ribja Kost, 

 lateralno razmišljanje, 

 LEGO igra, 

 paralelno mišljenje, 
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 osebnostna matrika, 

 matrika prioritet, 

 intervju, 

 sistemsko mišljenje, 

 stične točke, 

 vizualno mišljenje. 

Metode in orodja storitvenega oblikovanja so pomemben del procesa storitvenega 

oblikovanja. Med samim procesom si glede na nastalo situacijo, prostor in uporabnike 

izberemo najprimernejše metode, ki nas bodo pripeljale do ţelenega cilja (Engine service 

design b. l.).  

Analitične metode in orodja posegajo v mnoga področja, od druţboslovja, kulture, ekonomije, 

etnografije, tehnologije, sociologije do psihologije. Z ustrezno tehniko opazovanja in zbiranja 

pridobimo čim več podatkov o uporabnikih, njihovih navadah, procesu in ţelenem stanju. 

Pravilna izbira orodij in metod nam omogoča rezultate, po ţelji uporabnika (Osredkar 2010). 

Za sistematično implementacijo storitvenega oblikovanja, je potrebno vzpostaviti ustrezno 

delovno skupino strokovnjakov, ki bodo ob pripravi načrtov za nadaljnje aktivnosti, uporabili 

ustrezne metode in orodja ter koordinirali in povezovali vse subjekte, katerih resursi so 

ključni za zagotovitev učinkovite implementacije nekega projekta (Osredkar 2010). 

Storitveno oblikovanje je zelo hitro rastoče področje, ki se na podlagi teoretičnih in 

metodoloških osnov zelo uveljavlja, predvsem na področju raziskav, poučevanja in 

svetovanja. Še vedno je mlada panoga, ki ima še veliko neraziskanih področij in moţnosti 

dodatnega razvoja (Mager 2007). 

3.2 Storitveno oblikovanje in uspešnost maloprodaje  

Cilj vsakega podjetja je ohranjanje obstoječih uporabnikov in pridobivanje novih. Ključni 

dejavnik za doseganje navedenega cilja je zadovoljstvo in zvestoba uporabnikov. Prodajno 

okolje je eden najpomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na njihovo počutje in zadovoljstvo 

(Osredkar 2010).  

Ţe v preteklem stoletju so trgovci vse bolj namenjali pozornost oblikovanju prodajnega 

prostora in njegovi privlačnosti v očeh uporabnikov. O vplivu okolja govorimo takrat, ko 

močni vplivi iz okolja prisilijo uporabnika k nakupu, ne da bi pred tem lahko oblikovali 

pozitivna čustva ali prepričanja do izdelka ali storitve (Mumel 2001, 23). 

Na nakup ne vpliva le kakovost in cena izdelka, temveč vrsta drugih dejavnikov, zaradi 

katerih se kupci dobro počutijo v nekem prostoru. Zato je potreben nov, bolj izpopolnjen 

pristop k oblikovanju prodajnega prostora. Strokovnjaki storitvenega oblikovanja se zelo 
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dobro zavedajo, da je ključ do večje prodaje v pravilni razporeditvi opreme, oblikovanju 

tipičnih poti uporabnika, izbiri barv, materialov, dodatkov in uporabniških kotičkov, 

namenjenim uporabnikom (Osredkar 2010). 

Damjan in Moţina (1995, 123) med dejavnike za nakup, ki niso povezani s potrošnikom ali 

izdelkom, štejeta tudi situacijske vplive, ki so: 

 fizično okolje: 

 lokacija, 

 oprema prodajnega prostora, 

 glasba, 

 razvrstitev blaga, 

 temperatura, 

 preglednost izdelkov ipd. 

 socialno okolje: prisotnost drugih ljudi na prodajnem mestu, 

 čas: dan, sezona in relativni čas, ki ga občuti uporabnik, 

 nakupna naloga, kjer je pomembno komu je namenjen kupljen izdelek, nam samim ali 

drugim, 

 razpoloţenje uporabnika pred vstopom v prodajni prostor. 

Prvi stik uporabnika s prodajnim okoljem nastane še pred vstopom v prodajni prostor. 

Storitveni oblikovalci so poleg dejavnikov, ki jih zaznamo z vidom, pričeli uporabljati tudi 

dejavnike, ki vplivajo na druga čutila. Zunanja ureditev mora biti v skladu z identiteto 

podjetja. Tega so se v preteklosti zavedale predvsem finančne institucije oziroma banke, ki so 

trgu sporočale svoj ugled, prestiţ in bogastvo. To je vzbujalo zaupanje uporabnikov. Zgradbe 

in prostori so bili veliki, prostorni, z visokimi stropovi, podpornimi stebri, marmorjem, 

zlatom. Tudi danes določena podjetja izraţajo svoj ugled in bogastvo, vendar z modernejšimi 

materiali, kot so npr. steklo in kovina. Privlačna fasada, urejen vhod, zanimiva izloţba so le 

nekateri dejavniki, ki vplivajo na prvi vtis prodajnega prostora. Zunanjost mora biti privlačna 

s primerno osvetlitvijo, ki bo pritegnila mimoidoče (Olins 1991, 56).  

Brittain in Cox (1990, 179) pravita, da je poleg samega prodajnega prostora pomembna tudi 

velikost oken, še posebej, če se poslovalnica nahaja v jedrih mestnih središč. 

V drugi fazi se uporabnik sooči z notranjostjo prodajnega okolja. Dejavnikov, ki vplivajo na 

različna čutila, je tukaj precej več. Dejavniki, ki jih uporabniki zaznavajo so npr. urejenost in 

postavitev stojal, preglednost izdelkov, temperatura, vonj, glasba in še mnogi drugi. Večina 

teh dejavnikov je ključna za zadovoljstvo tako zaposlenih kot kupcev, zato pozornost tem 

dejavnikom ne sme biti odveč. 

Potočnik (2001, 296) poudarja, da mora biti prodajno okolje oblikovano na način, da 

porabnika opogumlja k vstopu, zmanjša njegov psihološki odpor in poveča zanimanje za 
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razstavljene izdelke. Sproščenost kupca bo podaljšala čas, ki ga kupec preţivi v nekem 

prodajnem okolju in povečala moţnost nakupa. Odlična urejenost in oblikovanje prodajnega 

prostora pa ne bosta prinesli uspeha, če ne bosta usklajeni s politiko cen, oglaševanjem in 

drugimi sestavinami trţenjskega spleta. 

 

Slika 2: Sestavine trženjskega spleta 

Vir: Kotler 2004, 16. 

3.3 Opis obstoječega stanja prostorske ureditve maloprodaje in njegovih 

pomanjkljivosti z vidika odgovornih oseb za to področje 

Zagotavljanje kakovosti storitev ter pribliţevanje storitev potrebam uporabnikov sta temeljni 

usmeritvi poslanstva Pošte Slovenije (povzeto po Pošta Slovenije, d. o. o., 2010).  

Pošta Slovenije, d. o. o. v zadnjih letih svoje poslovalnice izkorišča za prodajo trgovskega 

blaga in storitev. Ob izgradnji poslovalnic te dodatne aktivnosti niso bile predvidene, kar se 

odraţa tudi v neurejenosti prostora za stranke. Iskanje poštne poslovalnice je oteţeno zaradi 

slabih zunanjih označitev. V notranjosti poslovalnice je oteţeno usmerjanje do različnih 

storitvenih okenc zaradi nepreglednosti prostora in nejasnosti glede moţnosti opravljanja 

storitev na določenem okencu. Zaradi nepreglednosti in slabe označitve čakalnih vrst, 

obiskovalci ne opazijo označitev na posameznem okencu. Poslovalnice so zasičene z 
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vsebinsko neusklajenim trgovskim blagom in prenasičenostjo izdelkov ter zaloţenostjo 

prodajnih okenc. Opremljene so s stojali, ki se med seboj razlikujejo po obliki, barvi, velikosti 

in postavitvi v prostoru za stranke. Razvrstitev izdelkov na stojalu je odvisna od spretnosti in 

okusa zaposlenih in se od poslovalnice do poslovalnice močno razlikuje. V poslovalnicah je 

premalo uporabniških kotičkov, namenjenim izpolnjevanju obrazcev in čakanju ter njihova 

pomanjkljiva opremljenost z orodji za obiskovalce (pisala, gobice, obrazci). Stojala za 

obrazce, trgovsko blago in reklamni material Pošte Slovenije, d. o. o. niso poenoteni z 

blagovno znamko. Zaposleni so glede na razpoznavno blagovno znamko Pošte Slovenije, 

d. o. o. premalo prepoznavni. 

 

Slika 3: Tipični motivi obiska poštne poslovalnice in obiskovalčeva pot. 

Vir: Osredkar 2010. 

Oddaja pošiljke 

Plačilo poloţnic 

Nakup voščilnic 



 

18 

Da bi lahko prepoznali posamezne izzive interakcije obiskovalcev poštnih poslovalnic s 

poštnimi storitvami, smo skušali opredeliti njihove ključne motive obiska. Storitve, ki jih 

Pošta Slovenije, d. o. o. opravlja v svojih poslovalnicah lahko povzamemo v tri ključne 

vsebinske sklope: 

 poštne storitve, 

 bančne storitve, 

 prodaja trgovskega blaga. 

V vsakem od omenjenih sklopov smo opredelili tipičen motiv obiska in v posameznih korakih 

na obiskovalčevi poti opazovali različne komponente storitve.  

Opazovali smo elemente storitve (proces, orodja, prostor in zaposlene), ki opredeljujejo 

zaznano kakovost izkušnje uporabnika. Pri obisku različnih poslovalnic smo ugotovili 

naslednje ključne izzive za izboljšave storitvene in prostorske ureditve poslovalnic Pošte 

Slovenije, d. o. o. (Osredkar 2010): 

 Proces: 

 Iskanje poslovalnice je oteţeno zaradi slabih zunanjih označitev. 

 V notranjosti poslovalnic je oteţeno usmerjanje do različnih storitvenih okenc. 

 Moţnosti opravljanja različnih storitev na posameznih okencih so nejasne. 

 Oteţeno iskanje storitvenih okenc zaradi nepreglednosti prostorov (različnih stojal za 

trgovsko blago). 

 Nepreglednost in slaba označenost čakalnih vrst. 

 Pomanjkljiva dostopnost in oteţena interakcija z zaposlenimi. 

 Prostor: 

 Neenotno in nedosledno zunanje označevanje. 

 Pomanjkljivo in neenotno notranje označevanje. 

 Neustrezna obdelava tal (spolzka tla) in neprimerna osvetlitev prostora. 

 Nesistematična umeščenost vsebin v prostoru (trgovsko blago, oglasni prostor in 

stojala delujejo razmetano). 

 Prenasičenost prodajnih izdelkov. 

 Nekonsistentnost razpoloţljivih prostorov namenjenih izpolnjevanju obrazcev in 

čakanju, ter njihova pomanjkljiva opremljenost. 

 Pomanjkljivo in nepravilno označene čakalne vrste zasebnosti. 

 Zasičenost prostora s trgovskim blagom zaposlenim ne omogoča navzkriţne prodaje 

drugih izdelkov in storitev ter povečuje verjetnost kraj. 

 Orodja: 

 Nejasnost in slaba čitljivost zunanjega in notranjega označevanja. 

 Stojala za obrazce, trgovsko blago in letake pošte ter nakupovalne košarice niso 

poenoteni z blagovno znamko. 

 Orodja za obiskovalce (pisala, gobice, obrazci) niso vedno na istem mestu. 
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 Zaposleni: 

 Pomanjkanje identifikacije zaposlenih s Pošto Slovenije, d. o. o. 

 

Slika 4: Elementi storitve s ključnimi izzivi za izboljšave 

Vir: Osredkar 2010. 

Poiskali smo kritične stične točke, to so tiste ključne točke v poslovalnici, ki največkrat 

pomembno vplivajo na to, kako obiskovalci doţivljajo obisk pošte, kako so bili s storitvijo 

zadovoljni in ostale na pošto vezane dejavnosti. Katere so te kritične točke, koliko jih je in v 

kakšnem zaporedju si sledijo, je odvisno od motiva obiskovalca poslovalnice, vsem pa je 

skupna njihova pomembnost oziroma ključna vloga. Pri opazovanju tipičnih motivov obiska 

poslovalnice pošte smo identificirali spodaj opisane kritične točke (Osredkar 2010). 

Usmerjevalne informacije 

Usmeritvene table so ob vstopu v poslovalnico pošte najpogosteje prva stična točka 

vsakega obiskovalca s poštno storitvijo. Preglednost in razumljivost vseh usmeritvenih 

aplikacij v prostoru obiskovalcu pošte zagotavlja enostavno pot do ţelenega storitvenega 

okenca. 

Storitveno okence 

Poleg prijaznosti zaposlenih je za zagotovitev prijetne izkušnje pomembna ustrezna 

zasebnost in tekoč potek storitve, na posameznem storitvenem okencu. 
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Uporabniški kotički 

Prostor, namenjen izpolnjevanju različnih obrazcev, manipulaciji s pošiljkami in čakanju. 

Urejenost in konsistentnost prostora je ključna za zagotovitev kvalitetne izkušnje 

obiskovalca. K temu prispevajo konsistentnost podobe in pozicije kotička v prostoru ter 

zadostna opremljenost s pisali, obrazci, gobicami, koši za smeti in drugimi potrebnimi 

orodji. 

Trgovski kotiček 

Trgovski kotiček je v notranjosti poslovalnice lahko ločen od ostalih sklopov, v velikem 

številu poslovalnic se stojala s trgovskim blagom pojavljajo vzdolţ celotne obiskovalčeve 

poti. Nakup trgovskega blaga je večinoma impulzivne narave, zato je pomembno, da je 

blago ustrezno predstavljeno in vsebinsko usklajeno. 

 

Slika 5: Stične točke (stranka, interakcija organizacija) 

Vir: Moritz 2005, 41. 

 

3.4 Primerjalna analiza z avstrijsko pošto 

Obiskali smo sedeţ divizije mreţe poslovalnic, kjer smo spoznali organizacijsko strukturo 

avstrijske pošte in strateške usmeritve divizije mreţe poslovalnic. Ena izmed ključnih 

strateških usmeritev je bila organizacijska prenova mreţe poslovalnic Pošte Avstrije, kjer se je 

z namenom osredotočenja na osnovno dejavnost oblikoval model treh storitvenih stebrov, 

pošte, banke in telekoma. V naboru svojih storitev Pošta Avstrije danes poleg poštnih storitev, 

ponuja tudi bančne storitve v partnerstvu s poslovno banko BAWAG in telekomunikacijsko 
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opremo in storitve, mobilne in fiksne, v partnerstvu z dvema največjima 

telekomunikacijskima operaterjema. 

V preteklem petletnem obdobju je avstrijska pošta izvedla tudi prenovo svojih poslovalnic, v 

okviru katere so osveţili celostno podobo in prenovili notranjo opremo poslovalnic. Poštne 

enote so razdeljene glede na velikost na centralne, regionalne, standardne in partnerske 

poslovalnice. Na področju trgovskega blaga so se osredotočili na izdelke in storitve, ki so 

povezane z osnovno dejavnostjo pošt. Danes v okviru svoje ponudbe trgovskega blaga v 

svojih poslovalnicah prodajajo šolske in pisarniške potrebščine, darilni program, filatelistične 

izdelke in paketno embalaţo. 

Ključne ugotovitve ogleda avstrijskih poštnih poslovalnic lahko strnemo v naslednjih 

alinejah: 

 celostna podoba je prepoznavna in poenotena v vseh poslovalnicah, 

 ureditev prostora je vsebinsko vedno enaka, 

 prostori so primerno osvetljeni in pregledni, 

 prodajni splet omogoča »cross-selling« na vseh stičnih točkah, 

 trgovsko blago je vsebinsko usklajeno z osnovno dejavnostjo pošte. 

Posebna organizacijska oblika, preko katere avstrijska pošta zagotavlja večje število stičnih 

točk s svojimi uporabniki, so partnerske pošte. Za slednje, ki se pojavljajo v manjših občinah 

in zaselkih v okviru trgovskih centrov, lekarn in turističnih točk, avstrijska pošta zagotavlja 

informacijsko in strokovno podporo ter osnovno infrastrukturo. 

Naj še enkrat poudarimo, da je bila obstoječa analiza stanja narejena s strani odgovornih oseb, 

ki se ukvarjamo s področjem maloprodaje na Pošti Slovenije. V magistrski nalogi smo ţeleli 

vsa ta spoznanja nadgraditi z vidika zaposlenih in kupcev, in sicer s pomočjo znanstvenega 

aparata in s tem tudi verodostojne znanstvene metodologije in statističnih metod. 
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4 ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH NA DELOVNEM MESTU 

Mihaličeva (2008, 4) pravi, da lahko zadovoljstvo zaposlenih, strokovno definiramo kot 

izrazito pozitivno emocionalno stanje posameznika, ki je rezultat načina doţivljanja dela, 

pojmovanja in ocenjevanja stanja delovnega okolja, izkušenj pri delu ter načina občutenja 

vseh elementov dela in delovnega mesta. 

V literaturi zasledimo več definicij zadovoljstva zaposlenih.  

Zadovoljstvo na delovnem mestu je skupek naklonjenih in nenaklonjenih občutkov, s katerimi 

zaposleni označijo svoje delo. Je relativni občutek zadovoljstva ali nezadovoljstva, ki se 

razlikuje od objektivnih mišljenj in pričakovanega obnašanja (Davis in Newstrom 1989, 176).  

Lipičnik (1996, 23) navaja, da so zaposleni zadovoljni, če so izpolnjena njihova pričakovanja. 

Stopnja zadovoljstva je tem večja, čim pomembnejše je izpolnjeno pričakovanje za 

zaposlenega. 

Zadovoljstvo pri delu lahko definiramo kot vsoto vseh pozitivnih in negativnih stališč 

zaposlenega, ki se nanašajo na njegovo plačo, delovne pogoje, ugled dela, moţnost odločanja, 

samostojnost, stopnjo uspeha, ki ga vzdrţuje in nagrade prejete za ta uspeh, doseţen socialni 

status v odnosu z delom in odnosu s sodelavci in vodstvom (Ebru 1995). 

Zadovoljstvo z delom Hari (2005) opredeljuje kot prijeten občutek, ki ga posameznik zaznava 

na temelju izpolnitve njegovih pričakovanj, povezanih z delom na njegovem delovnem mestu. 

Gre za človekov posebni občutek o različnih vidikih dela, kot so samostojnost, odgovornost, 

delo v skupini, strokovni in osebni razvoj, kakovost dela ipd., zato je doţivljanje zadovoljstva 

na delovnem mestu zelo individualno.  

Zadovoljstvo na delovnem mestu se pomembno poveča, če ima zaposleni moţnost, da 

soustvarja razmere za svoje delo. Počuti se bolj cenjenega in odgovornega za učinkovito delo, 

če je le to bolj raznoliko, zahtevno, odgovorno in če omogoča njegov strokovni razvoj (Hari 

2005). 

Hari (2005) uvršča med dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo z delom, naslednje kategorije: 

 zadovoljstvo s plačo, 

 zadovoljstvo z nadrejenimi, 

 zadovoljstvo s sodelavci, 

 zadovoljstvo z napredovanjem, 

 zadovoljstvo z delovnimi pogoji, 

 zadovoljstvo z delovnim prostorom. 

Gorišek (2000) navaja, da bi moral vsak zaposleni poznati svoj prispevek podjetju, zakaj naj 

bi to delo počel, kakšne bo imel koristi od tega in kako naj svoje delo najbolje opravi. Na 
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smisel zagotavljanja zadovoljstva zaposlenih lahko gledamo iz vidika managementa, ki 

ustvarja konkurenčno prednost s pomočjo človeškega kapitala in z vidika zaposlenih, kjer gre 

za lasten razvoj in kvaliteto delovnega ţivljenja. 

Če povzamemo različne opredelitve, vidimo, da so si vsebinsko zelo podobne, v večini 

primerov se razlikujejo le v izrazih. Zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu je dejavnik, 

ki prispeva k večji kakovosti delovnega ţivljenja in tudi kakovosti ţivljenja nasploh. Vpliva 

tudi na delovne učinke kar je pomembno tako za zaposlene kot tudi delodajalce. Zadovoljstvo 

na delovnem mestu je skupek pozitivnih in negativnih izkušenj in občutkov, ki jih imajo 

zaposleni pri svojem delu in o svojem delovnem mestu (Moţina 2001, 4).  

4.1 Pomembnost zadovoljstva zaposlenih za uspešnost organizacije 

Pomembnost zadovoljstva zaposlenih je tesno povezana z uspešnostjo podjetja, odvisna pa je 

tako od zaposlenih kot uspešnega delovnega okolja. Za uspešno delo potrebujemo ustrezne 

motivatorje, znanje in sposobne posameznike. To pomeni, da je enako pomembno dajati 

prednost znanju in sposobnostim z dobrim izborom zaposlenih in njihovem stalnemu 

nadgrajevanju znanja, na drugi strani pa teţiti k čim večjemu motiviranju zaposlenih (Demšar 

2007, 8). 

Med uspešnostjo podjetja in zadovoljstvom zaposlenih gre v vsakem primeru za pozitivno 

povezanost. Uspešnost organizacije je odvisna predvsem od ustreznega usklajevanja 

kadrovskega, tehnološkega, finančnega in trţenjskega področja (Zupan 2001, 14). 

Zadovoljstvo je za vsakega zaposlenega največ, kar si lahko posameznik ţeli pri svojem delu 

in delovnem mestu ter s tem ključni predpogoj za to, kar lahko sploh doseţe. Trdimo lahko, 

da so zadovoljni zaposleni največ, kar si lahko ţeli vsak vodja in vsaka organizacija. Če je v 

organizaciji velika večina zadovoljnih posameznikov, je tudi organizacija lahko učinkovita in 

uspešna (Mihalič 2008, 4). 

Za dolgoročno uspešnost niso ključni le zadovoljni lastniki, temveč tudi zadovoljni kupci in 

zaposleni. Različne raziskave kaţejo, da na rezultate podjetja močno vpliva zadovoljstvo 

kupcev, ki pa ga ni mogoče doseči brez zadovoljstva zaposlenih (Majcen 2001, 64). 

Vodstvo podjetja je odgovorno za zadovoljstvo zaposlenih, ki morajo biti visoko motivirani, 

da bodo svoje delo opravljali dobro. Če zaposleni verjamejo, da je njihova organizacija 

poštena, dosledna in dobro vodena, ji bodo zvesti in jo bodo navzven dobro predstavljali (Ind 

1997, 85).  

Vodstvo mora svoje zaposlene vključevati v strategijo podjetja in pripravo plana za prodajna 

področja. Le tako bodo zaposleni predlagane plane sprejeli, jih vzeli za svoje in bili dovolj 

motivirani, da bi jih dosegli. 
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Zaposleni so za podjetje vir, potencial in kapital, torej moramo zagotoviti, da bodo ti viri 

maksimalno izkoriščeni ter, da bodo zaposleni pri tem zadovoljni (Merkač Skok 2005, 21). 

V sliki 6 prikazujemo sedem elementov notranjega trţenjskega spleta.  

 

Slika 6: Notranji trženjski splet 

Vir: Jančič 1990, 138. 

Sposobni ljudje z znanjem so za vsako podjetje konkurenčna prednost. Bolj kot bodo 

zaposleni čutili skrb podjetja za njih, večja bo njihova motivacija in k potencialnim 

uporabnikom bodo pristopali s pozitivnim odnosom ter strokovnostjo. Pomembnost 

zadovoljstva pri delu lahko vidimo, ko opazujemo zaposlenega glede njegove pripadnosti 

podjetju. To pomeni, da imajo interes ostati zaposleni v tem podjetju. Drugi kazalnik se 

nanaša na vloţen trud in delo. Za doseganje visoko zastavljenih delovnih ciljev je treba vloţiti 

veliko truda. Vsi zaposleni seveda ne izpolnjujejo tako visokih pričakovanj.  

Stockova (2001, 75 in 156) navaja nekaj pomembnih ugotovitev o pomembnosti zadovoljstva 

zaposlenih za organizacijo: 

 Zadovoljstvo zaposlenih vpliva na kvaliteto ponudbe podjetja. 

 Kvaliteta ponudbe in interakcijsko vedenje podjetja vplivata na zadovoljstvo kupcev. 

 Na zadovoljstvo uporabnikov in s tem neposredno na trţni uspeh podjetja vpliva 

zadovoljstvo zaposlenih. 

 Empatija zaposlenih in pozitiven moderiran učinek in kolikor večja je, toliko večja je 

odvisnost med zadovoljstvom zaposlenih in zadovoljstvom kupcev. 
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 Vpliv zadovoljstva zaposlenih na zadovoljstvo kupcev je večji, čim večje je zaupanje 

uporabnika ponudniku, če imamo opraviti z visoko cenovnim elastičnim povpraševanjem 

ali čim pomembnejša je za uporabnika storitev. 

 Zadovoljstvo zaposlenih vpliva močneje na zadovoljstvo kupcev, čim pogostejše so 

interakcije in poslovni stiki med zaposlenimi in uporabniki. 

 Vpliv zadovoljstva zaposlenih na zadovoljstvo uporabnikov je toliko večji, kolikor večja 

je občutljivost inovacije in integracije storitev z uporabnikom. 

 

Slika 7: Pomembnost zadovoljstva zaposlenih 

Vir: Stock 2001, 71. 

Poznamo naslednje oblike zadovoljstva zaposlenih (Bussing 1998, 571–574): 

 Stabilno zadovoljstvo zaposlenih; zaposleni je zadovoljen, vendar ni motiviran za višjo 

stopnjo zadovoljstva. Zaradi pomanjkanja spodbud se posveča drugim področjem v 

ţivljenju. 

 Progresivno zadovoljstvo zaposlenih; zaposleni se počutijo zadovoljni pri delu, s 

povečanjem zadovoljstva pri posamezniku lahko doseţemo višjo stopnjo zadovoljstva. 

 Ravnodušno zadovoljstvo zaposlenih; tu zaposleni čuti nejasno zadovoljstvo, zmanjšuje 

se prizadevanje za prilagoditev negativnim delovni situacijam. Nezadovoljstvo se 

zmanjša pri postavitvi prejšnjega stanja. 

 Konstruktivno nezadovoljstvo zaposlenih; posameznik čuti nezadovoljstvo pri delu. 

Dokler oseba obdrţi stopnjo prizadevanja, obvlada situacijski problem ter ga skuša rešiti 

na osnovi primerne frustracijske strpnosti. Razen tega si prizadeva za spremembe 

situacije. 

 Fiksirano nezadovoljstvo zaposlenih; tudi tu gre za nezadovoljstvo zaposlenih. Ne trudijo 

se spremeniti situacije zaradi manjšega prizadevanja. Za rešitev problema ne vidijo 

nobene moţnosti. Nimajo se namena spopasti s problemom, zato so mogoče tudi 

bolezenske spremembe. 
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 Psevdo nezadovoljstvo: zaposleni čuti nezadovoljstvo. Osrednji problem nastaja pri delu 

in zmanjšuje prizadevanje.  

4.2 Dejavniki zadovoljstva zaposlenih 

Na zadovoljstvo zaposlenih vplivajo različni dejavniki. Ti so vezani predvsem na sodelavce, 

fizične pogoje dela, moţnosti strokovnega in osebnega razvoja, delovno okolje, nadrejene, 

plačo, načine dela in podobno (Mihalič 2008, 5).  

Ljudje smo različni, zato tisto, kar nekoga pri delo zadovoljuje, lahko nekoga drugega naredi 

nezadovoljnega in obratno. 

Vsak dejavnik različno vpliva na zaposlenega, v splošnem pa lahko te dejavnike razdelimo v 

tri skupine in sicer na: organizacijske, skupinske in osebnostne. Samo podjetje ima najmanj 

vpliva na osebnostne dejavnike, saj so le ti odvisni od posameznikove osebnosti, delovnih 

vrednot, potreb in prizadevanj. Posameznikova osebnost in delovne vrednote se z leti in 

delovnimi izkušnjami spreminjajo, vendar je to dolgotrajen proces. Lastnosti zaposlenega se 

oblikujejo v mlajših letih deloma pa so tudi podedovane. Za nadrejene je pomembno, da se 

zavedajo, da ni slabih ali dobrih osebnosti, temveč so le razlike med ljudmi (Rozman 2001, 

64). Glede na osebnostne lastnosti zaposlenega obstajajo različne ţelje, zahteve in 

pričakovanja na določenem delovnem mestu. Zaposleni bodo pri delu zadovoljni, če jim delo 

daje rezultate v skladu z njegovo osebnostjo, delovnimi vrednotami, potrebami in 

prizadevanji. 

Velik vpliv ima podjetje na organizacijske dejavnike zadovoljstva (vsebina dela, razporeditev 

delovnega časa, plača, moţnost napredovanja, strokovna usposabljanja). Podjetje lahko 

stopnjo zadovoljstva zaposlenih vezano na organizacijske dejavnike poveča tako, da jih 

prilagodi glede na potrebe in ţelje večine zaposlenih. Podjetje mora preučiti organizacijsko 

klimo, ugotoviti njene značilne dimenzije, vzroke zanjo in posledice, ki jih ima na vedenje 

ljudi oziroma uporabo njihovih zmoţnosti (Lipičnik 1998, 75).  

Skupinske dejavnike bi lahko poimenovali tudi kot druţbene vplive v podjetju. 

Musek Lešnik (2006) med dejavnike za ohranjanje visokega zadovoljstva zaposlenih navaja 

tudi: 

 vključevanje v načrtovanje dela, zastavljanje ciljev in nagrajevanje, 

 jasno komuniciranje ciljev in strategij podjetja ter načinov, kako lahko zaposleni 

prispevajo k njihovemu uresničevanju, učinkovitosti in uspešnosti podjetja, 

 programi za načrtno spodbujanje zamisli in nagrajevanje inovacij, ki prispevajo k 

izboljšavam, 
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 jasne strategije za izraţanje priznanja zaposlenim za njihove izmerljive in nemerljive 

prispevke k uspešnosti in učinkovitosti podjetja, 

 projektno načrtovanje, pri katerem lahko zaposleni prispevajo zamisli za vse stopnje 

procesov, da niso omejeni le na posamezne stopnje brez moţnosti vpogleda v širšo 

celotno podobo, 

 povezovanje zaposlenih, ki lahko s timskim delom, povezovanjem znanj in spretnosti 

dosegajo boljše rezultate kot vsak posamezno, 

 izobraţevanje v okviru koordiniranih programov za razvijanje novih spretnosti in 

pridobivanje novih znanj in nagrajevanje konstruktivne rabe teh spretnosti in znanj za 

izboljšanje delovnih rezultatov, 

 spodbujanje občutka podpore z nagrajevanjem prizadevanj, ki vodijo k uresničevanju 

ciljev,  

 poudarjanje jasnih vrednot in etičnih načel, 

 ustvarjanje klime, v kateri je delo prijetno in zabavno,  

 organiziranje srečanj, sestankov, ki povezujejo zaposlene in utrjujejo občutek skupne 

pripadnosti in identitete, 

 pravično in pošteno nagrajevanje, 

 zagotavljanje primernih pogojev za razvoj zaupanja. 

Po rezultatih najobseţnejše mednarodne raziskave so pomembni dejavni zlasti definiranje 

pričakovanj in jasno predstavljanje ciljev, spodbujanje sposobnosti in integracija sposobnosti 

z nadarjenostjo, izpostavljanje doseţkov pri delu in spodbujanje samoiniciativnosti, 

prispevanje k razvoju organizacije preko osebnostnega razvoja, razvijanje solidarnosti in 

prijateljstva v medosebnih poslovnih odnosih, izpostavljanje pomena prispevka posameznika 

za uspehe organizacije, omogočanje odprte in predvsem demokratične komunikacije, 

spodbujanje zdrave konkurenčnosti med zaposlenimi ter motiviranje (Gallup Institute 

Research 2007). 

4.3 Zadovoljstvo zaposlenih v povezavi z dejavniki prostorske urejenosti 

Eden od mnoţice dejavnikov, ki vpliva na kulturo in klimo v podjetju ter na zadovoljstvo 

zaposlenih, je delovno okolje. Tako kaţejo tudi raziskave Heskett, Sasser in Schlesinger – 

HSS (1997, 29). Delovno okolje jasno izraţa kulturo, vrednote, vizijo in poslanstvo podjetja, 

tako za zaposlene kot tudi uporabnike storitev in obiskovalce. 

Delovno okolje mora zagotavljati zagotovitev osnovnih psihofizičnih potreb zaposlenih in jim 

hkrati nuditi moţnost dinamične komunikacije in umirjene koncentracije. Pravilno 

načrtovanje delovnega prostora v izhodišču je za podjetje strateškega pomena (Zorko 2005, 

26). 
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Prostorsko urejeno okolje je tudi del poslovne psihologije. Zaposleni se v urejenem okolju 

počutijo bolje, kar posledično vpliva tudi na večjo produktivnost, med drugim pa kaţe 

obiskovalcem solidnost poslovanja in zbuja zaupanje. Podjetja imajo do delovnega okolja 

različen odnos. Za nekatera podjetja oprema in urejenost prostora pomenita le ekonomski 

pojem oziroma strošek ter se ne zavedajo pomembnosti teh dejavnikov. Po drugi strani pa 

podjetja uporabljajo opremo in prostorsko ureditev za spodbujanje storilnosti in vplivanje na 

končnega uporabnika k ponovnemu nakupu. Vedno več je podjetij, ki se zavedajo 

pomembnosti dejavnikov prostorske urejenosti in ureditev delovnega prostora oziroma 

prostora za stranke prepuščajo strokovnjakom. Za podjetja se je nekdanja vloga dekoraterja in 

oblikovalca spremenila v pomembno strateško orodje. Pri spremembah in oblikovanju 

smernic delovnega okolja je potrebno timsko delo. Na uspešnost pa vpliva vizija podjetja, 

vrednote posameznika in podjetja ter organizacijska kultura (Stankovič 2004, 15). 

4.4 Zadovoljstvo zaposlenih na Pošti Slovenije, d. o. o. 

Ob obiskih poštnih poslovalnic smo ugotovili, da so zaposleni zelo nezadovoljni z ureditvijo 

prostora za stranke.  

 

Slika 8: Nasičenost prostora z vsebinsko neusklajenim trgovskim blagom 

Njihovo delo je zaradi prenasičenosti prostora z različnimi stojali in z vsebinsko neusklajenim 

trgovskim blagom zelo oteţeno. Zelo teţko sledijo novim izdelkom ter spremljajo obrat 

izdelkov na policah. Zaradi nepreglednosti storitvenih okenc so teţje dostopni uporabnikom, 

ki jih zaradi preobilice izdelkov, obvestil in nalepk skoraj niti več ne vidijo. Zaposleni imajo v 
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odnosu z uporabnikom premalo zasebnosti, saj so čakalne vrste pomanjkljivo ali nepravilno 

označene. Zelo je oteţeno opravljanje osnovne poštne dejavnosti, saj uporabniki ne 

razpolagajo z zadovoljivim uporabniškim prostorom. Zasičenost prostora zaposlenim ne 

omogoča navzkriţne prodaje drugih izdelkov in storitev ter povečuje verjetnost kraj. 
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5 ZADOVOLJSTVO KUPCEV 

Cilj vsakega podjetja je doseči zadovoljstvo kupcev, kajti zadovoljni kupci so pravo bogastvo 

podjetja. Vendar to ni lahko, saj so podjetja soočena na eni strani z močno konkurenco, na 

drugi strani pa z vedno bolj zahtevnimi kupci, ki ţelijo za svoj denar dobiti kar največ. In prav 

zaradi naraščajoče konkurence je vedno bolj pomembno, da si podjetja prizadevajo čim bolje 

spoznati svoje kupce, njihova pričakovanja ter čim bolje zadovoljiti njihove potrebe, kajti le 

zadovoljni kupci bodo ostali zvesti podjetju in se bodo vanj ponovno vračali. Zadovoljstvo 

potrošnika je psihološko stanje, ki izhaja iz procesa nakupnega odločanja in se dokončno 

oblikuje v po nakupni fazi (Moţina, Zupančič in Štefančič Pavlovčič 2002, 199).  

Giese in Cote (2000, 4–5) sta v svojo raziskavo vključila dvajset definicij zadovoljstva 

porabnikov. Nekatere definicije so si zelo podobne, nekatere pa se močno razlikujejo. 

Izoblikovala sta tri značilnosti, ki naj bi bile skupne vsem definicijam: 

 Porabnikovo zadovoljstvo je reakcija; čustvena ali kognitivna. 

 Reakcija izhaja iz osredotočenosti na nek parameter (izdelek, izkušnje pri uporabi, 

pričakovanja). 

 Do reakcije pride v določenem trenutku (po izbiri, glede na pridobljene izkušnje, po 

uporabi). 

Porabnikovo zadovoljstvo po navadi sproţi primerjanje z določenimi standardi. Ti standardi 

se spreminjajo od specifičnosti pričakovanj ali nakupne selekcije do bolj splošnih pred 

nakupnih standardov ali uporabniških izkušenj (Giese in Cote 2000, 11). 

Ule in Kline (1996, 294) navajata glavne elemente zadovoljstva ali nezadovoljstva: 

 Pričakovanja: izvor zadovoljstva kupca izhaja iz pred nakupne faze, ko si kupec ustvari 

pričakovanja o proizvodu. 

 Delovanje oziroma učinki: med potrošnjo kupec dejansko preizkusi proizvod in njegovo 

uporabo ter zazna učinke na področjih, ki so za njega pomembni. 

 Primerjava: kupec primerja pričakovanja in dejansko delovanje proizvoda ali storitve. 

 Potrditev ali ne potrditev. izid primerjave so potrjena ali nepotrjena pričakovanja. 

 Neskladja: razlika med pričakovano in dejansko ravnijo dejavnosti. 

Iz slike 9 je razvidno, da se pričakovanja razvijejo ţe v prednakupni fazi in jih uporabnik 

hrani vse do ponakupne faze, ko jih ponovno aktivira s samo porabo ali potrošnjo. To pomeni, 

da izdelek ali storitev dejansko preizkusi, ugotovi dejansko delovanje in kakovost, po 

stopnjah, ki so zanj najpomembnejše.  

Temu sledi primerjava pričakovanj, ki jih je imel uporabnik z določenim izdelkom ali 

storitvijo. Njegova pričakovanja so lahko potrjena ali nepotrjena. Glede na skladnost 

pričakovanj in dejansko kakovost, lahko kupec doţivi eno od treh stopenj zadovoljstva 

(Kotler 1998, 40).  
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Slika 9: Zadovoljstvo in nezadovoljstvo 

Vir: Ule in Kline 1996, 249. 

Pričakovanja kupcev so na trgih z močno konkurenco močneje prisotna, saj je razlika med 

srednje zadovoljnim in popolnoma zadovoljnim kupcem zelo velika. Kupci pričakujejo 

popoln izdelek ali storitev in zaradi močne konkurence lahko takšnega tudi izberejo. 

Pričakovanja so v večini primerov razumska, vendar lahko glede na okoliščine in pretekle 

izkušnje precej variirajo. Potruditi se je treba, da preseţemo pričakovanja kupca, kar pomeni, 

da ga z nečim presenetimo, mu ponudimo nekaj, kar ni pričakoval.  

Pričakovanja lahko opredelimo kot posameznikova občutja o verjetnosti, da se bo nekaj 

zgodilo. Ta občutja so odvisna od številnih dejavnikov, od katerih so v ospredju pretekle 

izkušnje potrošnika, ki se oblikujejo na podlagi preteklih nakupov, nakupov konkurenčnih 

izdelkov ali storitev, informacij, ki jih kupec dobi o izdelku ali storitvi, moč blagovne znamke 

in oglaševanja, ugled podjetja, osebnostnih lastnosti kupca (Moţina, Zupančič in Štefančič 

Pavlovčič 2002, 201). 

Zadovoljstvo lahko določimo v različnih časovnih trenutkih. Lahko nastane pred, med ali po 

nakupu. Giese in Cote sta opravila globinski intervju, kjer so sodelujoči določili, da se 
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zadovoljstvo pojavi pred nakupom izdelka (48, 2 %), pred porabo (39,9 %) in po porabi 

(11,9 %) (Giese in Cote 2000, 129). 

Giese in Cote (2000, 1) opozarjata tudi na dejstvo, da ljudje opisujejo določeno čustvo, kot 

posledico na določen pojav. V anketi sta ugotovila, da 64 % sodelujočih besedo zadovoljstvo 

preimenuje v nek drug izraz (ljubezen, evforija, ipd). 

Zvestoba je eden od načinov, s katerim kupec izrazi svoje zadovoljstvo z izdelkom ali 

storitvijo. Zvestoba je ena izmed človeških čustev in pomeni pripadnost človeku, ideji in tudi 

predmetu. V današnjem času, kjer primanjkuje vrednot je pridobiti zvestobo še kako 

pomembno. Kupci so le steţka zadovoljni, saj jih k nakupu ne ţene le ţelja, temveč dodana 

vrednost. Zato je celoten splet nakupa in uporabniške izkušnje zelo pomemben.  

Potrebna je analiza ţelja in obnašanja kupcev, na podlagi katere si lahko oblikujemo 

strategijo, in sicer na področju nabora izdelkov ali storitev, pozicioniranja, cen in urejenega 

prodajnega prostora. Ţabkarjeva in Vesel (2003, 42) navajata, da je zvestoba kupcev močna 

navezanost k ponovnemu nakupu proizvoda in storitve, ki se odvija konsistentno v 

prihodnosti, kljub situacijskim in trţenjskim naporom, ki lahko to preprečijo. Pri opredelitvi 

zvestobe kupca moramo upoštevati tudi njegova stališča in vedenjski pristop. 

Timm (2001, 67) pravi, da sta zadovoljstvo in zvestoba kupca tesno povezana dejavnika, ki se 

razvijata iz sociološko psihološke zasnove človeka. Kupčevo zadovoljstvo ali nezadovoljstvo 

izhajata iz kupčeve psihološke izkušnje zadostitve njegovih pričakovanj, glede na ţeleni 

izdelek ali storitev. Zavedajoč se tega psihološkega dejavnika, naj bi v podjetjih ali drugih 

organizacijah za svoje uspešno delovanje vzpostavili pozitiven odnos s kupcem. Če bo kupec 

ob prvem nakupu izdelka ali storitve občutil to dejanje kot pozitivno izkušnjo in jo smatral 

kot zmagoslavje, se bo skoraj zagotovo vrnil nazaj po naslednji nakup.  

Preglednica 1: Stopnja povezave med zadovoljstvom in zvestobo 

Stopnja zadovoljstva Stopnja zvestobe 

Odlično / zelo zadovoljen 95 % 

Dobro / zadovoljen 65 % 

Povprečno / niti zadovoljen niti nezadovoljen 15 % 

Slabo / nezadovoljen 2 % 

Zelo slabo / zelo nezadovoljen 0 % 

Vir: Hill, Brierley in MacDouguall 1999, 3. 

Horowitz in Jurgens Panak (1997, 32) ugotavljata, da je naravno, da ljudje raje izpostavljajo 

slabe izkušnje, kar podkrepita z navedbo raziskave, iz katere izhaja, da slab glas potuje tri do 

petkrat hitreje kot dober. Posledično tega je za organizacijo nujno, da konstantno skrbi za 

kupčevo zadovoljstvo.  
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Slika 10: Govorica 'Od ust do ust' 

Vir: Grőnroos 2000, 270. 

5.1 Pomembnost zadovoljstva kupcev za uspešnost organizacije 

Kolar (2006) navaja, da zadovoljstvo prinaša podjetju številne pozitivne učinke. Poveča se 

obseg porabe, pripelje lahko do zvestobe kupca, zadovoljni kupci so pripravljeni plačati več in 

so bolj tolerantni do morebitnih napak prav tako se kasneje odzovejo na konkurenčne 

ponudbe. 

Rezultati zadovoljstva ne kaţejo vedno direktne povezave s finančno uspešnostjo podjetja. 

Merjenje in izboljševanje zadovoljstva kupcev je v mnogih podjetjih pomemben del 

celovitega obvladovanja kakovosti podjetja. Trţniki in trţni raziskovalci se vse bolj zavedajo, 

da je nujno ugotoviti, kateri so pomembni vzvodi, povezave oziroma elementi storitev, ki 

vplivajo na zadovoljstvo in s tem tudi dobiček podjetja (Tavčar 2003, 35). 

Vsako podjetje se v svojem poslovanju srečuje s konkurenco. Podjetje mora znati prisluhniti 

ţeljam uporabnikov in potrebam ciljnega trga ter na podlagi informaciji oblikovati ponudbo, 

ki bo zadovoljila velik krog uporabnikov. S tem spoznanjem se v podjetjih vse bolj zavedajo 

pomena zadovoljnih kupcev za uspešno poslovanje podjetja (Štefančič Pavlovčič 2001, 6).  

Musek Lešnik (2008, 96) ugotavlja, da je zadovoljstvo kupcev za podjetja nadvse pomembno, 

v današnjem času morda celo bolj, kot kdaj koli prej. 
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Uspeh podjetja je odvisen od nakupnih odločitev uporabnikov storitev. Zato je odločilnega 

pomena, da razume, zakaj so uporabniki izbrali njegovo storitev. Storitvena podjetja si 

predvsem prizadevajo zadovoljiti uporabnike tako, da bodo ostali zvesti podjetju in določeni 

storitvi. Izboljšanje zadovoljstva ima na začetku progresivno vpliv na prodajo, zlasti, če v 

podjetju ugodno rešujejo reklamacije. Nato ostaja stopnja zadovoljstva na isti ravni, dokler 

podjetje s pozitivnim presenečenjem ne ustvari navdušenja, ki poveča zvestobo mnogo bolj 

kot zadovoljstvo (Potočnik 2000, 182–183). 

 

velik

Obseg prodaj

majhen

nezadovoljstvo zadovoljstvo navdušenje strank

 

Slika 11: Vpliv zadovoljstva na obseg prodaje 

Vir: Potočnik 2000, 183. 

Od ugotovitve, da je zadovoljstvo uporabnikov pomembno, do pričakovanja, da mora podjetje 

le poskrbeti zanj in bodo rezultati poskočili, je zelo kratka pot. Vendar to dejstvo lahko zaradi 

poenostavljanja vodi v napačno smer, v izbiro napačnih strategij, vse skupaj pa v omejene 

zmoţnosti podjetja, za učinkovito odzivanje na potrebe, ţelje in zahteve uporabnikov (Musek 

Lešnik 2008, 24–25). 

5.2 Dejavniki zadovoljstva kupcev 

Na zadovoljstvo kupcev vpliva skupina dejavnikov in ne le samo kakovost in cena izdelka. 

Zato je pomembno, da se podjetje teh dejavnikov zaveda in jih upošteva pri uresničevanju 

svoje poslovne strategije. Le tako bo lahko kupcem zagotovilo večjo mero zadovoljstva in s 

tem tudi večjo mero njihove zvestobe. Merjenje zadovoljstva kupcev se od organizacije do 

organizacije spreminja, odvisno od potreb in ţelja podjetja. Je dolgoročen in kompleksen 

projekt, v katerega morajo biti vključeni vsi zaposleni. Vendar pa ni dovolj le merjenje, saj 

nakaţe le področje, kjer je potrebna izboljšava, potreben je celovit pristop k spremljanju 

zadovoljstva, s katerim se ne le spremlja, temveč izboljšuje zadovoljstvo kupcev. Da v 

podjetju ali drugi organizaciji lahko zadovoljijo njihove kupce, naj bi poznali njihove ţelje in 
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pričakovanja po izdelkih ali storitvah, ki jih ponujajo. Pridobivanje teh podatkov in informacij 

je ena izmed nalog sluţbe za trţenje (Blythe 2000, 13–15), ki je tudi naloga trţnih raziskav o 

pričakovanju kupcev.  

Avtorici Zeithaml in Bitner (1996, 75) sta dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo in 

nezadovoljstvo predstavili, kot je prikazano v sliki 12. 

 

 

Slika 12: Dejavniki zadovoljstva kupcev 

Vir: Zeithalm in Bitner 1996, 75. 

Med dejavnike uvrščata kakovost storitve, kakovost izdelka, ceno, okoliščine in osebne 

dejavnike. Vsak od teh dejavnikov ima na zadovoljstvo kupca drugačen vpliv, odvisno od 

značilnosti storitve. Večje kot je število dejavnikov, bolj kompleksno je določanje 

zadovoljstva kupcev. 

Kakovost storitve ali izdelka 

Razlikovati moramo med kakovostjo storitve ali izdelka in uporabnikovim zadovoljstvom s 

storitvijo ali izdelkom. Kakovost storitve ali izdelka uporabnik dojema racionalno, medtem, 

ko je njegovo zadovoljstvo emocionalno. Zadovoljstvo se lahko nanaša na strinjanje, 

presenečenje, veselje, uţitek. Če uporabnik meni, da je storitev ali izdelek slaba, sploh ni 

nujno, da sta storitev ali izdelek dejansko slaba. Razlika med kakovostjo, ki jo zazna 

uporabnik in med dejansko kakovostjo izdelka ali storitve, lahko negativno vpliva na napačen 

odziv podjetja, zaradi nenehnega zadovoljevanja uporabnikov (Potočnik 2002, 450). 
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Porabniki pogosto izbirajo med različno kakovostjo storitve. Nekateri so zadovoljni z niţjo 

ceno in posledično slabšo kvaliteto izdelka, nekateri pa so pripravljeni plačati več za boljšo 

kakovost, saj jim cena ni pomembna (Potočnik 2002, 451–452). 

Podjetja se morajo zavedati, da je kakovost ena osrednjih dejavnikov, ki vplivajo na kupčevo 

zadovoljstvo. Predvsem zaradi nasičenosti trga in ogromne konkurenčne ponudbe, smo kupci 

razvajeni. Za najniţjo ceno ţelimo dobiti najboljšo kakovost, zato je za podjetja strateškega 

pomena, da najdejo optimalno razmerje med kakovostjo in ceno. Optimalnost je 

najpomembnejša, saj lahko s prenizko ceno razvrednotimo izdelek ali storitev.  

Cena 

Cena je drugi dejavnik, ki vpliva na zadovoljstvo kupcev. Dejanska cena je sestavljena iz 

kupčevega časa, porabljene energije in psihičnega napora. Kupec nato te stroške, skupaj z 

denarnimi stroški primerja z dejansko vrednostjo, ki jo dobi z nakupom nekega izdelka ali 

storitve. To pomeni, da bo kupec izdelek kupil, če bodo njegove koristi večje od stroškov, ki 

jih je kupec imel s tem izdelkom ali storitvijo. 

Osebni dejavniki 

Mittal in Kamakura (2001, 131) sta v obseţni raziskavi uporabila model, ki zdruţuje 

zadovoljstvo in po nakupno vedenje. Ugotovila sta, da se zadovoljstvo razlikuje od 

posameznika do posameznika zaradi njegovih osebnih lastnosti. Dokazala sta, da so 

uporabniki z niţjim pragom zadovoljstva in višjim pragom tolerance bolj nagnjeni k 

ponovnemu nakupu, kot uporabniki z višjim pragom zadovoljstva.  

Analizirala sta nekatere demografske dejavnike, kot so spol, zakonski stan, stopnja izobrazbe, 

starost in število otrok v druţini. Potrdila sta, da se s spreminjanjem osebnih lastnosti 

spreminja stopnja zadovoljstva. Višja je pri ţenskah in se s starostjo še povečuje. Prav tako 

sta ugotovila, da je stopnja zadovoljstva pri višje izobraţenih uporabnikih niţji kot pri tistih z 

niţjo izobrazbo (Mittal in Kamakura 2001, 136). 

Glede na starost sta ugotovila, da imajo starejši uporabniki niţji prag zadovoljstva, prav tako 

več časa posvetijo spoznavanju storitve ali izdelka kar posledično pomeni večjo zvestobo 

izdelku ali storitvi ter večjo moţnost ponovnega nakupa. Mlajši uporabniki raje iščejo nove 

blagovne znamke, zbirajo informacije in tako laţje zamenjajo storitev ali izdelek (Mittal in 

Kamakura 2001, 132). 

Ţenske so bolj tolerantne in imajo niţji prag zadovoljstva, kar pomeni, da so bolj nagnjene k 

ponovnemu nakupu in bolj pripravljene ostati zveste neki blagovni znamki kot moški. Višjo 
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stopnjo zadovoljstva in manjšo stopnjo tolerance imajo uporabniki z enim ali več otroci, kot 

tisti, ki otrok nimajo (Mittal in Kamakura 2001, 137–140). 

Okoliščine 

Snoj in Gabrijan (2004, 75) opozarjata, da na zadovoljstvo uporabnikov in njegovo nakupno 

vedenje vplivajo tudi vplivi iz oţje in širše okolice. Med omenjene dejavnike štejemo: 

 druţino, 

 referenčne skupine, 

 druţbeni razred, 

 sistem vrednost iz okolja, 

 druţbeno ekonomski sistem, 

 zakonodajo. 

Prav tako Mumel (2001, 164) obravnava vplivne dejavnike iz okolja. Pri tem opozarja, da je 

treba upoštevati okolje kjer je bil uporabnik v preteklosti, kje je sedaj in kje bo v prihodnosti 

oziroma njegovo pričakovano okolje. Sem spada kultura, socialno sloj, osebni vpliv, druţina 

in situacije oziroma okoliščine, ki pa se spreminjajo. 

Za ugotovitev nivoja zadovoljstva kupcev je nujno, da v organizaciji najprej odkrijejo 

kupčeva pričakovanja v zvezi z njihovim prodajnim programom. S poznavanjem kupčevih 

pričakovanj jim v podjetju lahko predstavijo in ponudijo ţelene lastnosti ter rešitve in s tem 

povečajo stopnjo zadovoljstva kupcev po opravljenem nakupu. Ob načrtovanju raziskave si je 

potrebno postaviti pet ključnih vprašanj, ki naj bi nas usmerjala pri raziskavi zadovoljstva 

kupcev (Woodruff in Fisher Gardial 1996, 109): 

 Kateri so dejavniki pričakovanj in ţelja kupcev? 

 Kateri izmed dejavnikov pričakovanj in ţelja je za kupca najpomembnejši? 

 Kako zadovoljiti kupčeva pričakovanja, zlasti njihova najpomembnejša? 

 Kateri so razlogi za zadovoljstvo in nezadovoljstvo z izdelki ali storitvami? 

 Kako se bodo razvijala pričakovanja kupcev v prihodnosti?  

5.3 Zadovoljstvo kupcev v povezavi z urejenim prostorom 

Zadovoljstvo kupcev naj bi bilo en od osrednjih ciljev podjetja ali druge organizacije. V 

podjetjih in drugih organizacijah naj bi se zavedali dejstva, da se zadovoljni kupci vračajo in 

opravljajo ponovne nakupe, medtem ko se nezadovoljni kupci ne bodo vrnili. Pomen 

zadovoljnega kupca je še toliko večji, saj bodo kupci, ki so zadovoljni z izdelkom ali 

storitvijo, znamko, prodajalno, poleg vračanja pripovedovali tudi drugim o svojih pozitivnih 

izkušnjah, kar je odlična in verjetno najcenejša reklama za organizacijo. Prav tako se dogaja z 

nezadovoljnimi kupci, vendar je učinek ravno nasproten: kupci odhajajo drugam, o svojih 
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slabih izkušnjah pa govorijo še glasnejše in širše kot zadovoljni potrošniki. Vsa ta spoznanja 

kaţejo na to, kako pomemben je za organizacijo dejavnik zadovoljstvo kupcev ter posledično 

njihova zvestoba in vračanje (Moţina 1999; Foss in Stone 2001; Musek Lešnik 2008).  

Zadovoljstvo kupcev je odvisno od različnih dejavnikov. Ureditev in oblikovanje prodajnega 

okolja je ţe nekaj časa eden ključnih dejavnikov trţenjskega spleta. 

Prodajno okolje mora biti oblikovano na način, da uporabnika opogumlja k vstopu, zmanjša 

njegov psihološki odpor in poveča zanimanje za razstavljene izdelke. Sproščenost in dobro 

počutje bo uporabniku podaljšalo čas, ko se bo zadrţal v nekem prodajnem okolju in 

posledično povečala moţnost nakupa. Globalizacija je vplivala na pričakovanja porabnikov, 

saj so le ti seznanjeni s trendi v tujini in si ţelijo večje samostojnosti (Potočnik 2001, 296). 

Prostorska ureditev in pozicioniranje izdelkov na stojala je eden izmed dejavnikov, ki ima 

psihološki vpliv na kupca.  

Razporeditev prostora je treba prilagoditi storitvam, ki se v prodajnem prostoru izvajajo. Tako 

so nekatere razporeditve preproste in konvencionalne z nekaj osnovnimi elementi. Druge 

razporeditve pa so veliko bolj kompleksne z več elementi, različnimi oblikami, dodatki to so 

t. i. zapletene razporeditve (Zeithaml in Bitner 1996, 552). 

Pri razporeditvi prostora moramo upoštevati tudi čas. Več časa uporabnik nameni opravljanju 

storitve, se pravi, da več časa preţivi v prodajnem prostoru, več imamo časa, da lahko 

vplivamo nanj. Daljši kot je storitveni proces, več pozornosti moramo posvetiti oblikovanju 

prodajnega prostora (Wakerfield in Blodgett 1994, 69).  

Izjemnega pomena je nabor blaga in razporeditev izdelkov na stojala, govorimo o t. i. 

pozicioniranje izdelkov. Vsak prodajnik ţeli predstaviti izdelke, da bodo všečni kupcu in se 

bo zanje tudi odločil. Pri tem moramo upoštevati, da lahko imata enaki postavitve različne 

učinke pri različnih izdelkih. Če prodajamo ţivilske izdelke, bodo polne police predstavljale 

dobro zaloţenost polic, kadar pa prodajamo izdelke višjega cenovnega razreda, bodo polne 

police dajale občutek manj vrednosti in cenenosti. Takšni izdelki morajo biti postavljeni 

individualno in dekorativno (Osredkar 2010). 

Poleg pravilnega izbora razstavitve izdelkov je potrebno upoštevati tudi načelo preglednosti, 

jasne označitve in zadostne informiranosti. 

Pri opremljanju prostora je treba najprej določiti, komu je prostor namenjen. Vedeti moramo, 

na koga moramo narediti največji vtis, ali so to kupci, zaposleni ali oboji. Glede na njihove 

ţelje in potrebe lahko prostor opremimo na tri načine (Zeithaml in Bitner 1996, 521): 

 Samopostreţni prostori, ki so večinoma namenjeni uporabnikom, saj sami opravijo 

večino nakupnih dejanj. 
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 Prostor, ki ga v večini primerov uporabljajo le zaposleni. V tem primeru uporabniki med 

izvajanjem storitve niso prisotni ali so prisotni le delno. 

 Prostor je namenjen tako zaposlenim kot uporabnikom, med izvajanjem storitve so 

prisotni oboji. V tem primeru ima oprema prostora vpliv tako na zaposlene kot 

uporabnike, kar se odraţa tudi v medsebojni interakciji. 

Pri opremljanju prodajnega prostora je treba upoštevati tri zakonitosti (Levy in Weitz 2001, 

556): 

 Oprema prodajnega prostora mora biti v skladu s strategijo in podobo podjetja. 

 Oprema mora biti oblikovana tako, da vpliva na odločitev kupca. 

 Pri opremi prostora je treba imeti v mislih produktivnost prostora. 

Značilnost vseh pomembnejših blagovnih znamk je, da imajo standardizirano opremo v vseh 

poslovalnicah po svetu. Standardizirana oprema omogoča večjo prepoznavnost in teţo 

blagovne znamke (Osredkar 2010). 

Uporabniki urejenost prodajnega okolja zaznavajo skozi številne dejavnike, predvsem preko 

velikosti, prostornosti, zračnosti, svetlosti in čistosti. Prostor mora biti dovolj prostoren, ne 

prenasičen z različno opremo ali dodatki, barvno usklajen, pravilno osvetljen. Svetlobni efekti 

različno vplivajo na razstavitev izdelkov. Z njimi lahko poudarimo prednosti ali skrijemo 

napake. Pri tem velja, da morajo biti temnejši in manjši izdelki močneje osvetljeni, da pridejo 

do izraza. Tudi izloţbe naj bodo primerno in dovolj osvetljene (Osredkar 2010). 

Z ureditvijo prodajnega prostora je opravljen prvi korak na poti do zagotavljanja kakovostne 

uporabniške izkušnje kupcev. Slednja je na dolgi rok ključnega pomena za ugled blagovne 

znamke in posledično rast prihodkov iz poslovanja.  

Ključne točke na poti obiskovalcev nekega prodajnega prostora so stične točke, ki pomembno 

vplivajo na to, kako obiskovalci doţivljajo obisk in kako so bili s storitvijo zadovoljni 

(Osredkar 2010). 

Usmeritvene table so ob vstopu v prodajni prostor najpogosteje prva stična točka vsakega 

obiskovalca. Preglednost in razumljivost vseh usmeritvenih aplikacij v prodajnem prostoru 

obiskovalcu zagotavlja enostavno pot do ţelenega izdelka ali storitve (Osredkar 2010). 

Urejenost in konsistentnost uporabniškega prostora za obiskovalce je ključna za zagotovitev 

kvalitetne izkušnje obiskovalca. K temu prispevajo konsistentnost podobe in pozicije kotička 

v prostoru ter zadostna opremljenost s potrebnimi orodji (Osredkar 2010). 

Poleg prijaznostjo zaposlenih je za zagotovitev prijetne izkušnje pomembna ustrezna 

zasebnost in tekoč potek storitve. 
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Nakup trgovskega blaga v poštnih poslovalnicah so večinoma impulzivne narave, zato je 

pomembno, da je blago ustrezno predstavljeno in vsebinsko usklajeno z ostalimi storitvami, ki 

se opravljajo. Tako je dejstvo, da kupci v posamezni poslovalnici niso prisotni dalj časa in je 

zato zelo pomembno, da v njej hitro in enostavno najdejo proizvode, ki jih iščejo ter da se v 

prostoru počutijo sproščeno in prijetno. 

Kupci se delimo glede na način obiska v posamezni trgovini. Ta trend imenujemo trip 

management. Podjetje Unilever je izvedlo raziskavo, ki je pokazala, da je najpogostejši nakup 

hitri nakup ki predstavlja 62 % vseh nakupov. To je nakup, kjer kupci kupijo le nekaj 

proizvodov. Naslednji, s 25 % vseh obiskov, je nakup za zapolnitev, kjer kupci nadomestijo 

izčrpane zaloge in tretji nakup, je nakup na zalogo, ki predstavlja 13 % vseh obiskov, kjer 

kupci kupujejo proizvode na zalogo in nabavijo tudi tiste, ki jih v prihodnosti ne bodo 

potrebovali (Trip management 2005).  

5.4 Vsebinski sklopi maloprodaje na Pošti Slovenije 

Z identificiranimi stičnimi točkami na obiskovalčevi poti do storitve lahko opredelimo 

različne vsebinske sklope v notranjosti poštnih poslovalnic. 

Obiskovalec poslovalnice se mora z usmerjevalnimi informacijami srečati še pred vstopom v 

poslovalnico. V ta sklop uvrščamo korporativno označevanje stavbe in zunanje opreme, 

usmerjevalne napise na tablah, totemih in v notranjosti poslovalnice. Pomembno je, da je 

označevanje in usmerjanje obiskovalca razpoznavno, intuitivno in poenoteno.  

Smiselna prostorska in vsebinska ureditev trgovskega blaga v notranjosti poslovalnic 

omogoča učinkovito ozaveščanje obiskovalca o razpoloţljivem naboru blagovnih skupin in 

posledično omogoča povečanje prihodkov od prodaje. Slednje doseţemo tako, da se na poti 

do posamezne storitve vsi obiskovalci poslovalnice srečajo z blagovnimi skupinami, ki so 

vsebinsko usklajene z motivom njihovega obiska. 

V procesu opravljanja storitve posamezni obiskovalci potrebujejo površine namenjene 

izpolnjevanju obrazcev, zavijanju paketov in čakanju. Te morajo biti ustrezno opremljene z 

vsemi potrebnimi orodji za enostaven in hiter proces izvedbe storitve. Del tega prostora lahko 

izkoristimo tudi za osveščanje obiskovalca o razširjeni ponudbi in novih storitvah, kjer 

obiskovalca postavimo v središče. 

Razporeditev blagovnih skupin znotraj vsebinskega sklopa prodaje trgovskega blaga temelji 

na tipičnih poteh posameznih identificiranih profilov obiskovalcev. Tako se posamezne 

blagovne skupine smiselno razvrščajo po stojalih trgovskega blaga, ki so na poti posameznega 

tipičnega profila obiskovalca (Osredkar 2010). 
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Slika 13: Razporeditev blagovnih skupin 

Vir: Osredkar 2010. 

 

Slika 14: Shematski prikaz vsebinskih sklopov v poštnih poslovalnicah. 

Vir: Osredkar 2010. 
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6 RAZISKAVA ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH IN KUPCEV Z DEJAVNIKI 

PROSTORSKE UREJENOSTI 

V nadaljevanju je opisan anketni vprašalnik, vzorec in metode analize podatkov. 

6.1 Anketni vprašalnik 

Uporabili smo anonimna anketna vprašalnika. Vprašanja so zaprtega tipa, kar nam omogoča 

natančnejšo obdelavo. Kupci in zaposleni so z ocenami od 1–5 ocenjevali zadovoljstvo z 

obstoječim stanjem določenih dejavnikov v poštnih poslovalnicah na področju maloprodaje in 

podali oceno tudi za ţeleno stanje na področju maloprodaje. Pomembnost kriterija se je 

stopnjevala od 1 (ni mi pomembno) do 5 (zelo mi je pomembno). 

Kupci so podali še oceno strinjanja s posameznimi trditvami v zvezi z urejenostjo, 

označenostjo in postavitvijo izdelkov oziroma trgovskega blaga v poštnih poslovalnicah.  

Zaposleni so podali še oceno strinjanja s posameznimi trditvami v zvezi z delovnim mestom 

in pogoji dela ter zadovoljstvom. 

Anketna vprašalnika sta predstavljena v prilogi. 

6.2 Opis vzorca in zbiranje podatkov 

Prvi anketni vprašalnik smo razdelili vsem zaposlenim manipulativnim delavcem (delavci na 

okencu), zaposlenih v izbrani organizaciji. Teh je na območju celotne Slovenije 2413. V 

obdelavo smo zajeli 640 zaposlenih, kar predstavlja 26, 5 % vseh zaposlenih. Drugi anketni 

vprašalnik smo razdelili kupcem izdelkov iz maloprodaje v prostorih pošt. Gre za 

stratificirano vzorčenje. V vzorec so bile zajete vse regije v Sloveniji. Gre za nenamenski 

vzorec kupcev, ki so ţe kupili izdelke iz maloprodaje na pošti, pogoj je, da je anketiranec ţe 

kdaj kupil katerega od izdelkov iz maloprodaje na pošti. V obdelavo smo zajeli 795 anketnih 

vprašalnikov s strani kupcev. 

Upoštevati je treba dejstvo, da je obravnavana organizacija s poštnimi storitvami s svojimi 

poslovalnicami edina med konkurenčnimi podjetji, ki ima s prostorom za stranke, direkten 

stik s končnimi uporabniki, zato primerjava s konkurenco ni mogoča. 

6.3 Metodologija kvantitativne raziskave 

Raziskavo smo izvedli s pomočjo dveh anketnih vprašalnikov, ki sta povzeta iz raziskav na 

temo zadovoljstva in sta razdeljena v tri dele. Vprašanja v vprašalniku so osnova za potrditev 

ali ovrţbo zastavljenih hipotez. Najprej smo izračunali Cronbachov alfa koeficient, ki 

predstavlja mero zanesljivosti testov. Če je njegova vrednost večja od 0,70, pravimo, da je 
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merski postopek zanesljiv (Ferligoj, Leskošek in Kogovšek 1995). V vprašalniku so postavke, 

ki se veţejo na različne dimenzije zadovoljstva zaposlenih na delovnem mestu in kupcev 

izdelkov iz maloprodaje v prostorih pošt. Iz teh smo s pomočjo faktorske analize pogledali, ali 

prostorska ureditev predstavlja pomemben faktor zadovoljstva. Z drugim delom vprašalnika 

smo zbrali podatke o zadovoljstvu z obstoječim stanjem dejavnikov prostorske ureditve, s 

tretjim delom vprašalnika smo ugotavljali ţelene spremembe prostorske ureditve pošt. 

V splošnem delu vprašalnika smo pridobili osnovne podatke in informacije o anketirancu 

(spol, starost, stopnjo izobrazbe).  

Anketirancem je bila omogočena izbira v okviru uporabljenega formata ponujenih odgovorov 

v obliki petstopenjske Likertove lestvice. 
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7 ANALIZA IN INTERPRETACIJA REZULTATOV 

V mesecu aprilu in maju 2011 je bila izvedena anketa o zadovoljstvu zaposlenih in kupcev z 

dejavniki prostorske urejenosti maloprodaje in o zadovoljstvu zaposlenih na delovnem mestu. 

V tem poglavju bomo predstavili rezultate obeh vprašalnikov ter rezultate, ki smo jih pridobili 

pri preverjanju hipotez. 

7.1 Interpretacija in prikaz rezultatov  

Najprej predstavljamo rezultate zanesljivosti obeh testov, ki smo jih preverjali s pomočjo 

Cronbach alfa testa. 

Preverjanje zanesljivosti vprašalnika 

Cronbach alfa je namenjen ugotavljanju, kako dobro skupina spremenljivk ali postavk meri 

posamezno enodimenzionalno latentno sestavo. V primeru več razseţnostne strukture je 

vrednost koeficienta alfa nizka (Pahor 2010, 50) 

Vrednost Cronbach alfe povečujemo s povečanjem postavk v vprašalniku. V primeru, da so 

korelacije med postavkami nizke, je tudi vrednost Cronbach alfe nizka. V primeru, da se 

povprečna medsebojna korelacija povečuje, se povečuje tudi alfa (Pahor 2010, 51). Ko so 

medsebojne korelacije postavk visoke, je to dokaz, da merijo isti osnovni problem oz. 

predmet. Sklepamo, da je zanesljivost dobra oz. visoka. V teoriji je ocenjeno, da so vrednosti 

alfe, ki se gibljejo okoli 0,60 še sprejemljive (Pahor 2010, 51). 

V preglednici 2, prikazujemo vrednosti koeficienta Cronbach alfa, za postavke v okviru 

posameznih sklopov vprašalnika, ki smo ga uporabili v raziskavi. 

Preglednica 2: Zanesljivost anket 

Anketa Cronbach Alfa 
Cronbach alfa temelječa na 

standardiziranih postavkah 

Anketa – zaposleni dejansko stanje 0,816 0,819 

Anketa – zaposleni ţeleno stanje 0,781 0,77 

Anketa – kupci dejansko stanje 0,609 0,624 

Anketa – kupci ţeleno stanje 0,767 0,783 

 

Iz preglednice 2 je razvidno, da se vrednost Cronbach alfe giblje med 0,609 za anketo, ki so jo 

izpolnjevali kupci do 0,816 za anketo, ki so jo izpolnjevali zaposleni. Podamo sklep, da je 

zanesljivost vprašalnika dobra. Zanesljivost za del vprašalnika, ki se nanaša na zadovoljstvo 

zaposlenih oziroma kupcev je predstavljena v delu, kjer so rezultati faktorske analize. 
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7.1.1 Zaposleni 

Zaposleni so z ocenami od 1–5 ocenjevali zadovoljstvo z obstoječim stanjem dejavnikov 

prostorske urejenosti na področju maloprodaje in podali oceno tudi za ţeleno stanje na 

področju maloprodaje oziroma pomembnost spremembe dejavnika v ţeleno stanje. 

Pomembnost kriterija se je stopnjevala od 1 (ni mi pomembno) do 5 (zelo mi je pomembno). 

Podali so tudi oceno strinjanja s posameznimi trditvami v zvezi z delovnim mestom in pogoji 

dela ter zadovoljstvom.  

V obdelavo smo zajeli 640 zaposlenih, kar predstavlja 26, 5 % vseh zaposlenih.  

V anketi je sodelovalo 80 % ţensk in 20 % moških. 
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Slika 15: Spol anketirane osebe zaposlenih 

Polovica sodelujočih v raziskavi je starih med 21 in 40 let. 48,54 % zaposlenih je starih med 

41 in 60 let. Manj kot pol odstotka je tistih, ki so mlajši od 20 let oziroma starejših od 61 let, 

kar kaţe na sorazmerno mlad kolektiv.  

Večina zaposlenih (69,93 %) ima srednješolsko izobrazbo. En odstotek zaposlenih ima 

končano osnovno šolo, 28,97 % zaposlenih pa ima vsaj višjo izobrazbo in več. 
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Slika 16: Stopnja izobrazbe zaposlenih 

Večina zaposlenih prejema mesečni dohodek v rangu med 500 in 1000 evri (teh je dobrih 

65 %). Med 1000 in 1500 evri mesečnega dohodka prejema 22,18 % zaposlenih. Dobrih 10 % 

zaposlenih tega podatka ni ţelelo razkriti. 

V nadaljevanju so predstavljeni podatki o zadovoljstvu zaposlenih z obstoječim stanjem 

dejavnikov prostorske ureditve in podatki ţelenih sprememb prostorske ureditve poštnih 

poslovalnic. 

1. Ustrezen in optimalen nabor trgovskega blaga – trenutno 

Z ustreznostjo nabora trgovskega blaga je srednje zadovoljnih 42,5 % zaposlenih in so 

dali oceno 3. Trenutni nabor trgovskega blaga je ocenilo z oceno 4, 27,04 % zaposlenih. 

12,35 % anketiranih je trenutni nabor trgovskega blaga ocenilo z oceno 5. Trenutnega 

nabora trgovskega blaga ni ocenilo 4,02 % anketiranih. 

2. Ustrezen in optimalen nabor trgovskega blaga – želeno 

Kot ţelen in pomemben dejavnik spremembe je 40,57 % anketiranih ocenilo ustrezen in 

optimalen nabor trgovskega blaga z oceno 5. 37,59 % anketiranih ni ocenilo ţelenega 

ustreznega in optimalnega nabora trgovskega blaga. 

3. Urejenost blaga po blagovnih skupinah (pozicioniranje) – trenutno 

Trenutno pozicioniranje oziroma urejenost blaga po blagovnih skupinah je 33,42 % 

anketiranih ocenilo z oceno 3 – povprečno dobro. 30,33 % anketiranih je pozicioniranje 

oziroma urejenost blaga po blagovnih skupinah ocenilo z oceno 4 in 16 % anketiranih z 

oceno 5. Pozicioniranje oziroma urejenost blaga po blagovnih skupinah je 13,38 % 
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anketiranih ocenilo z oceno 2 in 3,59 % z oceno 1. 3,28 % anketiranih ni ocenilo 

pozicioniranja oziroma urejenosti blaga po blagovnih skupinah. 

4. Urejenost blaga po blagovnih skupinah (pozicioniranje) – želeno 

Pomembnost spremembe v ţeleno pozicioniranje oziroma urejenost blaga po blagovnih 

skupinah je 43,47 % anketiranih ocenilo z oceno 5. Z oceno 4 je pomembnost spremembe 

ocenilo 15,38 % anketiranih. 1 % anketiranih temu ne daje nobenega pomena. Kar 

37,85 % anketiranih ni ocenilo pomembnosti spremembe pri pozicioniranju oziroma 

urejenosti blaga po blagovnih skupinah. 

5. Ustrezna urejenost blaga na policah stojal – trenutno 

Ustrezno urejenost blaga na policah stojal je 36,19 % anketiranih ocenilo z oceno 4, slaba 

tretjina oziroma 28,27 % anketiranih je dalo oceno 3. Le dobrih 20 % meni, da je 

urejenost blaga na policah ustrezna – ocena 5. Z oceno 1 je 2,18 % anketiranih ocenilo, 

da je urejenost blaga na policah stojal neprimerna. 

6. Ustrezna urejenost blaga na policah stojal – želeno 

Ţeljo po spremembi urejenosti blaga na policah stojal je 45,65 % anketiranih ocenilo z 

oceno 5 in 13,04 % z oceno 4. Dober 1 % anketiranih skupaj ne čuti potrebe po 

spremembi. 38,47 % anketiranih ni ocenilo ţelene ustrezne urejenosti blaga na policah 

stojal oziroma se glede sprememb ni opredelilo. 

7. Ustrezna založenost stojal – trenutno 

Ustrezno zaloţenost stojal je 39,28 % anketiranih ocenilo z oceno 4 in 27,81 % 

anketiranih z oceno 5. Skoraj četrtina oziroma 24,08 % anketiranih ima povprečno dobro 

mnenje o ustrezni zaloţenosti stojal – ocena 3. Skupaj okoli 5 % anketiranih ni 

zadovoljno z ustrezno zaloţenostjo stojal – ocena 2 in 1. Ustrezne zaloţenosti stojal ni 

ocenilo 2,91 % anketiranih. 

8. Ustrezna založenost stojal – želeno 

Kar 43,03 % anketiranih je izrazilo ţeljo po spremembi ustrezne zaloţenosti stojal – 

ocena 5 in še nadaljnjih 14,60 % anketiranih, ki so naklonjeni spremembam na tem 

področju – ocena 4. Dober 1 % skupaj si ne ţeli sprememb na tem področju. Kar 38,82 % 

anketiranih ni ocenilo pomembnosti sprememb pri ustrezni zaloţenosti stojal. 

9. Pregledna označitev stojal v prostoru za stranke – trenutno 

Pregledno označitev stojal v prostoru za stranke je z oceno 3 ocenilo 32,93 % anketiranih. 

28,26 % anketiranih je dalo oceno 4 in le 19,27 % anketiranih je pregledno označitev 

stojal v prostoru za stranke ocenila z oceno 5. Pregledno označitev stojal v prostoru za 
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stranke je 12,90 % anketiranih ocenilo z oceno 2 in 3,91 % anketiranih z oceno 1. 

Pregledne označitve stojal v prostoru za stranke ni ocenilo 2,73 % anketiranih. 

10. Pregledna označitev stojal v prostoru za stranke – želeno 

Pomembnost spremembe preglednosti označitve stojal v prostoru za stranke je z oceno 5 

ocenilo 43,01 % anketiranih in 15,53 % anketiranih je ţeleno preglednost označitve stojal 

v prostoru za stranke ocenila z oceno 4. Dober 1 % zaposlenih skupaj ne čuti potrebe po 

spremembah na tem področju. Kar 38,15 % anketiranih ni ocenilo ţelenih sprememb 

preglednosti označitve stojal v prostoru za stranke. 

11. Ustrezno standardizirana oprema in stojala za prodajo trgovskega blaga – trenutno 

Ustreznost standardizirane opreme in stojal za prodajo trgovskega blaga je z oceno 3 

ocenilo 34,02 % anketiranih. Le 9,47 % anketiranih je ustreznost standartizirane opreme 

in stojal za prodajo trgovskega blaga ocenila z oceno 5. Z oceno 2 je 21,90 % anketiranih 

ocenilo ustreznost standartizirane opreme in stojal za prodajo trgovskega blaga in 7,32 % 

z oceno 1. Ustreznosti standartizirane opreme in stojal za prodajo trgovskega blaga ni 

ocenilo 3,84 % anketiranih.  

12. Ustrezno standardizirana oprema in stojala za prodajo trgovskega blaga – želeno 

Pomembnost spremembe ustreznosti standardizirane opreme in stojal za prodajo 

trgovskega blaga k ţelenemu stanju je z oceno 5 ocenilo 43,17 % anketiranih. Le 0,79 % 

si ne ţeli sprememb na tem področju – ocena 1 in 2. Kar 36,93 % anketiranih ni ocenilo 

ustreznosti standardizirane opreme in stojal za prodajo trgovskega blaga.  

13. Ustrezna in pregledna razporeditev stojal v prostoru za stranke – trenutno 

Trenutno ustrezno in pregledno razporeditev stojal v prostoru za stranke je z oceno 3 

ocenilo 33,49 % anketiranih, torej so srednje zadovoljni. Oceno 4 je dalo 0,56 % 

anketiranih in le 11,64 % anketiranih je zadovoljnih z razporeditvijo stojal v prostoru za 

stranke – ocena 5. Trenutno ustrezno in pregledno razporeditev stojal v prostoru za 

stranke je 15,52 % anketiranih ocenilo z oceno 2 in 5,30 % anketiranih z oceno 1. Brez 

ocene trenutne ustreznosti in preglednosti razporeditve stojal v prostoru za stranke je 

3,49 % anketiranih.  

14. Ustrezna in pregledna razporeditev stojal v prostoru za stranke – želeno 

Ţelene spremembe je na področju ustreznosti in pregledne razporeditve stojal v prostoru 

za stranke z oceno 5 ocenilo 43,27 % anketiranih. 37,59 % anketiranih ni ocenila ţelene 

ustreznosti in preglednosti razporeditve stojal v prostoru za stranke. Skoraj okoli 1,5 % si 

ne ţeli sprememb na tem področju – ocena 1 in 2.  
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15. Stojala so v prostoru smiselno pozicionirana glede tipične poti uporabnika – trenutno 

Z oceno 3 je 31,48 % anketiranih ocenilo, da so stojala v prostoru smiselno pozicionirana 

glede tipične poti uporabnika. Z oceno 5 je ocenilo 15,68 % anketiranih, da so stojala v 

prostoru smiselno pozicionirana glede tipične poti uporabnika. 15,06 % anketiranih je 

ocenilo, da so stojala v prostoru niso smiselno pozicionirana glede tipične poti 

uporabnika – ocene 2. Oceno 1 je dalo 4,67 % anketiranih. 3,02 % anketiranih ni ocenilo 

smiselnosti razporeditve stojal v prostoru.  

16. Stojala so v prostoru smiselno pozicionirana glede tipične poti uporabnika – želeno 

Kar 41,72 % anketiranih je ţelelo spremembe glede razporeditve stojal. Le 1,41 % ne 

pripisuje pomena spremembam na tem področju – ocena 1 in 2. Kar 38,84 % anketiranih 

ni ocenilo pomembnosti sprememb na tem področju.  

17. Jasna in pregledna označitev izdelkov – trenutno 

Z oceno 4 je 39,70 % anketiranih ocenilo jasno in pregledno označitev izdelkov in 

25,29 % anketiranih z oceno 5. Jasno in pregledno označitev izdelkov je 5,60 % 

anketiranih ocenilo z oceno 2 in 2,34 % z oceno 1. Brez ocene je 2,71 % anketiranih.  

18. Jasna in pregledna označitev izdelkov – želeno 

Z oceno 5 je 44,52 % anketiranih ocenilo ţelene spremembe glede jasne in pregledne 

označitve izdelkov z oceno 5. Le 0,95 % anketiranih ni dalo pomembnosti pregledni 

označitvi izdelkov – ocena 2 in 0,64 % ocena 1. Kar 39,75 % anketiranih ni ocenilo 

pomembnosti sprememb na tem področju. 

19. Ustrezna urejenost prodajnega okenca – trenutno 

Z oceno 4 je 33,35 % anketiranih ocenilo ustrezno urejenost prodajnega okenc in 20,63 % 

z oceno 5. Z oceno 2 je 10,10 % anketiranih ocenilo ustrezno urejenost prodajnega 

okenca in 4,84 z oceno 1, kar je skupaj precejšen deleţ, glede na ostale dejavnike. 3,01 % 

anketiranih ni ocenilo ustrezne urejenosti prodajnega okenca. 

20. Ustrezna urejenost prodajnega okenca – želeno 

Z oceno 5 je 46,52 % anketiranih izrazilo ţeljo po spremembah glede urejenosti 

prodajnega okenca. Le 1,12 % anketiranih je ocenilo, da ne ţeli nekih sprememb – ocena 

2, nihče od anketiranih se ni izrazi proti spremembam. 39,15 % anketiranih ni ocenilo 

pomembnosti sprememb glede ustrezne urejenosti prodajnega okenca. 

21. Na okencu so samo izdelki impulzivnega nakupa – trenutno 

Z oceno 4 je 33,51 % anketiranih ocenilo, da so na okencu samo izdelki impulzivnega 

nakupa in 21,10 % anketiranih z oceno 5. Dejstvo, da so na okencu le izdelki 

impulzivnega nakupa je 8,38 % anketiranih ocenilo z oceno 2 in 1,57 % z oceno 1. Le 
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3,64 % anketiranih dejstva, da so na okencu samo izdelki impulzivnega nakupa, niso 

ocenili. 

22. Na okencu so samo izdelki impulzivnega nakupa – želeno 

Z oceno 5 je 39,71 % anketiranih ocenilo pomembnost spremembe na področju 

postavitve izdelkov impulzivnega nakupa. Okoli 2 % anketiranih si ne ţeli sprememb na 

tem področju. Kar 40,70 % anketiranih ni ocenilo te trditve. 

23. Na steklu nad okencem so pregledno nameščena obvestila in nalepke – trenutno 

Z oceno 5 je 39,09 % anketiranih ocenilo trditev, da so na steklu nad okencem pregledno 

nameščena obvestila in nalepke in še nadaljnjih 29,16 % z oceno 4. Z oceno 2 je trditev 

ocenilo 4,06 % anketiranih in 1,41 % z oceno 1. Te trditve ni ocenilo 3,47 % anketiranih. 

24. Na steklu nad okencem so pregledno nameščena obvestila in nalepke – želeno 

Kar 44,04 % anketiranih si ţeli spremembe glede tega, da so na steklu nad okencem 

pregledno nameščena obvestila in nalepke – ocene 5. Dober 1 % si ne ţeli sprememb 

oziroma ne daje pomembnosti spremembam na tem področju. 41,03 % anketiranih ni 

ocenilo te trditve. 

25. Na okencu naj se opravljajo samo poštne storitve – trenutno 

Z oceno 4 je 27,16 % anketiranih ocenilo trditev, naj se na okencu opravljajo samo poštne 

storitve in 22,8 % z oceno 5. Glede tega so zaposleni očitno zelo neopredeljeni. Kar 

27,15 % se je odločilo za oceno 3. 8,86 % anketiranih je trditev, naj se na okencu 

opravljajo samo poštne storitve, ocenilo z oceno 1, kar pomeni nestrinjanje s tem in ţeljo 

po več storitvah. 7,35 % anketiranih ni ocenilo te trditve.  

26. Na okencu naj se opravljajo samo poštne storitve – želeno 

Veliko pomembnost spremembam na tem področju je dalo 39,54 % anketiranih. Skupaj 

3,46 % ne daje posebne pomembnosti spremembam na tem področju – ocena 1 in 2. Kar 

42,24 % anketiranih se ni opredelilo glede tega, da naj se na okencu opravljajo samo 

poštne storitve. 

27. Ustrezna cenovna politika (ugodne cene) – trenutno 

Z oceno 3 je 42,02 % anketiranih ocenilo ustrezno cenovno politiko, kar pomeni, da so 

več ali manj neopredeljeni. Nekaj večji deleţi so na strani, da je cenovna politika 

ustrezna, kot pa na strani, da ni ustrezna. 6,68 % anketiranih je ustrezno cenovno politiko 

ocenila z oceno 1. Trditve ni ocenilo 4,42 % anketiranih.  
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28. Ustrezna cenovna politika (ugodne cene) – želeno 

Kar 44,66 % anketiranih je izrazila ţeljo po spremembah na področju ustrezne cenovne 

politike oziroma daje temu velik pomen. Slab procent cenovni politiki ne daje 

pomembnosti oziroma meni, da spremembe niso potrebne – ocena 1 in 2. Trditve ni 

ocenilo 38,08 % anketiranih. 

29. Ustrezna akcijska ponudba (dovolj akcijske ponudbe) – trenutno 

Z oceno 3 je 35,99 % anketiranih ocenilo ustrezno akcijsko ponudbo. Le 14,59 % 

anketiranih je ustrezno akcijsko ponudbo ocenila z oceno 5. 12,72 % anketiranih je 

ustrezno akcijsko ponudbo ocenila z oceno 2 in 2,97 % z oceno 1. Le 4,41 % anketiranih 

ustrezne akcijske ponudbe ni ocenilo. 

30. Ustrezna akcijska ponudba (dovolj akcijske ponudbe) – želeno 

Velik pomen spremembam na področju akcijske ponudbe je dalo 40,01 % anketiranih – 

ocena 5. Pribliţno 1,5 % ne daje velikega pomena akcijskim ponudbam – ocena 1 in 2. 

Kar 39,32 % anketiranih ni ocenilo ţelene ustrezne akcijske ponudbe. 

31. Ustrezna marketinška podpora prodaji trgovskega blaga – trenutno 

Kar 38,61 % anketiranih se ni moglo opredeliti glede dobre ali slabe marketinške podpore 

oziroma so s tem srednje zadovoljni. Le 13,34 jih meni, da je marketinška podpora 

odlična. 10,10 % anketiranih je marketinško podporo prodaji trgovskega blaga ocenila z 

oceno 2 in 4,66 % z oceno 1. Marketinške podpore prodaji trgovskega blaga ni ocenilo 

3,97 % anketiranih. 

32. Ustrezna marketinška podpora prodaji trgovskega blaga – želeno 

Velik poudarek pomembnosti spremembe na tem področju je dalo 42,03 % anketiranih. Z 

oceno 4 je 13,52 % anketiranih še vedno naklonjenih spremembam pri marketinški 

podpori. Le 0,79 % anketiranih ne ţeli spremembe na področju marketinške podpore 

prodaji trgovskega blaga – ocena 1. Kar 38,50 % zaposlenih ni podalo ocene. 

33. Ustrezna urejenost zunanjosti pošte – trenutno 

Z oceno 4 je 38,92 % anketiranih ocenilo ustrezno urejenost zunanjosti pošte in 29,33 % 

z oceno 5. Z oceno 2 je trditev ocenilo 6,07 % anketiranih in 2,81 % z oceno 1. Le 2,86 % 

anketiranih ustrezne urejenosti zunanjosti pošte ni ocenilo. 

34. Ustrezna urejenost zunanjosti pošte – želeno 

Kar 46,08 % anketiranih je dalo veliko pomembnost spremembam na področju ustrezne 

urejenosti zunanjosti pošte – ocena 5. Le 0,94 % anketiranih meni, da spremembe na 

področju ustrezne urejenosti zunanjosti pošte niso potrebne – ocena 1, oziroma jim ne 

daje pomena. 39,43 % anketiranih ţelene spremembe ni ocenilo. 
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35. Ustrezna osvetlitev prostora za stranke – trenutno 

Z oceno 5 je 41,25 % anketiranih ocenilo osvetlitev prostora za stranke. Le 2,20 % 

anketiranih je osvetlitev prostora za stranke ocenilo z oceno 1. Osvetlitve prostora za 

stranke ni ocenilo 3,17 % anketiranih. 

36. Ustrezna osvetlitev prostora za stranke – želeno 

Kar 45,92 % anketiranih ţeli spremembe pri osvetlitvi prostora za stranke – ocena 5. Le 

1,57 % anketiranih ne daje osvetlitvi nobenega pomena (oceni 1 in 2). 41,46 % 

anketiranih ni ocenilo pomembnosti tega dejavnika. 

37. Dovolj naredim za uspešno prodajo – trenutno 

Kar 46,99 % anketiranih je ocenilo sebe z oceno 4, da naredijo dovolj za uspešno prodajo 

in 30,39 % se jih je ocenilo z oceno 5. Le slab odstotek jih je menilo, da ne naredijo 

dovolj za uspešno prodajo. 3,98 % anketiranih pri tej trditvi ni podalo ocene.  

38. Dovolj naredim za uspešno prodajo – želeno 

Skoraj polovica oziroma 46,67 % anketiranih meni, da so spremembe na tem področju 

potrebne in daje temu velik pomen. Le 0,80 % meni, da spremembe pri vlaganju truda v 

prodajo, niso potrebne – ocena 1 in 2. Te trditve ni ocenilo 40,26 % anketiranih.  

39. Do strank sem prijazen in uslužen – trenutno 

Z oceno 5 je 61,87 % anketiranih zaposlenih ocenilo, da so do strank prijazni in usluţni 

in 30,09 % z oceno 4. Le 0,16 % anketiranih je ocenilo, da do strank niso dovolj prijazni 

– ocena 1. Trditve ni ocenilo 3,67 % anketiranih.  

40. Do strank sem prijazen in uslužen – želeno 

Polovica oziroma 49,62 % anketiranih je dalo velik poudarek spremembam na tem 

področju. 1,56 % ne daje poudarka spremembam na tem področju – ocena 1 in 2. Trditve 

ni ocenilo 41,34 % anketiranih.  

41. Strankam dovolj ponujam trgovsko blago – trenutno 

Kar 43,11 % anketiranih je ocenilo, da strankam dovolj ponujajo trgovsko blago z oceno 

4 in 29,16 % anketiranih z oceno 5. Trditve niso ocenili 4,45 % anketiranih. 

42. Strankam dovolj ponujam trgovsko blago – želeno 

Z oceno 5 je 45,45 % anketiranih ocenilo, da so na tem področju potrebne spremembe. Le 

0,63 % anketiranih je ocenilo, da spremembe na tem področju niso potrebne. Kar 

40,10 % anketiranih ni ocenilo te trditve. 
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43. Urejen prostor za stranke je pomemben za uspešno prodajo – trenutno 

Kar polovica oziroma 50,25 % anketiranih je trditev, da je urejen prostor za stranke 

pomemben za uspešno prodajo, ocenilo z oceno 5 ter z oceno 4, 27,14 % anketiranih. 

1,41 % anketiranih je trditev, da je urejen prostor za stranke pomemben za uspešno 

prodajo, ocenilo z oceno 1. Trditve ni ocenilo 4,25 % anketiranih. 

44. Urejen prostor za stranke je pomemben za uspešno prodajo – želeno 

Veliko pomembnost dejavniku, da se prostor za stranke še izboljša, je dalo 48,84 % 

anketiranih, saj je pomemben za uspešno prodajo. Le 0,64 % anketiranih ne daje 

pomembnosti spremembi tega dejavnika. Kar 39,94 % zaposlenih ni ocenilo tega 

dejavnika. 

45. Kupci niso zadovoljni s postavitvijo stojal v prostoru za stranke  

Z oceno 3 je 35,67 % anketiranih/zaposlenih ocenilo trditev, da kupci niso zadovoljni s 

postavitvijo stojal v prostoru za stranke. Le 9,89 % anketiranih/zaposlenih je trditev, da 

kupci niso zadovoljni s postavitvijo stojal v prostoru za stranke, ocenilo z oceno 5, torej 

se s trditvijo strinjajo. 7,93 % anketiranih/zaposlenih je trditev, da kupci niso zadovoljni s 

postavitvijo stojal v prostoru za stranke, ocenilo z oceno 1. Trditve ni ocenilo 9,87 % 

anketiranih/zaposlenih.  

46. Kupci niso zadovoljni z urejenostjo stojal  

31,65 % anketiranih/zaposlenih je trditev, da kupci niso zadovoljni s postavitvijo stojal, 

ocenilo z oceno 3. Le 10,67 % je dalo oceno 5, kar bi pomenilo, da so se s trditvijo 

strinjali. 

7 % anketiranih/zaposlenih je trditev, da kupci niso zadovoljni s postavitvijo stojal, 

ocenilo z oceno 1 (s trditvijo se ne strinjajo). 10,65 % anketiranih/zaposlenih te trditve ni 

ocenilo.  

47. Kupci niso zadovoljni z založenostjo stojal 

Z oceno 3 je 31,64 % anketiranih ocenilo trditev, da kupci niso zadovoljni z zaloţenostjo 

stojal. 13,60 % anketiranih se je odločilo za oceno 5. Z oceno 1 je 6,68 % anketiranih 

ocenilo trditev, da kupci niso zadovoljni z zaloţenostjo stojal, kar bi pomenilo, da se s 

trditvijo ne strinjajo. Ocene ni podalo 11,31 % anketiranih. 

48. Kupci niso zadovoljni z naborom blaga 

Z oceno 3 je 33,35 % anketiranih ocenilo trditev, da kupci niso zadovoljni z naborom 

blaga, 10,40 % anketiranih je ocenilo z oceno 5. 6,22 % anketiranih je to trditev ocenilo z 

oceno 1. Trditve ni ocenilo 11,09 % anketiranih. 
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49. Kupci niso zadovoljni z osvetlitvijo prostora 

Trditev, da kupci niso zadovoljni z osvetlitvijo prostora je 26,99 % anketiranih ocenilo z 

oceno 4 in 21,1 % oceno 5. Z oceno 1 je trditev ocenilo 8,71 % anketiranih. 11,39 % 

anketiranih ni ocenilo te trditve. 

50. Relativno dobro sem dodatno nagrajen za svoje delo na področju prodaje – trenutno 

Z oceno 3 je 33,18 % anketiranih ocenilo trditev, da so trenutno relativno dobro nagrajeni 

za svoje delo na področju prodaje, se pravi niti se strinjajo, niti se ne strinjajo. 8,71 % 

anketiranih je trditev, da so trenutno relativno dobro nagrajeni za svoje delo na področju 

prodaje, ocenilo z oceno 5, 16,30 % anketiranih pa z oceno 1, torej se s tem ne strinjajo. 

5,98 % anketiranih te trditve ni ocenilo. 

51. Relativno dobro sem dodatno nagrajen za svoje delo na področju prodaje – želeno 

Veliko pomembnost spremembam na področju dobrega nagrajevanja za svoje delo na 

področju prodaje daje 39,86 % anketiranih. Kot nepomemben ga je označilo 0,32 % 

anketiranih. Kar 44,43 % anketiranih tega dejavnika ni ocenilo ali ni ţelelo oceniti. 

52. Poznam svoje cilje na področju prodaje trgovskega blaga – trenutno 

Z oceno 4 je 40,65 % anketiranih ocenilo trditev, da poznajo svoje cilje na področju 

prodaje trgovskega blaga in 36,44 % anketiranih z oceno 5. Z oceno 1 je 1,57 % 

anketiranih označilo trditev, da poznajo svoje cilje na področju prodaje trgovskega blaga, 

torej menijo, da ciljev ne poznajo dovolj dobro. 4,09 % anketiranih ni ocenilo te trditve. 

53. Poznam svoje cilje na področju prodaje trgovskega blaga – želeno 

Kar 40,17 % anketiranih daje velik pomen spremembam na področju poznavanja svojih 

ciljev na področju prodaje trgovskega blaga, saj bi se tako pribliţali ţelenemu stanju. Le 

0,32 % anketiranih pozna svoje cilje na področju prodaje trgovskega blaga oziroma 

spremembam na tem področju ne daje pomena – ocena 1. Dejavnika ni ocenilo 44,58 % 

anketiranih. 

54. Za prodajo trgovskega blaga sem dovolj motiviran – trenutno 

Z oceno 4 je 35,84 % anketiranih ocenilo, da so trenutno za prodajo trgovskega blaga 

dovolj motivirani in 22,35 % anketiranih, z oceno 5. Oceno 1 je dalo 5,13 % anketiranih, 

kar pomeni, da menijo, da za prodajo trgovskega blaga niso dovolj motivirani. 4,39 % 

anketiranih te trditve ni ocenilo. 

55. Za prodajo trgovskega blaga sem dovolj motiviran – želeno 

40,64 % anketiranih ţeli spremembe v zvezi z motivacijo za prodajo, čeprav deleţ 

nezadovoljstva na tem področju ni bil ravno velik. Le 0,16 % anketiranih je to trditev 
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ocenila z oceno 1 – si ne ţeli sprememb oziroma temu ne daje poudarka. 44,28 % 

anketiranih te trditve ni ocenilo.  

56. Pri prodaji trgovskega blaga poteka ustrezna komunikacija in obveščanje – trenutno 

Z oceno 4 je 40,01 % anketiranih ocenilo navedeno trditev in 21,57 % anketiranih z 

oceno 5, kar pomeni, da še obstajajo moţnosti izboljšanja. Le 2,03 % anketiranih je to 

trditev ocenilo z oceno 1. Trditve ni ocenilo 4,41 % anketiranih. 

57. Pri prodaji trgovskega blaga poteka ustrezna komunikacija in obveščanje – želeno 

40,95 % anketiranih je dalo oceno 5 in torej daje velik poudarek pomembnosti sprememb 

na tem področju. 0,16 % anketiranih je to trditev ocenilo z oceno 1. Kar 43,64 % 

anketiranih ni ocenilo te trditve. 

Glede nabora, urejenosti in ustreznosti trgovskega blaga na stojalih, je okoli 30 % 

zaposlenih dalo oceno 4 – delno zadovoljstvo in 45 % izrazilo potrebo po spremembi teh 

dejavnikov. Nekaj niţji deleţi so pri oceni ustreznosti cenovne politike, ki bi jo ţelelo 

spremeniti čez 40 % vprašanih zaposlenih. Zaposleni tudi niso prepričani v ustrezno 

marketinško podporo prodaji trgovskega blaga (le 13,34 %) in si v 43 % ţelijo sprememb 

na tem področju. Zaposleni v večini (čez 60 %) menijo, da so do strank prijazni in 

usluţni.  

Niţji rezultati so pri zadovoljstvu zaposlenih glede motivacije in stimulacije na področju 

maloprodaje. Večina zaposlenih dela na področju maloprodaje ne opravlja z odporom. Skoraj 

45 % jih meni, da v svojem delu najdejo izziv in zadovoljitev, da delajo v dobrem kolektivu 

ter dobro sodelujejo s sodelavci. Večina jih čuti kar visoko pripadnost podjetju. Podatki tudi 

kaţejo, da zaposleni niso preveč zadovoljni z delovnimi pogoji in se počutijo premalo 

upoštevane pri podajanju predlogov in pobud. Precejšen deleţ jih je tudi nezadovoljnih s 

plačo oziroma menijo, da nagrajevanje ni v skladu z vloţenim delom.  

7.1.2 Kupci 

V obdelavo smo zajeli 795 kupcev, ki so izpolnili anketni vprašalnik in kupili vsaj en izdelek 

iz maloprodaje v poštni poslovalnici. 

Kupci so z ocenami od 1–5 ocenjevali zadovoljstvo z obstoječim stanjem dejavnikov 

prostorske urejenosti v poslovalnicah pošt na področju maloprodaje in podali oceno za ţeleno 

stanje teh dejavnikov na področju maloprodaje. Pomembnost kriterija se je stopnjevala od 1 

(ni mi pomembno) do 5 (zelo mi je pomembno). Ob tem so podali še oceno strinjanja s 

posameznimi trditvami v zvezi z urejenostjo, označenostjo in postavitvijo izdelkov oziroma 

trgovskega blaga na poštah.  

Kupci so določili tudi poglavitna opravila, ki jih imajo na pošti in kolikokrat obiščejo pošto.  
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V raziskavi je sodelovalo 58,9 % ţensk in 41,1 % moških. 

Večina sodelujočih v raziskavi je bila starih med 21 in 40 let. Teh je bilo 43,1 odstotkov. 

Slaba dva odstotka manj anketiranih je bilo starih med 41 in 60 let. Starejših od 61 let je bilo 

12,25 odstotka, mlajših od 20 let pa dobri trije odstotki. 
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Slika 17: Starost anketirane osebe – kupci 

Večina anketiranih kupcev ima srednješolsko izobrazbo (skoraj 60 odstotkov). 31,84 % jih 

ima zaključeno vsaj višjo šolo in več, 8,51 anketiranih pa je imelo osnovnošolsko izobrazbo. 

47,37 % sodelujočih v raziskavi ima mesečni dohodek med 500 in 1000 evri, takšnih med 

1000 in 1500 evri mesečnega dohodka je 18,3 %. Dobrih 11 odstotkov na mesec prejema 

manj kot 500 evrov, skoraj 18 % anketirancev pa podatka o dohodku ni ţelelo razkriti. 

Glede nabora, urejenosti in ustreznosti trgovskega blaga na stojalih je 26,67 % kupcev dajalo 

najvišjo pomembnost. Ţeleno stanje je pri teh dejavnikih nekoliko niţje, 24,03 %, saj kupci 

menijo, da tega ni treba spreminjati ali pa je tega celo ţe preveč. Le pri ustrezni in pregledni 

razporeditvi stojal si kupci ţelijo izboljšanje.  

Pri cenovni politiki in akcijski ponudbi je odstotek zadovoljstva nekoliko niţji, okoli 20 %, si 

pa tu nekoliko močneje ţelijo sprememb.  

Kupci so v okoli 39,11 % prepričani, da je urejenost prostora pomembna za zadovoljstvo.  

Kupci so zadovoljni s kakovostjo (59,54 %) in s prijaznostjo (72,44 %) usluţbencev. 
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Z razsvetljava je povsem zadovoljnih 47,63 % anketiranih ter z označitvijo na pošti 45,99 %. 

S parkiranjem je zadovoljnih 35,59 % in izgledom zunanjosti pošte je zadovoljnih 36,85 % 

kupcev. 

Ljudje še vedno najpogosteje obiskujejo pošto zaradi dviga ali oddaje pošiljk (40, 36 %), 

obiskujejo pa jo vsaj enkrat mesečno (21,31 %), enkrat tedensko (27,44 %) ali še pogosteje 

(49,02 %). 

V nadaljevanju so predstavljeni podatki o zadovoljstvu kupcev z obstoječim stanjem 

dejavnikov prostorske ureditve in podatki ţelenih sprememb prostorske ureditve poštnih 

poslovalnic: 

1. Ustrezen in optimalen nabor trgovskega blaga – trenutno 

Dobra četrtina (26,67 %) anketiranih je zelo zadovoljnih s trenutnim naborom trgovskega 

blaga. Le odstotek manj vprašanih se je odločilo za oceno 4. Neopredeljenih je ostalo 

21,62 %, 2,51 % pa z naborom trgovskega blaga v poštnih poslovalnicah po Sloveniji ni 

zadovoljnih. 

2. Ustrezen in optimalen nabor trgovskega blaga – želeno 

Več kot polovica anketiranih, 61,36 %, ni dodelilo nobene ocene ţelenemu stanju glede 

nabora trgovskega blaga. Od tistih, ki so to moţnost ocenili, prevladuje ocena 5, za katero 

se je odločilo 24,03 anketirancev. 

3. Urejenost blaga po blagovnih skupinah (pozicioniranje) – trenutno 

29,12 % kupcev poštnih storitev je s trenutno ureditvijo blaga po blagovnih skupinah 

zadovoljnih. Odstotek manj (28,13 %) jih je z urejenostjo blaga zelo zadovoljnih. 

22,27 % vprašanih ni ocenilo tega vprašanja, medtem ko se je 1,64 % odločilo za najniţjo 

oceno 1. 

4. Urejenost blaga po blagovnih skupinah (pozicioniranje) – želeno 

Največ anketiranih ni dodelilo ocene o ţeleni ureditvi blaga po blagovnih skupinah. 

Skoraj četrtina (24,73 %) kupcev je tej moţnosti dodelila oceno 5. 

5. Ustrezna urejenost blaga na policah stojal – trenutno 

30,38 % uporabnikov poštnih storitev je zelo zadovoljnih z urejenostjo blaga na policah 

stojal. Dobra dva odstotka manj vprašanih se je odločilo za oceno 4. Neopredeljenih jih je 

ostalo 21,72 %. 

6. Ustrezna urejenost blaga na policah stojal – želeno 

Dobra četrtina kupcev je ţelenemu stanju ustrezne urejenosti blaga na stojalih dodelila 

oceno 5. Večina, kar 62,71 %, je ostala neopredeljena. 



 

58 

7. Ustrezna založenost stojal – trenutno 

Tretjina kupcev je zelo zadovoljnih z zaloţenostjo stojal v poštnih poslovalnicah po 

Sloveniji in še dodatna tretjina je zadovoljnih. 21,63 % se ni ţelelo opredeliti glede 

trenutnega zadovoljstva. Le dober odstotek kupcev z zaloţenostjo stojal ni zadovoljnih. 

8. Ustrezna založenost stojal – želeno 

24,19 odstotkov kupcev je ţeleno zaloţenost stojal ocenilo s 5. S številko 4 je ocenilo 

8,66 % vprašanih. Kar 63,17 % sodelujočih na to vprašanje ni odgovorilo. Dober odstotek 

anketirancev je izbralo oceno 1. 

9. Pregledna označitev stojal v prostoru za stranke – trenutno 

30,82 % vprašanih meni, da so stojala v prostoru za stranke odlično označena in 25,82 % 

se je odločilo za oceno 4. Na vprašanje ni odgovorilo 23,28 % anketirancev. 

10. Pregledna označitev stojal v prostoru za stranke – želeno 

22,44 % kupcev meni, da je pregledna označitev stojal zelo pomembna in si ţelijo 

spremembo, saj je izbralo oceno 5. Oceno 4 je obkroţilo 8,39 % vseh sodelujočih v 

anketi. Tudi na to vprašanje večina ni odgovorila, teh je bilo kar 62,98 %. 

11. Ustrezno standardizirana oprema in stojala za prodajo trgovskega blaga – trenutno 

Največ anketirancev (dobra četrtina) se je glede ustrezne standardizacije opreme in stojal 

odločilo za oceno 4. Le nekaj manj (22,81 %) je glede tega zelo zadovoljnih. Dobrih 7 % 

kupcev skupaj se je odločilo bodisi za oceno 1 bodisi za oceno 2. Na vprašanje ni 

odgovorilo 24,91 % anketirancev. 

12. Ustrezno standardizirana oprema in stojala za prodajo trgovskega blaga – želeno 

Dobrih 63 % kupcev ni odgovorilo na to vprašanje. Skoraj četrtina jih je za ustrezno 

standardizacijo opreme in stojal za prodajo trgovskega oddelka, dala oceno 5, dobrih 

sedem odstotkov pa oceno 4. Za oceno 1 se je odločilo zgolj 0,63 % kupcev. 

13. Ustrezna in pregledna razporeditev stojal v prostoru za stranke – trenutno 

Največ kupcev (28,2 %) je trenutno razporeditev stojal ocenilo s 4, nekaj manj, in sicer 

24,81 %, jih je ocenilo z oceno 5. Z razporeditvijo stojal je povsem nezadovoljnih 2,63 % 

uporabnikov poštnih storitev, saj so izbrali najniţjo moţno oceno. Oceno 2 je dalo 5,13 % 

vseh vprašanih. Neopredeljenih je bilo 22,67 % anketirancev. 

14. Ustrezna in pregledna razporeditev stojal v prostoru za stranke – želeno 

Dobri četrtini vprašanih se zdi ustrezna in pregledna razporeditev stojal v prostoru za 

stranke zelo pomembna (ocena 5). 7,77 % kupcev je pri tem vprašanju izbralo oceno 4. 

Večina, kar 62,75 %, ni odgovorila na vprašanje. 
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15. Preglednost izdelkov na stojalih – trenutno 

29,21 % kupcev je preglednost izdelkov na stojalih ocenilo z oceno 5, dva odstotka manj 

(27,21 %) pa z oceno 4. 15,42 % je izbralo oceno 3. Skoraj dva odstotka jih meni, da 

izdelki na stojalih niso pregledni. 22,49 % ni ţelelo odgovoriti. 

16. Preglednost izdelkov na stojalih – želeno 

Največ kupcev (63,37 %) na to vprašanje ni odgovorilo, medtem ko se jih je za oceno 5 

odločilo skoraj 24 % in še nadaljnjih 9,41 % za oceno 4. Dober odstotek jih je izbralo 

oceno 1. 

17. Jasna in pregledna označitev izdelkov – trenutno 

30,34 % anketiranih kupcev je označitev izdelkov ocenilo s 4, z oceno 5 pa 29,59 %. 

Oceno 3 je izbralo 13,04 % vseh vprašanih. 22,37 % glede jasnosti in preglednosti označb 

izdelkov ni ţelelo odgovarjati. 

18. Jasna in pregledna označitev izdelkov – želeno 

Tudi pri tem vprašanju večina anketirancev, to je 63,49 %, ni obkroţila nobene ocene. 

25,18 jih je izbralo 5, skoraj 8 % pa oceno 4. 

19. Ustrezna urejenost prodajnega okenca – trenutno 

32,59 % anketirancev je urejenost prodajnega okenca ocenilo s 5, le nekaj manj odstotkov 

pa s 4. 1,76 % je izbralo najslabšo oceno (1). 21,78 % kupcev pa ni podalo odgovora. 

20. Ustrezna urejenost prodajnega okenca – želeno 

Ţeleno urejenost prodajnega okenca je s 5 ocenilo 27,44 %, na drugem mestu je ocena 4, 

katero je izbralo dobrih 6 odstotkov vprašanih. Večina ni izbrala nobene ocene, 63,62 %. 

21. Na okencu so samo izdelki impulzivnega nakupa – trenutno 

Največ anketirancev je izbralo oceno 4 (24,83 %) in oceno 5 (24,43 %). Za oceno 3 se je 

odločilo 17,5 % kupcev. 2,64 % je izbralo oceno 1, 5,15 % pa oceno 2. Kar 25,90 % 

anketirancev na to vprašanje ni odgovorilo. 

22. Na okencu so samo izdelki impulzivnega nakupa – želeno 

Največ kupcev ni izbralo nobene ocene, med ostalimi pa je prevladovala ocena 5. Zanjo 

se je odločilo 21,57 % anketiranih kupcev. 7,77 % je dalo oceno 4. 

23. Na steklu nad okencem so pregledno nameščena obvestila in nalepke – trenutno 

37,86 anketiranih kupcev se strinja, da so nalepke in obvestila nad okencem pregledno 

nameščena. Preglednost nalepk in obvestil je z oceno 4 ocenilo 22,32 %. Kar 23,11 % 

vprašanih ni odgovorilo. 
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24. Na steklu nad okencem so pregledno nameščena obvestila in nalepke – želeno 

Večina kupcev (63,9 %) ni odgovorila na to vprašanje. Dobra četrtina (26,3 %) je izbrala 

oceno 5, oceno 4 pa 6,64 %. Tistih, ki so izbrali oceno 1 ali 2, je pribliţno odstotek in pol. 

25. Na okencu naj se opravljajo samo poštne storitve – trenutno 

30,35 % anketirancev je to trditev ocenilo s 5. Dobrih 20 % je izbralo oceno 4, oceno 3 pa 

15,55 %. Dobra četrtina anketiranih se pri tem vprašanju ni opredelila za nobeno oceno. 

26. Na okencu naj se opravljajo samo poštne storitve – želeno 

26,94 % kupcev je izbralo oceno 5, dobrih pet odstotkov oziroma 5,27 %, pa oceno 4. 

Dobra dva odstotka kupcev je izbralo oceno 1. Večina, 62,33 % jih na to vprašanje ni 

odgovorila. 

27. Ustrezna cenovna politika (ugodne cene) – trenutno 

Največ anketiranih (24,15 %) na to vprašanje ni odgovorilo. Cenovno politiko je z oceno 

4 ocenilo 23,94 odstotkov, odstotek manj pa z oceno 3. 18,18 % je dalo oceno 5. Skoraj 9 

odstotkov jih s cenovno politiko ni zadovoljnih, izbrali so namreč oceno 2. Povsem 

nezadovoljna pa sta slaba 2 odstotka, ki sta se odločila za najniţjo moţno oceno. 

28. Ustrezna cenovna politika (ugodne cene) – želeno 

Večina anketiranih ni izbrala nobenega odgovora, med ostalimi pa se jih je največ 

odločilo za oceno 5 – teh je bilo 26,94 %. Na drugem mestu je ocena 4 s 6,89 %. Za oceni 

1 oziroma 2 se je odločilo manj kot odstotek anketiranih.  

29. Ustrezna akcijska ponudba (dovolj akcijske ponudbe) – trenutno 

Akcijsko ponudbo Pošte Slovenije je z oceno 4 ocenilo 23,69 % kupcev, z oceno 3 pa 

22,56 %. Oceno 5 je podelilo dobrih 21 % anketiranih. 2,27 % kupcev je izbralo oceno 1. 

6,26 % kupcev je izbralo oceno 2. Največ anketirancev, to je 24,15 %, na to vprašanje ni 

odgovorilo. 

30. Ustrezna akcijska ponudba (dovolj akcijske ponudbe) – želeno 

Največ anketirancev (62,48 %) ni izbralo nobene ocene, takoj zatem pa sledi ocena 5 – 

zanjo se je odločilo 24,95 % anketirancev. 7,52 % kupcev je izbralo oceno 4, oceno 3 pa 

3,52 % anketirancev.. Za najniţjo oceno je se je odločil manj kot odstotek kupcev. 

31. Pošta Slovenije je kot prodajalec trgovskega blaga opazna v medijih – trenutno 

Večina kupcev (25,95 %) je izbrala oceno 4, 21,7 % pa oceno 5. Za oceno dobro (3) se je 

odločilo 19,06 % anketirancev. Skoraj četrtina vprašanih na to vprašanje ni odgovorila. 
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32. Pošta Slovenije je kot prodajalec trgovskega blaga opazna v medijih – želeno 

Med tistimi, ki so na to vprašanje odgovorili, prevladujejo tisti z oceno 5 – teh je bilo 

23,56 %. Kar 62,64 % anketiranih kupcev ni dalo nobene ocene. 

33. Ustrezna osvetlitev prostora za stranke – trenutno 

V kategoriji osvetlitve prostora za stranke je večina uporabnikov poštnih storitev le-to 

ocenila s 5. Malo manj zadovoljnih je 26,46 % anketirancev, ki se je odločilo za oceno 4. 

Dobrih 10 odstotkov anketirancev meni, da je osvetlitev prostora le dobra. 22,49 % tistih, 

ki so izpolnili vprašalnik, ni izbralo nobene ocene. 

34. Ustrezna osvetlitev prostora za stranke – želeno 

Za oceno 5 se je odločilo 28,21 % anketirancev, za oceno 4 pa 5,77 %. 62,61 % 

anketiranih ni podalo nobene ocene. 

35. Urejen prostor za stranke je pomemben za uspešno prodajo – trenutno 

Anketiranci so največkrat obkroţili oceno 5; takšnih je bilo dobrih 39,11 %. Sledita oceni 

4 (23,57 %) in 3 (8,89 %). Dobrih 23 % anketirancev ni izbralo nobene ocene. 

36. Urejen prostor za stranke je pomemben za uspešno prodajo – želeno 

Med tistimi, ki so na to vprašanje odgovorili, prevladuje ocena 5 s 29,33 %. Največ 

anketiranih pa na to vprašanje ni odgovorilo – takšnih je bilo 63,23 % anketiranih 

kupcev. 

37. Zadovoljen sem s kakovostjo opravljene storitve na pošti 

Velika večina uporabnikov poštnih storitev je s storitvami zelo zadovoljnih, saj jih kar 

59,54 % meni, da si kakovost poštnih storitev zasluţi oceno 5. 31,84 % je kakovosti 

storitev dodelilo oceno 4. 3,08 % stranka se ni odločilo za ocenjevanje zadovoljstva s 

storitvami. 

38. Zadovoljen sem s strokovnostjo in svetovanjem zaposlenih na pošti 

61,53 % je izredno zadovoljnih s strokovnostjo in svetovanjem zaposlenih. 28,96 % 

meni, da si zaposleni zasluţijo oceno 4. Nezadovoljnih kupcev (oceni 1 in 2), je zgolj 

dober odstotek skupaj. 

39. Zadovoljen sem s prijaznostjo manipulativnih delavcev na pošti 

Velika večina uporabnikov poštnih storitev (72,44 %) meni, da so poštni delavci zelo 

prijazni in da si zasluţijo oceno 5. Sledi ocena 4, katero je poštnim usluţbencem dodelilo 

20,68 % anketiranih. 
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40. Zadovoljen sem z odnosom zaposlenih na pošti 

Večina anketiranih je zadovoljna z odnosom zaposlenih na pošti. 68,82 % kupcev jim je 

dodelilo oceno 5, na drugem mestu je ocena 4 s 24,07 odstotki. 

41. Zadovoljen sem z ustrežljivostjo zaposlenih na pošti 

68,18 % kupcev je mnenja, da si ustreţljivost zaposlenih zasluţi oceno 5. Na drugem 

mestu je ocena 4, zanjo se je odločilo 22,71 % anketiranih. Oceno dobro je obkroţilo 

6,64 % sodelujočih v anketi. 

42. Zadovoljen sem z urejenostjo notranjosti pošte 

41,47 % anketiranih je popolnoma zadovoljnih z notranjo urejenostjo pošte. 32,21 % 

vprašanih se je odločilo za oceno 4, skoraj polovica manj pa za oceno 3. Le 1,22 % 

kupcev ni dalo ocene o zadovoljstvu z urejenostjo notranjosti pošte. 

43. Zadovoljen sem z razsvetljavo na pošti 

Tudi z razsvetljavo na poštah je večina povsem zadovoljnih. 47,63 % anketiranih se je 

odločilo za oceno 5, 33,47 % pa za oceno 4.  

44. Zadovoljen sem s čistočo na pošti 

Velika večina uporabnikov poštnih storitev meni, da so poštne poslovalnice primerno 

čiste in urejene. 56,16 % anketiranih je namreč glede čistoče dalo oceno 5, 29,46 % pa 

oceno 4.  

45. Zadovoljen sem z označitvami na pošti, takoj se znajdem 

Kupci poštnih storitev so zadovoljni tudi z označitvami na pošti. 45,99 % je izbralo oceno 

5, pribliţno tretjina (33,46 %) pa oceno 4. Z označitvami ni zadovoljnih slabih 7 % 

anketiranih skupaj, ki se na poštah zaradi tega ne znajdejo takoj. 

46. Zadovoljen sem z barvami tal in sten na pošti 

Barvni opremljenosti poštnih poslovalnic je oceno 5 dodelilo 37,35 % kupcev. Pribliţno 

tretjina anketiranih se je odločila za oceno 4. Dva odstotka kupcev je povsem 

nezadovoljnih z barvami tal in sten v poštnih poslovalnicah, medtem ko se je za oceno 

zadostno (2) odločilo dobrih sedem odstotkov. 

47. Zadovoljen sem z izgledom prodajnih stojal na poštah 

Kupci so zadovoljni tudi z izgledom prodajnih stojal na poštah. 33,09 % le-teh je izbralo 

oceno 5, 32,35 % pa oceno 4. Z oceno 3 je izgled prodajnih stojal ocenilo 20,81 % 

anketiranih, dobrih 8 % pa z oceno 2. Nezadovoljstvo je izrazilo 4,4 % kupcev. 
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48. Zadovoljen sem s preglednostjo izdelkov na poštah 

Večina kupcev je zadovoljnih s preglednostjo izdelkov na poštah; pribliţno dobra tretjina 

je izbrala oceno 5 in pribliţno tretjina oceno 4. Štirje odstotki vprašanih niso zadovoljni s 

preglednostjo izdelkov in so obkroţili oceno 1. 

49. Zadovoljen sem z naborom izdelkov na pošti 

35,34 % kupcev je pri vprašanju, kako zadovoljni so z naborom izdelkov na poštah, 

izbralo oceno 4. Malenkost manj (33,84 %) je z naborom izdelkov zelo zadovoljnih in so 

obkroţili najvišjo moţno oceno 5. Dobri štirje odstotki so povsem nezadovoljni z 

naborom izdelkov, 6,52 % pa se je odločilo za oceno 3. 18,18 % je z naborom izdelkov 

srednje zadovoljnih. 

50. Zadovoljen sem z označitvijo izdelkov 

Večina anketirancev je mnenja, da so izdelki na poštah dobro označeni; 38,99 % jih je 

dalo oceno 5, 35,36 % pa oceno 4.  

51. Zadovoljen sem z možnostjo parkiranja v neposredni bližini pošte 

Dobra tretjina kupcev je zelo zadovoljnih z moţnostjo parkiranja v neposredni bliţini 

pošte. Oceno 4 je pri tem vprašanju izbralo 20,57 % anketirancev. 14,92 % je povsem 

nezadovoljnih z razpoloţljivo kapaciteto parkirišč v neposredni bliţini pošte. 11,42 % je 

izbralo oceno 2. Srednje zadovoljnih glede moţnosti parkiranja je dobrih 15 odstotkov. 

52. Zadovoljen sem z izgledom zunanjosti pošte 

Zunanji izgled pošte je z oceno 5 ocenilo 36,85 % vprašanih. Malenkost manj, in sicer 

32,21 %, se je odločilo za oceno 4. Zunanji izgled pošte ni všeč dobrim desetim 

odstotkom, 3,4 % od teh je izbralo oceno 1, oceno 2 pa 7,4 % anketiranih. 

53. Zadovoljen sem z izložbo pošte 

Kupci so preteţno zadovoljni tudi z izloţbami pošt. Pribliţno tretjina je izloţbam 

namenila oceno 5, 30,33 % pa oceno 4. 4,78 % kupcev je izloţbo ocenilo z oceno 1, 

dobrih 8 odstotkov pa z oceno 2. Oceno 3 je podalo 19,56 kupcev. 

54. Zadovoljen sem z zunanjo označitvijo pošte in označitvijo dostopa do pošte 

Večina vprašanih meni, da sta pošta in dostop do le-te dobro označena. 39,48 % je izbralo 

najvišjo moţno oceno, 28,71 % pa oceno 4. Dobri štirje odstotki so dodelili oceno 1. 

6,15 % vprašanih pa oceno 2. Oceno 3 je izbralo 18,93 % vprašanih. 

55. Zadovoljen sem z zunanjo osvetlitvijo pošte 

Uporabniki poštnih storitev so v veliki meri zadovoljni tudi z zunanjo osvetlitvijo pošte. 

38,35 % je dalo oceno 5, dobrih 30 % pa oceno 4. 
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56. Namen obiska poslovalnice Pošte Slovenije 

Kupci najpogosteje obiskujejo pošto zaradi dviga ali oddaje pošiljk – teh je dobrih 40 

odstotkov. Na drugem mestu je plačilo poloţnic, zaradi česar pošto najpogosteje obišče 

29,21 % anketiranih. 9,65 % jih na pošti najpogosteje vplačuje loto, dobrih 9 odstotkov 

pa opravlja bančne storitve. Z dobrimi štirimi odstotki je na petem mestu vplačilo 

športnih stav, sledijo mu: nakup trgovskega blaga, nakup srečke, opravljanje storitev 

mobilnih operaterjev in opravljanje storitev vzajemnih skladov. 

57. Pogostost obiska poslovalnice Pošte Slovenije  

Glede pogostosti obiskovanja pošte so si odgovori anketirancev precej blizu skupaj. 

27,44 % jih obišče pošto vsaj enkrat na teden, vsak dan skoraj 25 odstotkov, vsaj trikrat 

tedensko pa dobrih 24 %. Mesečno obišče pošto dobra petina vprašanih, in sicer 21,31 %. 

7.2 Temeljni izsledki raziskave  

Izhodiščno so postavljene tri hipoteze. 

Hipoteza 1 – prostorska urejenost in zadovoljstvo zaposlenih in kupcev 

Hipoteza 1: Prostorska urejenost v organizaciji s poštnimi storitvami je eden ključnih 

dejavnikov zadovoljstva zaposlenih in kupcev. 

Prostor za stranke, kjer je razstavljeno trgovsko blago predstavlja neposreden stik s kupci in 

zaposlenimi. Ugotavljali smo ali so dejavniki prostorske urejenosti ključni za zadovoljstvo 

zaposlenih. 

Zadovoljstvo zaposlenih je bilo merjeno z vprašanji, ki se nanašajo na naslednje dimenzije 

zadovoljstva: izobraţevanje, stalnost zaposlitve, odnosi s sodelavci, notranje zadovoljstvo in 

zadovoljstvo s prostorsko ureditvijo. Vsaka izmed omenjenih dimenzij zadovoljstva je 

vsebovala dve do štiri postavke vprašalnika. S pomočjo faktorske analize, s pomočjo katere 

lahko definiramo strukture podatkov v podatkovni matriki, smo identificirali ločene dimenzije 

v strukturi podatkov med velikim številom spremenljivk, nato pa določili stopnjo, v kateri je 

vsaka spremenljivka pojasnjena z dimenzijo. V faktorski analizi se pogosto zgodi, da 

dobljenih skupnih faktorjev ni mogoče vsebinsko smiselno pojasniti. V takšnih primerih se 

odločimo za rotacijo faktorjev, s čimer ţelimo doseči t. i. enostavno faktorsko strukturo (po 

Thurstonu). Poznamo pravokotno rotacijo (faktorji so medsebojno neodvisni) in poševno 

rotacijo (faktorji so odvisni med seboj). V magistrski nalogi smo uporabili poševno rotacijo, 

kjer so faktorji medsebojno odvisni. Podatki so primerni za faktorsko analizo, ker med 

spremenljivkami obstaja določena stopnja povezanosti, uporabili smo tudi metodo KMO 

(angl. Keiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) in Bartlettov preizkus (angl. 
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Bartlett's test of Sphericity). S statistiko KMO merimo moč povezave. KMO pri vprašalniku 

za zaposlene je znašal 0,585. Če je vrednost statistike KMO nad 0,5, so podatki primerni za 

uporabo izbrane metode. Z Bartlettovim preizkusom preverimo, ali je korelacijska matrika 

enotska. Preizkus pokaţe značilne razlike pri zanemarljivi stopnji tveganja (p<0,05). V našem 

primeru je p<0,00, kar pomeni, da korelacijska matrika ni enotska, torej so opazovane 

spremenljivke do določene mere povezane in podatki so tako primerni za nadaljnjo analizo. 

Nato sledi izbira števila faktorjev, s katerimi lahko ohranimo čim več variabilnosti osnovnih 

podatkov. Z zadostnim številom izbranih faktorjev ţelimo doseči čim večji deleţ pojasnjene 

varianc, oz. ohraniti čim večji deleţ pojasnjenega proučevanega primera. Hkrati pa ţelimo 

omejiti število teh faktorjev. Tako nam faktorska metoda omogoča zmanjšati obseţne podatke 

ob minimalni izgubi informacij. Pri pojasnjevanju celotne variance nas zanima tudi, koliko 

variabilnosti posamezne spremenljivke lahko zadrţimo z izbranimi faktorji, kar razberemo iz 

analize komunalitet in faktorskih uteţi, ki pomenijo korelacijske koeficiente med faktorji in 

posamezno spremenljivko. Večja faktorska uteţ po absolutni vrednosti pomeni večjo 

pojasnjenost spremenljivke s faktorjem (Gomezelj Omerzel 2008, 56). 

Pričakovane dimenzije zadovoljstva zaposlenih so bile: izobraţevanje, stalnost zaposlitve, 

odnosi s sodelavci, notranje zadovoljstvo in zadovoljstvo s prostorsko ureditvijo. Pri izboru 

števila faktorjev smo upoštevali lastno vrednost (angl. eigenvalue), deleţ pojasnjene variance, 

ki je predstavljena spodaj v preglednici. 

Preglednica 3: Pojasnjena varianca – zadovoljstvo zaposleni 

Faktor 

Glavne komponente 
Kumulativa 

v % 

Glavne osi 
Kumulativa 

v % Lastna 

vrednost 

Pojasnjena 

varianca v % 

Lastna 

vrednost 

Pojasnjena 

varianca v % 

1 4,376 43,760 43,760 4,050 40,504 40,504 

2 1,538 15,383 59,144 1,144 11,440 51,944 

3 1,272 12,719 71,863 0,863 8,631 60,575 

4 0,818 8,178 80,041    

5 0,785 7,846 87,888    

6 0,616 6,165 94,052    

7 0,284 2,841 96,893    

8 0,195 1,954 98,847    

9 0,069 0,691 99,539    

10 0,046 0,461 100,000    
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Preglednica 4: Dimenzije (faktorji) zadovoljstva zaposlenih in njihove uteži 

Postavka Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 

Učenje, kot ključni dejavnik izboljšav, je ena osnovnih 

vrednot podjetja 

0,475 0,189 0,051 

V podjetju je velik poudarek osebnostni rasti in razvoju 0,526 0,051 0,125 

Sprejemam novosti in spremembe na področju prodaje 0,634 0,032 0,201 

Delam v dobrem kolektivu 0,091 0,555 0,184 

Moji sodelavci name delujejo stimulativno 0,377 0,470 0,110 

S sodelavci imam korektne odnose 0,282 0,416 0,242 

Zadovoljen sem z ureditvijo prostorov s prodajnimi stojali za 

kupce 

0,156 0,245 0,520 

Moje delovno mesto je urejeno tako, da mi omogoča 

nemoteno delo 

0,287 0,156 0,651 

Zadovoljen sem z osvetljenostjo mojega delovnega mesta  0,167 0,213 0,462 

Preglednost postavitve izdelkov mi olajša delo 0,096 0,198 0,544 

 

S tremi faktorji lahko pojasnimo 60,57 % variance, kar je zadovoljivo. Po določitvi treh 

faktorjev smo glede na vsebino poimenovali faktor 1 Zadovoljstvo zaradi moţnosti 

izobraţevanja in usposabljanja zaposlenih, drugi faktor smo zaradi vsebnosti postavk, ki se 

nanašajo na medosebne odnose s sodelavci, poimenovali Odnosi s sodelavci. Tretji faktor pa 

smo poimenovali Zadovoljstvo s prostorsko ureditvijo, saj zajema postavke, ki se nanašajo na 

le-to (preglednica 4). 

Dimenzija prostorska ureditev predstavlja enega izmed pomembnih faktorjev zadovoljstva 

zaposlenih. Nekatere druge faktorje, ki so se pojavili pri preverjanju bi bilo zaradi svoje 

razpršenosti teţje pojasniti.  

S testom zanesljivosti merskega modela (Cronbachov alfa je 0,846) smo potrdili, da iz 

ocenjevanih indikatorjev lahko sestavimo novo spremenljivko. 

Nato smo faktorsko analizo naredili še na anketi namenjeni kupce. Zadovoljstvo kupcev je 

bilo merjeno z vprašanji, ki se nanašajo na naslednje dimenzije zadovoljstva: zadovoljstvo s 

storitvami, zadovoljstvo s prodajalci in zadovoljstvo s prostorsko ureditvijo. Vsaka izmed 

omenjenih dimenzij zadovoljstva je vsebovala tri do šest postavk vprašalnik. S pomočjo 

faktorske analize, s pomočjo katere lahko definiramo strukture podatkov v podatkovni 

matriki, smo identificirali ločene dimenzije v strukturi podatkov med velikim številom 

spremenljivk, nato pa določili stopnjo, v kateri je vsaka spremenljivka pojasnjena z 

dimenzijo. KMO pri vprašalniku za kupce je znašal 0,885. Z Bartlettovim preizkusom 

preverimo, ali je korelacijska matrika enotska. V našem primeru, anketi za kupce, je p<0,00, 

kar pomeni, da korelacijska matrika ni enotska, torej so opazovane spremenljivke do določene 

mere povezane in podatki so tako primerni za nadaljnjo analizo. 
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Preglednica 5: Pojasnjena varianca – zadovoljstvo kupci 

Faktor 

Glavne komponente 
Kumulativa 

v % 

Glavne osi 
Kumulativa 

v % Lastna 

vrednost 

Pojasnjena 

varianca v % 

Lastna 

vrednost 

Pojasnjena 

varianca v % 

1 7,581 58,316 58,316 7,222 55,556 55,556 

2 1,097 8,442 66,757 0,694 5,336 60,893 

3 0,748 5,753 72,511    

4 0,675 5,195 77,705    

5 0,582 4,474 82,180    

6 0,532 4,093 86,273    

7 0,405 3,113 89,385    

8 0,323 2,483 91,868    

9 0,261 2,009 93,877    

10 0,244 1,878 95,755    

11 0,214 1,649 97,404    

12 0,191 1,468 98,872    

13 0,147 1,128 100,00    

 

Preglednica 6: Dimenzije (faktorji) zadovoljstva kupcev in njihove uteži 

Postavka Faktor 1 Faktor 2 

Zadovoljen sem s kakovostjo storitve 0,737 0,421 

Zadovoljen sem s strokovnostjo zaposlenih na pošti 0,684 0,339 

Zadovoljen sem z izurjenostjo zaposlenih na pošti 0,643 0,423 

Zadovoljen sem z urejenostjo notranjosti pošte 0,550 0,814 

Zadovoljen sem z izgledom prodajnih stojal na pošti 0,421 0,698 

Zadovoljen sem z razsvetljavo na pošti 0,383 0,905 

Zadovoljen sem z zunanjo označitvijo pošte   

 

S dvema faktorjema lahko pojasnimo 60,89 % variance, s prvim faktorjem, zadovoljstvo s 

storitvami zaposlenih, 55,56 %, z drugim, zadovoljstvo s prostorsko urejenostjo, pa dodatnih 

5,34 %. Iz pregleda podatkov s katerimi indikatorji je faktor ena bolj povezan lahko 

ugotovimo, da prostorska ureditev predstavlja enega izmed pomembnih faktorjev 

zadovoljstva kupcev. S testom zanesljivosti (Cronbach alfa), smo potrdili, da lahko iz 

ocenjevanih indikatorjev sestavimo novo spremenljivko. Cronbach alfa je znašal 0,931. 

Hipoteza 1 se lahko potrdi, saj predstavlja prostorska urejenost eno izmed pomembnih 

dimenzij zadovoljstva tako pri zaposlenih kot tudi pri kupcih. 
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Hipoteza 2 – želje po spremembah prostorske ureditve pri kupcih in pri zaposlenih 

Hipoteza 2: Pri prostorski ureditvi pošt obstaja statistično značilna razlika v dejavnikih/ 

ţelenih spremembah med zaposlenimi in kupci.  

S pomočjo anketnega vprašalnika smo ţeleli ugotoviti ţelene spremembe prostorske ureditve 

maloprodaje z vidika zaposlenih in kupcev. Primerjali smo povprečne vrednosti zaposlenih ter 

kupcev. Statistične značilnosti razlik smo ugotavljali s pomočjo t-testa, ki ugotavlja značilne 

razlike med dvema povprečnima vrednostma. Vrednosti pomembnosti razlik med skupinama 

zaposlenih ter kupcev so prikazane ob grafih. 

V nadaljevanju so prikazani vsi grafi po posameznem dejavniku prostorske ureditve, glede na 

to, v kolikšnih procentih so zaposleni in kupci podali posamezne ocene od 1–5, pri čemer je 5 

pomenilo, da je zelo pomembno spremeniti dejavnik v ţeleno stanje, za doseganje večjega 

zadovoljstva. 

 

Slika 18: Grafični prikaz nabora trgovskega blaga 

 

 

Slika 19: Grafični prikaz urejenosti blaga po blagovnih skupinah 
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Slika 20: Grafični prikaz urejenosti blaga na policah stojal 

 

 

Slika 21: Grafični prikaz založenosti stojal 

 

 

Slika 22: Grafični prikaz označitve stojal 
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Pregledna označitev  stojal  v prostoru za stranke
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Slika 23: Grafični prikaz standardizirane opreme 

 

 

Slika 24: Grafični prikaz razporeditve stojal v prostoru za stranke 

 

 

Slika 25: Grafični prikaz pozicioniranja stojal v prostoru glede na tipične poti 

Ustrezno standardizirana oprema in stojala  za 
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Ustrezna in pregledna razporeditev stojal  v prostoru 
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Slika 26: Grafični prikaz jasne in pregledne označitve 

 

 

Slika 27: Grafični prikaz urejenosti prodajnega okenca 

 

 

Slika 28: Grafični prikaz za postavitev izdelkov na okencu 
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Slika 29: Grafični prikaz namestitve obvestil in nalepk na okencu 

 

 

Slika 30: Grafični prikaz glede opravljanja poštnih storitev na okencu 

 

 

Slika 31: Grafični prikaz cenovne politike 
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Na okencu naj se opravljajo  samo poštne storitve 
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Slika 32: Grafični prikaz ustrezne akcijske ponudbe 

 

 

Slika 33: Grafični prikaz ustrezne marketinške podpore maloprodaji 

 

 

Slika 34: Grafični prikaz ustrezne osvetlitve prostora za stranke 
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Slika 35: Grafični prikaz pomembnosti urejenega prostora za uspešno maloprodajo 

Glede na to, da se je pri kupcih pojavljal dokaj visok deleţ (čez 60 %) neodgovorjenih 

oziroma neocenjenih anket glede pomembnosti sprememb pri posameznem dejavniku, so 

najprej prikazani procenti vseh odgovorov, nato pa preračunani procenti, ko so izvzete 

neodgovorjene/neocenjene ankete pri tem dejavniku. 

Urejen prostor za stranke je pomemben za uspešno prodajo – skupaj z neocenjenimi in brez 

njih: 

Preglednica 7: Pomembnost urejenosti prostora za stranke 

 Zaposleni Kupci Razlika 

 Zaposleni Kupci 

Razlika 
 

Štev. 

odg. 

Deleţ 

(%) 

Štev. 

odg. 

Deleţ 

(%) 

1 0,64 1,01 0,37  4 1,07 8 2,75 1,68 

2 0,48 0,51 0,03  3 0,80 4 1,39 0,59 

3 2,49 1,02 -1,47  16 4,15 8 2,77 -1,37 

4 7,61 4,9 -2,71  49 12,67 39 13,33 0,66 

5 48,84 29,33 -19,51  313 81,32 233 79,77 -1,55 

6 39,94 63,23 23,29  256  503  0 

∑ 100 100   640 100 795 100  

 

Iz preglednice 7 vidimo, da si na primer 48,84 % zaposlenih ţeli spremembe na področju 

urejenosti prostora za stranke, za katerega menijo, da je pomemben za prodajo, med kupci pa 

si ţeli sprememb 29,33 % kupcev. Razlika je tako okoli 20 %.  

Če pri zaposlenih in kupcih odštejemo vse ankete, ki niso bile izpolnjene in anketirani na to 

vprašanje niso podali odgovora, daje najvišjo pomembnost spremembam tega dejavnika 

81,32 % zaposlenih in 79,77 % kupcev. Razlika je v tem primeru le okoli 1,5 %. 

Urejen prostor za stranke je pomemben za uspešno 

prodajo 
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Podobno stanje je tudi pri vseh ostalih vprašanjih. Zaposleni si torej močneje ţelijo sprememb 

na delovnem mestu oziroma na področju prostorske ureditve, kot pa kupci. 

Poglejmo še povprečne ponderirane ocene po posameznem vprašanju, ki se nanašajo na 

prostorsko ureditev. Vprašanja so razvrščena glede na razliko v zaznavanju zaposlenih in 

kupcev. V grafu pod preglednico 3 pa so prikazane povprečne (ponderirane) ocene za vsako 

posamezno vprašanje, ločeno za zaposlene in za kupce.  

Preglednica 8 prikazuje dejavnike s povprečnimi (ponderiranimi) ocenami in razlike med 

ocenami. 

Preglednica 8: Povprečne ocene po posameznem vprašanju 

 
Vprašanje 

Povprečne ocene 

 Zaposleni Kupci Razlike 

1 Na okencu so samo izdelki impulzivnega nakupa 4,52 4,28 0,24 

2 Ustrezen in optimalen nabor trgovskega blaga – trenutno 4,58 4,36 0,22 

3 Ustrezna marketinška podpora prodaji trgovskega blaga 4,55 4,35 0,19 

4 Ustrezna urejenost blaga na policah stojal  4,67 4,52 0,16 

5 Pregledna označitev stojal v prostoru za stranke  4,61 4,46 0,15 

6 Ustrezna zaloţenost stojal  4,61 4,46 0,15 

7 Urejenost blaga po blagovnih skupinah (pozicioniranje) 4,62 4,49 0,14 

8 Stojala so v prostoru smiselno pozicionirana glede tipične poti 

uporabnika 4,59 4,47 0,12 

9 Jasna in pregledna označitev izdelkov 4,64 4,53 0,12 

10 Ustrezno standardizirana oprema in stojala za prodajo 

trgovskega blaga 4,60 4,49 0,11 

11 Ustrezna osvetlitev prostora za stranke  4,68 4,59 0,09 

12 Ustrezna in pregledna razporeditev stojal v prostoru za strank 4,59 4,50 0,09 

13 Na steklu nad okencem so pregledno nameščena obvestila in 

nalepke 4,65 4,57 0,08 

14 Ustrezna urejenost prodajnega okenca  4,69 4,61 0,08 

15 Urejen prostor za stranke je pomemben za uspešno prodajo  4,72 4,66 0,06 

16 Ustrezna akcijska ponudba (dovolj akcijske ponudbe) 4,53 4,47 0,06 

17 Ustrezna cenovna politika (ugodne cene)  4,62 4,56 0,05 

18 Na okencu naj se opravljajo samo poštne storitve  4,42 4,45 -0,03 

 

Grafični prikaz ţelenih sprememb dejavnikov s povprečnimi (ponderiranimi) ocenami za 

zaposlene in za kupce glede na razlike v zaznavanju. 
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Slika 36: Grafični prikaz želenih sprememb dejavnikov za kupce in zaposlene glede 

razlike v zaznavanju 

Največja odstopanja glede pomembnosti sprememb so pri naslednjih dejavnikih: 

 da naj bi bili na okencu le izdelki impulzivnega nakupa,  

 da naj bo nabor trgovskega blaga ustrezen in optimalen ter  

 da mora biti za prodajo trgovskega blaga ustrezna marketinška podpora.  

Najmanjše odstopanje glede pomembnosti sprememb pa so pri naslednjih dejavnikih: 

 da se na okencih opravljajo le poštne storitve (Pri tem vprašanju je bil tudi velik deleţ 

ocen 3 pri zaposlenih glede trenutnega stanja, kar kaţe na to, da se niso mogli opredeliti 

glede zadovoljstva, si pa ţelijo sprememb pri tem dejavniku. To je tudi edino vprašanje, 

pri katerem si kupci v večjem deleţu ţelijo sprememb, kot pa zaposleni.),  

 pri ustrezni cenovni politiki,  

 pri ustrezni akcijski ponudbi in  

 da je urejen prostor za stranke pomemben za uspešno prodajo.  

Če vzamemo za izhodišče pomembnost spremembe posameznega dejavnika pri zaposlenih 

(padajoče) in k temu podamo pogled še na pomembnost sprememb posameznega dejavnika z 

vidika kupcev, ugotovimo, da je z vidika zaposlenih najbolj pomembno spremeniti dejavnik 

glede urejenosti prostora, ki je po mnenju zaposlenih pomemben za uspešno prodajo in pa 

ustrezno urejenost okenca.  

Ta dva dejavnika sta najvišje ocenjena tudi pri kupcih. Pri ostalih dejavnikih pa se ţe kaţejo 

razlike glede pomembnosti spreminjanja. Kupcem je npr. dejavnik 'na okencu so samo izdelki 

impulzivnega nakupa', precej manj pomemben, kot zaposlenim. Najbolj zanimiv je, kot je ţe 

zgoraj omenjeno, dejavnik 'na okencu se naj opravljajo le poštne storitve', pri katerem kupci 

dajejo večji pomen spremembi, kot pa zaposleni. 
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Slika 37: Grafični prikaz želenih sprememb dejavnikov za zaposlene in kupce padajoče 

po pomembnosti dejavnika z vidika zaposlenih 

Vse povprečne (ponderirane) ocene so nad 4,4, kar kaţe na to, da je treba pri vseh dejavnikih 

še intenzivno delati. Za vrsto dejavnika glejte zaporedne številke dejavnikov v zgornji 

preglednici. 

Hipotezo 2 ne moremo potrditi, saj ţelje po spremembah pri zaposlenih in pri kupcih niso 

toliko evidentne, da bi lahko z gotovostjo trdili, da statistično značilno odstopajo. 

Hipoteza 3 – obstoječe in želeno stanje pri kupcih in pri zaposlenih 

Hipoteza 3: Obstaja statistično značilna razlika pri zaposlenih in pri kupcih med obstoječim 

stanjem prostorske ureditve maloprodaje ter ţelenimi spremembami v zvezi z njo.  

S pomočjo anketnega vprašalnika smo ţeleli ugotoviti razliko med obstoječim stanjem in 

ţelenimi spremembami prostorske ureditve maloprodaje z vidika zaposlenih in kupcev. 

Primerjali smo povprečne vrednosti obstoječega in ţelenega stanja prostorske ureditve 

maloprodaje. 

Za primerjavo obstoječega in pa ţelenega stanja oziroma pomembnosti spremembe nekega 

dejavnika, tako pri zaposlenih, kot pri kupcih, izhajamo iz naslednje preglednice 9. 
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Preglednica 9: Primerjava obstoječega in želenega stanja oziroma pomembnost 

spremembe dejavnikov z vidika kupcev in zaposlenih 

 Vprašanje 
Zapo-

sleni 
Kupci Razlike 

Zapo-

sleni 
Kupci Razlike 

1 Na okencu so samo izdelki 

impulzivnega nakupa 

3,67 3,85 -0,19 4,52 4,28 0,24 

2 Ustrezen in optimalen nabor 

trgovskega blaga 

3,37 3,89 -0,52 4,58 4,36 0,22 

3 Ustrezna marketinška podpora prodaji 

trgovskega blaga 

3,38 3,77 -0,39 4,55 4,35 0,19 

4 Ustrezna urejenost blaga na policah 

stojal  

3,70 4,05 -0,36 4,67 4,52 0,16 

5 Pregledna označitev stojal v prostoru 

za stranke  

3,47 4,03 -0,56 4,61 4,46 0,15 

6 Ustrezna zaloţenost stojal  3,90 4,15 -0,25 4,61 4,46 0,15 

7 Urejenost blaga po blagovnih 

skupinah (pozicioniranje) 

3,43 4,01 -0,57 4,62 4,49 0,14 

8 Stojala so v prostoru smiselno 

pozicionirana glede tipične poti 

uporabnika 

3,38 4,01 -0,63 4,59 4,47 0,12 

9 Jasna in pregledna označitev izdelkov 3,82 4,08 -0,26 4,64 4,53 0,12 

10 Ustrezno standardizirana oprema in 

stojala za prodajo trgovskega blaga 

3,06 3,82 -0,76 4,60 4,49 0,11 

11 Ustrezna osvetlitev prostora za 

stranke  

4,06 4,19 -0,13 4,68 4,59 0,09 

12 Ustrezna in pregledna razporeditev 

stojal v prostoru za strank 

3,29 3,87 -0,58 4,59 4,50 0,09 

13 Na steklu nad okencem so pregledno 

nameščena obvestila in nalepke 

4,04 4,20 -0,16 4,65 4,57 0,08 

14 Ustrezna urejenost prodajnega okenca  3,57 4,11 -0,55 4,69 4,61 0,08 

15 Urejen prostor za stranke je 

pomemben za uspešno prodajo  

4,27 4,24 0,03 4,72 4,66 0,06 

16 Ustrezna akcijska ponudba (dovolj 

akcijske ponudbe) 

3,42 3,73 -0,31 4,53 4,47 0,06 

17 Ustrezna cenovna politika (ugodne 

cene)  

3,09 3,63 -0,54 4,62 4,56 0,05 

18 Na okencu naj se opravljajo samo 

poštne storitve  

3,52 3,92 -0,40 4,42 4,45 -0,03 
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Slika 38: Grafični prikaz zadovoljstva s trenutnim stanjem dejavnikov za kupce in 

zaposlene 

Pri vseh dejavnikih se vidi na podlagi razlik v ocenah, da so zaposleni s trenutnim stanjem 

manj zadovoljni kot kupci. Le ti so dajali višje ocene. Največja razlika pri zadovoljstvu med 

zaposlenimi in kupci je pri dejavniku 'ustrezno standardizirana oprema in stojala za prodajo 

trgovskega blaga' in pa glede dejavnika, da so stojala v prostoru smiselno pozicionirana glede 

tipične poti uporabnika. 

Zaposleni so izrazili najvišje zadovoljstvo z urejenim prostorom za stranke in z ustrezno 

osvetlitvijo prostora za stranke. Kupci pa so izrazili najvišje zadovoljstvo prav tako z 

urejenim prostorom za stranke, ki je pomemben za prodajo trgovskega blaga in pa s pregledno 

nameščenimi obvestili in nalepkami nad okenci (temu dajejo kupci tudi velik pomen pri 

spremembi na ţeleno stanje). 

Zaposleni so izrazili najniţje zadovoljstvo z ustrezno standardizirano opremo in stojali, z 

ustrezno cenovno politiko in z ustrezno in pregledno razporeditvijo stojal v prostoru za 

stranke. Kupci so izrazili najniţje zadovoljstvo pri ustrezni cenovni politiki, pri ustrezni 

akcijski ponudbi in pri ustrezni marketinški podpori prodaje trgovskega blaga. 
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Slika 39: Grafični prikaz razlik glede zadovoljstva s trenutnim stanjem in pomembnosti 

sprememb 

Iz slike 40 je razvidno, da pri trenutnem stanju kupci izraţajo večje zadovoljstvo, kot 

zaposleni – pozitivne razlike. Zaposleni si glede na trenutno stanje v večji meri ţelijo 

sprememb kot kupci (negativne razlike v grafu). Za vrsto dejavnika glejte zaporedne številke 

dejavnikov v zgornji preglednici. 

Hipoteza 3 se lahko potrdi, saj si zaposleni prednostno ţelijo sprememb na drugih področjih 

oziroma pri drugih dejavnikih, kot pa kupci. 

7.3 Predlogi za izboljšave 

Ugotovitve raziskave kaţejo povezavo med zadovoljstvom zaposlenih in kupcev z dejavniki 

prostorske urejenosti maloprodaje. 

Prostorska in storitvena optimizacija pošt temelji na konceptu storitvenega oblikovanja.  

Na zaznano kakovost storitve in s tem uporabniško izkušnjo vplivajo različni dejavniki. Na 

podlagi analiz vseh subjektov, ki so vpleteni v izkušnjo storitve, okolja, tako fizičnega kot 

virtualnega, orodij, ki zaposlenim in kupcem omogočajo interakcijo s storitvijo in procesov, 

od izobraţevanja zaposlenih vse do čakalnih vrst, smo identificirali priloţnosti za izboljšave 

pri zagotavljanju kakovosti storitev Pošte Slovenije. Poseben poudarek je bil namenjen 

moţnostim za izboljšave na področju ponudbe trgovskega blaga in njene vsebinske ter 

prostorske umestitve znotraj storitvenega portfelja Pošte Slovenije. 

Graf razlik pri dejavnikih glede zadovoljstva s 

trenutnim stanjem 

Graf razlik pri dejavnikih glede pomembnosti 

sprememb  
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Na podlagi ogleda izbranih poslovalnic Pošte Slovenije in zgleda poslovalnic avstrijske pošte 

ugotavljamo, da lahko z ţe manjšimi posegi v prostorsko ureditev notranjosti poslovalnic, 

znatno izboljšamo uporabniško izkušnjo obiska.  

V nadaljevanju navajamo ključna področja za izboljšave prostorske ureditve in storitvene 

izkušnje v poslovalnicah Pošte Slovenije: 

 Proces: 

 Jasne in pregledne usmeritve k posameznim storitvenim okencem. 

 Dostop do uporabniških površin. 

 Preglednost vsebine storitev. 

 Vsebinska in količinska ureditev trgovskega blaga. 

 Prostor: 

 Zasnova smiselnih zaokroţenih vsebinskih sklopov znotraj prostora. 

 Zagotovitev boljše preglednosti in prehodnosti prostora. 

 Izboljšanje osvetlitve prostorov. 

 Orodja: 

 Prenos celostne podobe na interjer. 

 Ureditev in poenotenje POS-a. 

 Poenotenje podobe orodij, ki so na voljo obiskovalcem (pisala, gobice, vrečke …). 

 Poenotenje stojal za trgovsko blago. 

 Zaposleni: 

 Podpreti identifikacijo zaposlenih z organizacijo. 

Z uporabo oblikovalskih metodologij smo definirali tipične poti za različne profile 

uporabnikov.  

Identificirali smo pet tipičnih profilov obiskovalcev poslovalnic Pošte Slovenije, glede na 

namen njihovega obiska. 

Mojca je tajnica v odvetniški pisarni, ki se v poslovalnico PS odpravi po sluţbi, kjer odda 

pisemske pošiljke namenjene poslovnim strankam. Velikokrat za svoje šoloobvezne otroke 

kupi tudi kakšen zvezek ali majhno pozornost. Po obisku poslovalnice opravi nakupe za 

druţino, je nemalokrat v stiski s časom. V določeno poslovalnico PS se odpravi predvsem 

zaradi priročnosti lokacije. 

Srečko je samostojni podjetnik – obrtnik. Dnevno se sooča s stresnimi situacijami in je 

primoran k racionalizaciji svojega časa. Zanj je najpomembnejše, da lahko čim več opravkov 

opravi na enem mestu. Poslovalnico PS obišče praviloma vedno v torek, po potrebi pa tudi 

večkrat tedensko, kjer odda pisemske pošiljke, namenjene obstoječim in potencialnim 

poslovnim partnerjem. 
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Ivan je upokojen javni usluţbenec, ki obisk poslovalnice PS opravi v okviru svojega 

dopoldanskega sprehoda, med katerim v mestni kavarni ob čaju prebere svoj dnevni časopis 

in opravi manjše nakupe. Na pošto se večkrat v mesecu odpravi plačat poloţnice. Zaposlenim 

v poslovalnici zaupa, saj ga poznajo tudi po imenu in ga vedno prijazno pozdravijo. Med 

obiskom poslovalnice si ogleda tudi filatelistični oddelek ter vplača loto ali kupi srečko. 

Marija je gospodinja, katere otroci so ţe odrasli. Kljub temu ji vedno zmanjkuje časa, saj se 

veliko druţi s svojimi prijateljicami, obiskuje tečaj lončarstva, bere revije in kuha za svojega 

moţa in vnuke. Na pošti Marija plačuje poloţnice in kupi voščilnice ob jubilejih prijateljev ter 

rojstnih dnevih vnukov. Nemalokrat kupi tudi kakšno revijo ali malenkost, ki pritegne njeno 

pozornost na poti do storitvenega okenca. 

Srednješolec Luka se s svojimi sošolci vsak petek po šoli odpravi v bliţnjo poslovalnico 

pošte, kjer skupaj vplačajo stave za angleško nogometno ligo in kupijo kakšno hitro srečko.  

 

 

Slika 40: Prikaz tipičnih poti na pošti 

Vir: Osredkar 2010. 

Z identificiranimi stičnimi točkami na obiskovalčevi poti do storitve lahko opredelimo 

različne vsebinske sklope v notranjosti poslovalnic Pošte Slovenije. 

Usmerjevalno-informativni sklop 

Obiskovalec poslovalnice se mora z usmerjevalnimi informacijami srečati še pred vstopom v 

poslovalnico. V ta sklop uvrščamo korporativno označevanje stavbe in zunanje opreme, 
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usmerjevalne napise na tablah, totemih in okencih v notranjosti poslovalnice. Pomembno je, 

da je označevanje in usmerjanje obiskovalca razpoznavno, intuitivno in poenoteno. 

Prodaja trgovskega blaga 

Smiselna prostorska in vsebinska ureditev trgovskega blaga v notranjosti poslovalnic 

omogoča učinkovito ozaveščanje obiskovalca o razpoloţljivem naboru blagovnih skupin in 

posledično omogoča povečanje prihodkov od prodaje. Slednje doseţemo tako, da se na 

poti do posamezne storitve vsi obiskovalci poslovalnice srečajo z blagovnimi skupinami, 

ki so vsebinsko usklajene z motivom njihovega obiska.  

Uporabniške površine 

V procesu opravljanja storitve posamezni obiskovalci potrebujejo površine namenjene 

izpolnjevanju obrazcev, zavijanju paketov in čakanju. Te morajo biti ustrezno opremljene z 

vsemi potrebnimi orodji za enostaven in hiter proces izvedbe storitve. Del tega prostora lahko 

izkoristimo tudi za osveščanje obiskovalca o razširjeni ponudbi in novih storitvah Pošte 

Slovenije, kjer obiskovalca postavimo v središče.  

Storitveni sklopi 

Storitvene sklope znotraj poslovalnic lahko smiselno razdelimo na: 

 oddaja pisem in paketov, 

 prevzem pisem in paketov, 

 vplačila in izplačila, 

 prodaja trgovskega blaga in 

 igre na srečo. 

Predlog razporeditve blagovnih skupin znotraj vsebinskega sklopa prodaje trgovskega 

blaga temelji na tipičnih poteh posameznih identificiranih profilov obiskovalcev. Tako se 

posamezne blagovne skupine smiselno razvrščajo po stojalih trgovskega blaga, ki so na poti 

posameznega tipičnega profila obiskovalca. 
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Slika 41: Prikaz razporeditve blagovnih skupin 

Vir: Osredkar 2010. 

Za nakupe impulzivne narave, kamor uvrščamo sladki program in baterije, smo namenili oţja 

stojala ob storitvenih okencih. Prav tako so ob storitvenih okencih predvidena oţja stojala za 

komunikacijske materiale. Število stojal, ki bodo nameščena v posamezni poslovalnici, se 

določa v skladu z velikostjo in tlorisnimi značilnostmi posamezne poslovalnice. 

Predvidena oprema 

V poslovalnicah se uporablja oprema za vsebinsko ureditev trgovskega blaga in označevanja 

v prostoru, ki zagotavlja osnovne pogoje za doseganje prodajnih ciljev. 

Usmeritvene table 

Table obiskovalcem poslovalnice omogočijo laţjo orientacijo ter hitrejšo usmeritev do 

storitvenega okenca. 

 Table v prostoru, 

 označevalne table na storitvenih okencih, 

 označevanje stojal za trgovsko blago, 

 označevanje stojal za korporativno komuniciranje. 
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Stojala 

Stojala so namenjena nevsiljivi in prijazni ponudbi in razstavitvi trgovskega blaga. 

 Stojala za trgovsko blago, 

 stojala za impulzivni nakup (sladki program in baterije), 

 stojala za korporativno komuniciranje, 

 stojala za časopise in revije, 

 stojala za knjige. 

Drobni inventar 

 Pleksi stojala za obrazce 

Uporabljajo se pleksi stojala za obrazce, ki omogočajo dobro preglednost in urejenost 

obrazcev. Stojala za obrazce se nameščajo na storitvena okenca in uporabniške površine. 

 Pleksi stojalo za nalepke poslovnih partnerjev 

A4 pleksi stojala se uporabljajo za nameščanje nalepk poslovnih partnerjev, ki so bile 

poprej nameščene neposredno na steklu storitvenega okenca. 

Inventar 

 Dekorativni koši 

Dekorativni koši so namenjeni za predstavitev umetnega cvetja, deţnikov in ovijalnega 

papirja. 

 Rastline 

Za doseganje cilja izboljšanja uporabniške izkušnje obiska poštnih poslovalnic je ključno, 

da uvajanje in dosledno vzdrţevanje stanja tudi spremljamo in nadgrajujemo. 

Spremljanje uvajanja smernic in določil lahko poteka na enega ali več naslednjih načinov: 

 izvedba izobraţevanja zaposlenih ob prvi implementaciji in kasnejših nadgradnjah, 

 nenapovedani obisk poslovalnice, 

 skriti kupec, 

Uresničevanje rezultatov in spremljanje učinka sprememb se izvaja interno na naslednje 

načine: 

 spremljanje in primerjave prihodkov od prodaje trgovskega blaga na mesečni ravni, 

 vključitev spremljanja zadovoljstva obiskovalcev z ureditvijo poslovalnic v periodične 

trţne raziskave. 

Z uporabo pristopa storitvenega oblikovanja bi lahko Pošta Slovenije zagotovila koristne, 

uporabne in ţelene storitve za uporabnike. Uporabnikom bi lahko bila zagotovljena boljša 

storitvena izkušnja. Hkrati bi lahko bile te novo oblikovane storitve funkcionalne, učinkovite 
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in razlikovalne z vidika ponudbe konkurenčnih in komplementarnih storitev na trgu. Pristop 

prav tako predstavlja moţnosti za zmanjševanje stroškov, povečanje prihodkov in odkrivanje 

novih trţnih priloţnosti. 
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8 SKLEP 

Glavni namen magistrske naloge je bil ugotoviti, ali obstajajo povezave med zadovoljstvom 

zaposlenih in kupcev z dejavniki prostorske ureditve maloprodaje v organizaciji s poštnimi 

storitvami. Zadovoljstvo zaposlenih in kupcev je zelo pomembno za uspešno poslovanje 

podjetja in povečanje maloprodaje. Zato je v nalogi poudarjen pomen zadovoljstva tako 

zaposlenih kot kupcev. Teoretična obravnava zadovoljstva zaposlenih, kupcev in dejavnikov 

prostorske urejenosti s pomočjo storitvenega oblikovanja je nadgrajena z empirično 

kvantitativno analizo zadovoljstva zaposlenih in kupcev ter povezav med zadovoljstvom 

zaposlenih in kupcev z obstoječim stanjem in ţelenimi spremembami prostorske ureditve 

maloprodaje z vidika zaposlenih in kupcev. 

Hipoteza 1 se lahko potrdi, saj prostorska urejenost predstavlja pomembno dimenzijo 

zadovoljstva tako zaposlenih kot tudi kupcev. 

Hipotezo 2 ne moremo potrditi, saj ţelje po spremembah pri zaposlenih in pri kupcih niso 

toliko evidentne, da bi lahko z gotovostjo trdili, da statistično značilno odstopajo. Nekateri 

dejavniki se pokrivajo ali pa so zelo blizu v zaznavanju kupcev in zaposlenih. 

Hipoteza 3 se lahko potrdi, saj si zaposleni prednostno ţelijo sprememb na drugih področjih 

oziroma pri drugih dejavnikih, kot pa kupci. 

Z raziskavo in predstavljenimi ugotovitvami smo ţeleli dokazati, da je za večje zadovoljstvo 

zaposlenih in kupcev smiselno uvesti predlagane dejavnike prostorske ureditve prodajnega 

prostora pošt.  

Z rezultati raziskave lahko podamo koristen prispevek na področju prodaje v organizaciji s 

poštnimi storitvami, ker vsebuje konkretne predloge za spremembe prostorske ureditve 

maloprodaje, ki pripeljejo do večjega zadovoljstva tako zaposlenih kakor tudi kupcev. Dejstvo 

je, da na tem področju primanjkuje primerov dobrih praks, predvsem s področja uvajanja 

sprememb, storitvenega in prostorskega oblikovanja. Ta znanja so nujno potrebna za še boljše 

delo v prihodnje, ki se odraţa predvsem v kakovosti opravljenih storitev ter zadovoljstvu 

lastnikov in zaposlenih. 

Rezultati raziskovanja imajo precej široko uporabo. Uporabljajo jih lahko različna podjetja, ki 

se ukvarjajo s prodajo in tudi ostala podjetja, ki zaposlujejo ljudi.  

Rezultati raziskave so pokazali, da so dejavniki prostorske urejenosti pomembni za 

zadovoljstvo zaposlenih in kupcev. 
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PRILOGE 

Priloga 1: Vprašanja iz anketnega vprašalnika kupcev Pošte Slovenije, d. o. o. 

Priloga 2: Vprašanja iz anketnega vprašalnika zaposlenih Pošte Slovenije, d. o. o. 

 





Priloga 1 

 

VPRAŠANJA IZ ANKETNEGA VPRAŠALNIKA KUPCEV POŠTE SLOVENIJE, 

D. O. O. 

VPRAŠALNIK 

(kupci Pošte Slovenije, d. o. o.) 

Pozdravljeni! 

Sem študentka magistrskega študija Fakultete za management v Kopru in delam anketo o 
zadovoljstvu kupcev Pošte Slovenije s prodajo trgovskega blaga na poštah ter Vas prosim za 
sodelovanje. Najlepša hvala! 

Na začetku Vas prosimo, za nekaj podatkov o vas samih, ki nam bodo pomagali pri 
statistični obdelavi podatkov. 

Spol: 

  moški   ţenski 

Starost: 

  do 20 let 
  od 21 do 30 let 

  od 31 do 40 let 
  od 41 do 50 let 

  od 51 do 60 let 
  61 ali več 

Katera je Vaša zaključena izobrazba? 

  Osnovna šola 
  Srednja šola 

  Višja izobrazba 
  Visoka izobrazba 

  Magisterij, doktorat 

Vaš neto mesečni dohodek je: 

  do 500 EUR 
  500–800 EUR 
  800–1000 EUR 
  1000–1200 EUR 

  1200–1500 EUR 
  1500–1800 EUR 
  več kot 1800 EUR 
  ne ţelim odgovoriti 

Poslovalnice PS obiskujem predvsem zaradi: 

  Plačila poloţnic 
  Dviga ali oddaje 

pošiljk 
  Opravljanja 

bančnih storitev 

  Opravljanja storitev 
vzajemnih skladov 

  Vplačila lota 
  Vplačila športnih 

stav 
  Nakupa srečke 

  Nakupa trgovskega 
blaga 

  Opravljanja storitev 
mobilnih 
operaterjev 

Poslovalnico PS obiščem: 

  Vsak dan 
  vsaj trikrat 
tedensko 

  vsaj enkrat 
tedensko 
  vsaj enkrat 
mesečno 

  vsaj dvakrat letno 
  vsaj enkrat letno 

 



Priloga 1 

 

Ocenite na lestvici od 1 do 5 vaše zadovoljstvo in/ali strinjanje s spodaj navedenimi 
trditvami. 

Obkroţite številko od 1 do 5. Pomembnost kriterija se stopnjuje od 1 do 5, 1 – sploh se 
ne strinjam, 5 – popolnoma se strinjam. 

Zadovoljen sem s kakovostjo opravljene storitve na pošti 1 2 3 4 5 

Zadovoljen sem s strokovnostjo in svetovanjem zaposlenih na pošti 1 2 3 4 5 

Zadovoljen sem s prijaznostjo manipulativnih delavcev na pošti 1 2 3 4 5 

Zadovoljen sem z odnosom zaposlenih na pošti 1 2 3 4 5 

Zadovoljen sem z ustreţjivostjo zaposlenih na pošti 1 2 3 4 5 

Zadovoljen sem z urejenostjo notranjosti pošte 1 2 3 4 5 

Zadovoljen sem z rasvetljavo na pošti 1 2 3 4 5 

Zadovoljen sem s čistočo na pošti 1 2 3 4 5 

Zadovoljen sem z označitvami na pošti, takoj se znajdem 1 2 3 4 5 

Zadovoljen sem z barvami tal in sten na pošti 1 2 3 4 5 

Zadovoljen sem z izgledom prodajnih stojal na poštah 1 2 3 4 5 

Zadovoljen sem s preglednostjo izdelkov na poštah 1 2 3 4 5 

Zadovoljen sem z naborom izdelkov na pošti 1 2 3 4 5 

Zadovoljen sem z označitvijo izdelkov 1 2 3 4 5 

Zadovoljen sem z moţnostjo  parkiranja v neposredni bliţini pošte 1 2 3 4 5 

Zadovoljen sem z izgledom zunanjosti pošte 1 2 3 4 5 

Zadovoljen sem z izloţbo pošte 1 2 3 4 5 

Zadovoljen sem z zunanjo označitvijo pošte in označitvijo dostopa do 
pošte 

1 2 3 4 5 

Zadovoljen sem z zunanjo osvetlitvijo pošte 1 2 3 4 5 

 



Priloga 1 

 

Ocenite na lestvici od 1–5 zadovoljstvo z obstoječim stanjem navedenih dejavnikov na 
poštah na področju prodaje  trgovskega blaga ter kako na lestvici od 1–5 ocenjujete, 
kako pomembno je spremeniti te dejavnike v ţeleno stanje na področju prodaje 
trgovskega blaga.  

Vpišite številko od 1 do 5, pomembnost kriterija se stopnjuje od 1 do 5. 

 
Zadovoljstvo 
s trenutnim 

stanjem 

Ţeleno 
stanje 

Ustrezen nabor trgovskega blaga     

Urejenost blaga po blagovnih skupinah      

Ustrezna urejenost blaga na policah stojal     

Ustrezna zaloţenost stojal       

Pregledna označitev stojal v prostoru za stranke     

Ustrezno standardizirana oprema in stojala za prodajo trgovskega 
blaga, enaka na vseh poštah     

Ustrezna in pregledna razporeditev stojal v prostoru za stranke     

Preglednost izdelkov na stojalih     

Jasna in pregledna označitev izdelkov     

Ustrezna urejenost prodajnega okenca      

Na okencu so samo izdelki impulzivnega nakupa     

Na steklu nad okencem so pregledno nameščena obvestila in 
nalepke     

Na okencu naj se opravljajo samo poštne storitve     

Ustrezna cenovna politika (ugodne cene)     

Ustrezna akcijska ponudba (dovolj akcijske ponudbe)     

PS je kot prodajalec trgovskega blaga opazna v medijih     

Ustrezna osvetlitev prostora za stranke     

Urejen prostor za stranke je pomemben za uspešno prodajo     

 





Priloga 2 

 

VPRAŠANJA IZ ANKETNEGA VPRAŠALNIKA ZAPOSLENIH POŠTE 

SLOVENIJE D.O.O. 

VPRAŠALNIK 

(zaposleni Pošte Slovenije, d. o. o.) 

Pozdravljeni! 

Sem študentka magistrskega študija Fakultete za management v Kopru in delam anketo o 
zadovoljstvu kupcev Pošte Slovenije s prodajo trgovskega blaga na poštah ter Vas prosim za 
sodelovanje.  

Najlepša hvala! 

Na začetku Vas prosim, za nekaj podatkov o vas samih, ki nam bodo pomagali pri 
statistični obdelavi podatkov. 

Spol: 

  moški   ţenski 

Starost: 

  do 20 let 
  od 21 do 30 let 

  od 31 do 40 let 
  od 41 do 50 let 

  od 51 do 60 let 
  61 ali več 

Katera je Vaša zaključena izobrazba? 

  Osnovna šola 
  Srednja šola 

  Višja izobrazba 
  Visoka izobrazba 

  Magisterij, doktorat 

Vaš neto mesečni dohodek je: 

  do 500 EUR 
  500–800 EUR 
  800–1000 EUR 
  1000–1200 EUR 

  1200–1500 EUR 
  1500–1800 EUR 
  več kot 1800 EUR 
  ne ţelim odgovoriti 



Priloga 2 

 

Ocenite na lestvici od 1 do 5 vaše zadovoljstvo na delovnem mestu 

Obkroţite številko od 1 do 5. Pomembnost kriterija se stopnjuje od 1 do 5. 1 – sploh se 
ne strinjam, 5 – popolnoma se strinjam 

Menim, da imam velike moţnosti strokovnega izobraţevanja in 
usposabljanja 

1 2 3 4 5 

Zadovoljen sem s plačilom za svoje delo 1 2 3 4 5 

V  svojem delu najdem izziv in zadovoljitev 1 2 3 4 5 

Čutim, kako pomembno je moje delo za uspeh podjetja 1 2 3 4 5 

Dobro sodelujem s sodelavci 1 2 3 4 5 

Menim, da delam v dobrem kolektivu 1 2 3 4 5 

Zadovoljen sem s svojim delom in v njem uţivam 1 2 3 4 5 

Čutim visoko pripadnost podjetju 1 2 3 4 5 

Naše podjetje bi lahko opisali kot prilagodljivo spremembam 
(prilagajamo se trgu) 

1 2 3 4 5 

Menim, da moji sodelavci name delujejo stimulativno  1 2 3 4 5 

Zadovoljen sem z delovnimi pogoji 1 2 3 4 5 

Menim, da nadrejeni upoštevajo moje predloge in pobude 1 2 3 4 5 

Čutim se odgovornega/no za kakovost svojega dela 1 2 3 4 5 

Pripravljen/a sem vloţiti dodaten napor, ko se to pri delu zahteva 1 2 3 4 5 

Za dobro opravljeno delo sem  dodatno nagrajen/a 1 2 3 4 5 

Menim, da so delovne zadolţitve jasne 1 2 3 4 5 

Zavedam se pomembnosti prodaje trgovskega blaga na poštah 1 2 3 4 5 

Sprejemam novosti in spremembe na področju prodaje 1 2 3 4 5 

Dobim jasna navodila nadrejenih pri prodaji trgovskega blaga 1 2 3 4 5 

Delovni pogoji nam omogočajo ustrezno delo na področju prodaje 
(informacijska podpora, prostor …) 

1 2 3 4 5 

Menim, da so v podjetju postavljene prevelike zahteve glede 
delovne uspešnosti 

1 2 3 4 5 

Z odporom opravljam delo na področju prodaje 1 2 3 4 5 

Menim, da je prodaja trgovskega blaga na poštah nepotrebna 1 2 3 4 5 

S sodelavci imam korektne odnose 1 2 3 4 5 

Zadovoljen sem z ureditvijo prostorov s prodajalnimi stojali za 
kupce 

1 2 3 4 5 

Moje delovno mesto je urejeno tako, da mi omogoča nemoteno delo 1 2 3 4 5 

Zadovoljen sem z osvetljenostjo mojega delovnega mesta 1 2 3 4 5 

Preglednost postavitve izdelkov mi olajša delo 1 2 3 4 5 

 



Priloga 2 

 

Ocenite na lestvici od 1–5 zadovoljstvo z obstoječim stanjem navedenih dejavnikov na 
poštah na področju prodaje  trgovskega blaga ter kako na lestvici od 1–5 ocenjujete, 
kako pomembno je spremeniti te dejavnike v ţeleno stanje na področju prodaje 
trgovskega blaga.  

Vpišite številko od 1 do 5, pomembnost kriterija se stopnjuje od 1 do 5. 

 
Zadovoljstvo 
s trenutnim 

stanjem 

Ţeleno 
stanje 

Ustrezen in optimalen nabor trgovskega blaga     

Urejenost blaga po blagovnih skupinah (pozicioniranje)     

Ustrezna urejenost blaga na policah stojal     

Ustrezna zaloţenost stojal       

Pregledna označitev stojal v prostoru za stranke     

Ustrezno standardizirana oprema in stojala za prodajo trgovskega blaga     

Ustrezna in pregledna razporeditev stojal v prostoru za stranke     

Stojala so v prostoru smiselno pozicionirana glede tipične poti uporabnika     

Jasna in pregledna označitev izdelkov     

Ustrezna urejenost prodajnega okenca      

Na okencu so samo izdelki impulzivnega nakupa     

Na steklu nad okencem so pregledno nameščena obvestila in nalepke     

Na okencu naj se opravljajo samo poštne storitve     

Ustrezna cenovna politika (ugodne cene)     

Ustrezna akcijska ponudba (dovolj akcijske ponudbe)     

Ustrezna marketinška podpora prodaji trgovskega blaga     

Ustrezna urejenost zunanjosti pošte     

Ustrezna osvetlitev prostora za stranke     

Dovolj naredim za uspešno prodajo     

Do strank sem prijazen in usluţen     

Strankam dovolj ponujam trgovsko blago      

Urejen prostor za stranke je pomemben za uspešno prodajo     

Kupci niso zadovoljni s postavitvijo stojal v prostoru za stranke      

Kupci niso zadovoljni z urejenostjo stojal      

Kupci niso zadovoljni z zaloţenostjo stojal     

Kupci niso zadovoljni z naborom blaga     

Kupci niso zadovoljni z osvetlitvijo prostora      

Relativno dobro sem dodatno nagrajen za svoje delo na področju prodaje     

Poznam svoje cilje na področju prodaje trgovskega blaga     

Za prodajo trgovskega blaga sem dovolj motiviran     

Pri prodaji trgovskega blaga poteka ustrezna komunikacija in obveščanje     

 


