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Organizacijska klima in zadovoljstvo uporabnikov storitev:
primer Pošta Slovenije d. o. o.
Zagotavljanje kakovosti je eden zelo pomembnih dejavnikov učinkovitega in uspešnega
poslovanja podjetja, ki je odvisno od zadovoljstva zaposlenih in zadovoljstva
uporabnikov storitev. Zadovoljstvo uporabnikov storitev je ključnega pomena za
zagotavljanje konkurenčne prednosti podjetja. Pošta Slovenije veliko pozornost namenja
svojim zaposlenim, saj skrbi, da se nenehno izobražujejo in tako širijo svoje strokovno
znanje, ohranjajo motiviranost in zadovoljstvo pri delu, saj je velikokrat ravno od
zaposlenih odvisno, ali bo uporabnik odšel s poštne poslovalnice zadovoljen ali
nezadovoljen. V Pošti Slovenije permanentno izvajajo merjenja organizacijske klime s
pomočjo zunanjih strokovnjakov, na ta način pa se tako posredno ugotavlja tudi
zadovoljstvo zaposlenih. Na podlagi rezultatov merjenj organizacijske klime načrtujejo
in organizirajo usposabljanja ter strokovna izpopolnjevanja zaposlenih za učinkovitejše
obvladovanje in ohranjanje pozitivne organizacijske klime in kulture v družbi ter izvajajo
dobre prakse z namenom izboljšanja seznanjenosti in zavedanja zaposlenih o vplivu
zadovoljstva uporabnikov storitev na kakovost poslovanja. Permanentno pa se izvajajo
tudi analize meritev o zadovoljstvu uporabnikov poštnih storitev ter v skladu s standardi
poštne direktive Evropske unije spremlja in meri kakovost mednarodnih poštnih storitev,
ki jih izvajajo neodvisni zunanji izvajalci.
Ključne besede:
uporabnikov.

zadovoljstvo zaposlenih, odnos do kakovosti, zadovoljstvo

Organizational climate and satisfaction of users of services:
example of Pošta Slovenije d. o. o.
Quality assurance is one of very important factors of effective and successful operations
of the company which depends on employee satisfaction and on satisfaction of users of
services. The satisfaction of users of services is key importance for ensuring competitive
advantages of undertaking. Pošta Slovenije devotes a lot of attention to their employees
especially with continuous education and thus expand their expertise, maintain
motivation and job satisfaction, as it is often just the satisfaction of employees the main
factor whether the user will left the post office satisfied of unsatisfied. With the assistance
of external experts Pošta Slovenije continuously carries out the measurements of
organizational climate, in this way indirectly notes employee satisfaction. Based on the
results of measurements of organizational climate they plan and organize trainings and
professional trainings of employees to effectively manage and in that way maintain a
positive organizational climate and culture in company, and implement best practices for
improvement of familiarity and awareness of the impact of satisfaction of customers on
quality of operations. The analyses of measurements on satisfaction of users of postal
services are continuously carried out, along with monitoring and measurements of quality
of international postal services with standards defined in Postal Directive of European
Union, which are performed by independent experts.

Keywords: employee satisfaction, relationship towards quality, satisfaction of users.
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UVOD
V današnjem času podjetja stremijo k temu, da zagotavljajo čim večjo kakovost svojih
izdelkov ali storitev, vendar se tukaj poraja vprašanje ali se zaposleni zavedajo, da so
vpliven in odgovoren člen pri doseganju kakovosti? Velikokrat je razlog za učinkovito in
kakovostno opravljeno delo primerna motivacija, dobri medosebni odnosi, občutek
pripadnosti podjetju, prav tako pa mora vodstvo podjetja poskrbeti, da obvladuje
kakovost poslovanja, slediti razvoju in omogočiti zaposlenim potrebno izobraževanje ter
jih nadzirati, da upoštevajo predpisane standarde, navodila in postopke za uspešno
opravljeno delo.
Samo upoštevanje predpisanih standardov pa ni dovolj, da zaposleni delo opravijo
kakovostno. V ozadju so skriti pomembni dejavniki, ki vplivajo na kakovostno opravljeno
delo in ti se odražajo pod skupnim pojmom organizacijska klima. K tem dejavnikom
štejemo znanje, kompetence, vrednote, izkušnje zaposlenih, pripadnost in motiviranost
zaposlenih, sodelovanje v podjetju, interakcije z ljudmi, počutje pri delu, avtonomnost,
solidarnost. Ti dejavniki torej vplivajo na vedenje zaposlenih, vedenje zaposlenih pa v
največji meri vpliva na organizacijsko klimo, ki je nenehno prisotna v vsakem podjetju
(Mihalič, 2007, str. 8).

Zadovoljstvo zaposlenih ne spada med opazovane dimenzije organizacijske klime, je pa
izredno pomembno, saj nam kaže smernice organizacijske klime v podjetju in ima
posredne in neposredne vplive na uspešnost delovanja podjetja. Neposreden vpliv ima na
ključne elemente uspešnosti in učinkovitosti podjetja, in sicer na prilagodljivost
spremembam v okolju, stopnjo rasti, definiranost ciljev, ugled podjetja v javnosti, stopnjo
zanesljivosti in izvajanje kakovosti izdelkov in storitev. In prav pri slednjem se lahko
pojavijo največje težave, če zaposleni niso zadovoljni z delovnimi pogoji, saj se lahko
zniža kakovost opravljenega dela oziroma izvedene storitve. Slabšo kakovost
opravljenega dela pa najbolj občutijo zunanji uporabniki storitev. Uporabniki storitev
postajajo vedno bolj zahtevni in če so nezadovoljni s kakovostjo storitve posameznega
podjetja, bodo v prihodnje iskali konkurenčno podjetje, ki bo izpolnjevalo njihova
pričakovanja. Kadar pa so zaposleni zadovoljni ali z delom, sodelavci, delovnim časom
ali zanesljivostjo zaposlitve, bodo delo opravili kakovostno in tako prispevali k doseganju
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standardov kakovosti ter neposredno poskrbeli za zadovoljstvo uporabnikov svojih
storitev.
Velikokrat se uporabniki subjektivno odločajo, da bodo določeno storitev opravili na
določeni lokaciji, bodisi zaradi zaupanja v ponudnika, bodisi zaradi kakovosti storitve in
takrat imajo zaposleni priložnost, da s svojim prijaznim odnosom in nenehnim
zagotavljanjem kakovosti izvedenih storitev, pridobijo naklonjenost uporabnikov.
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1 ORGANIZACIJSKA KLIMA
1.1 Opredelitev pojma
Po Musku Lešniku (2006) je organizacijska klima močna sila, ki določa obnašanje
posameznikov in skupin v podjetju. Zajema niz zaznav v obliki predpostavk, verovanj,
stališč in mnenj. Preko teh zaposlenim zagotavlja poznano psihološko okolje za
opravljanje dela, in zato pomembno prispeva k njihovemu občutku varnosti. Klima je
lahko homogena in prežema celotno podjetje, ali pa se znotraj njega pojavlja več
specifičnih klim, ki se nanašajo zgolj na okolje znotraj posamezne skupine, oddelka.
Slednje je v veliki meri odvisno od velikosti podjetja: v manjših podjetjih je večja
verjetnost enotne homogene klime, v večjih podjetjih lahko v različnih delih podjetja
zasledimo zelo različne klime. Bolj kot je podjetje razpršeno, več kot ima različnih skupin
ali celo objektov na različnih lokacijah, več različnih klim lahko obstaja znotraj njega –
hkrati pa na te specifične klime še vedno vpliva globalna klima znotraj podjetja.
Organizacijska klima je skupno ime za način vedenja in zaznavanje medsebojnih odnosov
v organizaciji. Izhaja iz psihologije in vpliva na zadovoljstvo zaposlenih ter uspešnost
poslovanja podjetja. Skratka, gre za psihosocialni sistem, ki je sestavljen iz posameznikov
in skupin v organizaciji ter njihovih interakcij. Klima predstavlja trenutno stanje v
organizaciji in jo preučujemo s pomočjo vprašalnikov. Pomaga nam razlagati različnost
človekovega vedenja v organizaciji, kar nam služi za usmerjanje aktivnosti zaposlenih.
Zato si podjetja prizadevajo ustvariti takšno klimo, ki bi nudila najboljše poslovne
rezultate, torej klimo, ki bi ji lahko rekli ugodna ("Kaj je organizacijska klima?"
[Organizacijska klima], b. d.).

Klima je neoprijemljiva, a kljub temu vedno opazna v delovnem okolju. Vsako delovno
okolje je edinstveno in ima svoje lastne vzorce komuniciranja, svoje sisteme, delovne
postopke, vrste storitev, svoje dobavitelje, uporabnike storitev, poslovne partnerje,
pričakovanja zaposlenih, različne uporabe spodbud zaposlenih in svoje cilje, vrednote,
poslanstvo in vizijo, s katero se skušajo čim bolj poenotiti zaposleni.

Organizacije z merjenjem in raziskovanjem klime pridobivajo vpogled v mnenje oziroma
prepričanje različnih skupin zaposlenih o njihovem delu, pogojih dela ter o sami
Nina Gracel: Organizacijska klima in zadovoljstvo uporabnikov storitev: primer Pošta Slovenije d. o. o.
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organizaciji. Z ocenjevanjem klime menedžment pridobi povratno informacijo, kako
dobro organizacija izpolnjuje potrebe in pričakovanja zaposlenih, ugotovi, kaj je treba
spremeniti in kje ter pripravi akcijski načrt za realizacijo sprememb. Tavčar (1999) pravi,
da merjenje doseganja smislov in ciljev predstavlja osnovo za obvladovanje organizacije.

1.2 Dimenzije organizacijske klime
Pri raziskavi organizacijske klime nas ne zanimajo vse okoliščine posameznikovega
doživljanja, zato se omejimo le na posamezne okoliščine, ki predstavljajo posamezne dele
klime in jih imenujemo dimenzije organizacijske klime. Klime in njene dimenzije so
vedno prisotne v družbi, zato jih ni treba iskati. Da bi ugotovili posamezno dimenzijo
organizacijske klime, jo moramo najprej predpostaviti in šele potem ugotavljamo, ali je
ta dimenzija bistvena za klimo ali ne. Tako recimo ne ugotavljamo, ali imajo delavci v
podjetju svoja stališča ali ne, lahko pa poskušamo ugotoviti, kakšna so ta stališča ("Kaj
je organizacijska klima? " [OCR, svetovanje in raziskave], 2012). Osnovne dimenzije
organizacijske klime, ki so vključene v vprašalnik pri projektu Siok,1 so:
 odnos do kakovosti;
 inovativnost in iniciativnost;
 motivacija in zavzetost;
 pripadnost organizaciji;
 notranji odnosi;
 strokovna usposobljenost in učenje;
 poznavanje poslanstva in vizije ter ciljev;
 vodenje;
 organiziranost;
 notranje komuniciranje in informiranje;
 razvoj kariere;
 nagrajevanje;
 zadovoljstvo.
V naši magistrski nalogi se bomo predvsem opredelili na eno dimenzijo organizacijske
klime in jo bomo tudi podrobneje opisali. Ta dimenzija je odnos do kakovosti.

1

Slovenska organizacijska klima
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1.2.1 Odnos do kakovosti
Raspotnik (2013, str. 14) je mnenja, da se s to dimenzijo organizacijske klime poskuša
ugotoviti stopnja odgovornosti zaposlenih za kakovost svojega dela, njihova odgovornost
pri ravnanju z okoljem ter odgovornost pri doseganju standardov. Ugotavlja se, ali
zaposleni dajejo prednost kvaliteti pred kvantiteto, kakšne odnose imajo do sodelavcev
in oddelkov v organizaciji.
Menedžment kakovosti obsega usklajevanje aktivnosti, ki so povezane z načrtovanjem,
nadzorom, zagotavljanjem ter izboljševanjem kakovosti procesov in proizvodov, in ima
glavno odgovornost, da so cilji kakovosti, ki si jih organizacija postavi, doseženi čim bolj
učinkovito (Kos Knez, Kašnik & Deutsch, 2009, str. 13).
Praviloma je kakovost končnega izdelka, storitve organizacije skupni rezultat dela
zaposlenih, timov in oddelkov ter je zanjo odgovoren vsak, najmanj za tisti del procesa,
v katerega je vključen. Vsaka organizacija naj bi upoštevala tri ključna načela, in sicer
doseči čim večje zadovoljstvo svojih partnerjev, stalno izboljševati svoje procese ter
doseči čim boljše sodelovanje zaposlenih pri uresničevanju ciljev kakovosti, ki jih
postavlja (Kos Knez, Kašnik & Deutsch, 2009, str. 13).

Mavec (b. d.) ugotavlja, da je visoka kakovost opravljenega dela osnovni pogoj, da so
njihove rešitve racionalne, kupci pa zadovoljni. Zaveda se, da osnovo dobrih rezultatov
njihovega dela predstavlja znanje. Zato ga morajo zaposleni stalno obnavljati in bogatiti,
da kupce zadovoljijo in izpolnijo njihova pričakovanja. V njihovem podjetju se zavedajo,
da lahko optimalne rezultate dosežejo le v enotnem in zadovoljnem kolektivu, kjer
vladajo med zaposlenimi medsebojno spoštovanje in zaupanje ter prijateljski odnosi. Le
zadovoljen delavec lahko dosega pri svojem delu rezultate, ki kar najbolj zadovoljijo
njihove naročnike. Osnovna načela politike kakovosti, ki odražajo njihov odnos do
kakovosti, so:
 da pri delu dosledno upoštevajo veljavno zakonodajo;
 da se pri delu zavedajo, da njihove storitve vplivajo na stanje okolja oziroma bivalnega
prostora, v katerem bivajo vsi ljudje;
 da ponudba temelji na spoštovanju kupca in njihovih zahtev s posebnim posluhom na
njegove specifične probleme;
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 da so storitve kakovostne in profesionalne, upoštevajoč sodobne dosežke znanosti in
veljavno zakonodajo;
 da stalno obnavljajo, dopolnjujejo ter preverjajo ustrezno opremo in postopke;
 da je poslovanje, podprto z informacijskim sistemom, ki omogoča obvladovanje
stroškov in presojo rezultatov poslovanja ter na njihovi osnovi pravočasno
sprejemanje korekcij;
 da inštitutu in zaposlenim omogočajo zanesljivo, stabilno in varno delovanje, kar je
možno le s prizadevanjem vseh zaposlenih po stalnem izobraževanju in spremljanju
novosti v svetu ter ustvarjanju delovnega vzdušja, ki utrjuje dolgoročno pripadnost
inštitutu.

1.3 Merjenje organizacijske klime
Organizacijsko klimo ugotavljamo zato, da ugotovitve uporabimo za njeno spreminjanje.
Cilj merjenja je spoznati trenutno organizacijsko klimo v podjetju, jo analizirati in podati
morebitne predloge za njeno izboljšanje. Namen merjenja je proučitev aktualne
organizacijske klime v podjetju, določitev njenih šibkih točk in poiskati možnosti za
njeno izboljšanje. Ugodna organizacijska klima je osnova za dobro in učinkovito
delovanje podjetja, kar prinaša podjetju ugled na trgu, ki se kaže v pozitivnem poslovanju
in dobičku.
Klima vpliva na način dela in odzivanje na zunanje okolje, zmanjšuje nejasnosti in
zagotavlja konsistentnost v vedenju zaposlenih s predpostavko, da si ljudje delijo
določena stališča, mnenja, prepričanja in zaznave. Z merjenjem organizacijske klime
skušamo preučiti vpliv na dojemanje dogodkov v podjetju, pri čemer se upoštevajo
psihološke oziroma subjektivne realnosti delovnega okolja (Žajdela, 2012, str. 18).
Pri proučevanju klime nas zanima odnos oziroma mnenje zaposlenih o psihološki
prijetnosti okolja, v katerem delajo, o tem, kakšne podpore so pri delu deležni, kakšna je
stopnja in uspešnost reševanja konfliktov, kakšna je pripadnost zaposlenih podjetju ter
kakšen je odnos do odgovornosti in pristojnosti v organizacijski strukturi (Žajdela, 2011,
str. 14).
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Pri raziskavi oziroma proučevanju organizacijske klime najpogosteje uporabljamo
anonimne vprašalnike. Sestavljeni so iz najrazličnejših trditev, ki se nanašajo na
proučevanje dimenzije klime, zaposleni pa izrazi svoje doživljanje tako, da označi stopnjo
strinjanja z navedeno trditvijo. Rezultate raziskave nato ustrezno analiziramo in
interpretiramo, na osnovi dobljenih rezultatov pa predstavimo ukrepe za korekcijo
neustrezne in nezaželene klime v skladu s ciljem, ki ga želimo doseči ("Kaj je
organizacijska klima?" [Organizacijska klima], b. d.).

Najbolj znani projekt za merjenje organizacijske klime se imenuje SIOK (slovenska
organizacijska klima), ki je nastal leta 2001 na pobudo nekaterih vidnih slovenskih
podjetij pod okriljem Gospodarske zbornice Slovenije. Vodilna ideja projekta je
primerjalno raziskovanje organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih z namenom
povečevanja zavedanja o pomenu klime in spoznavanja ustreznih metod za njen razvoj.
("Kaj je SiOK? " [OCR, svetovanje in raziskave], 2012).

Od leta 2003 naprej je v raziskavah organizacijske klime in zadovoljstva pri delu bil
uporabljen vedno isti vprašalnik. Tako je omogočena primerjava povprečne
organizacijske klime v slovenskih podjetjih.
Vprašalnik Siok je namenjen merjenju organizacijske klime in zadovoljstva. Sestavlja ga
69 trditev, ki opisujejo različne vidike organizacije in njenega delovanja. Zaposleni vse
trditve ocenjujejo na 5-stopenjski ocenjevalni lestvici. Rezultati so izraženi kot povprečne
vrednosti. Organizacijske klime ne opredeljuje vseh 69 trditev, ampak samo 14
vsebinskih sklopov. Vsebinski sklopi so:
 organiziranost;
 strokovna usposobljenost in učenje;
 odnos do kakovosti;
 nagrajevanje;
 notranje komuniciranje in informiranje;
 notranji odnosi;
 vodenje;
 pripadnost organizaciji;
 poznavanje poslanstva in vizije ter ciljev;
 motivacija in zavzetost;
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 razvoj kariere;
 inovativnost, iniciativnost;
 primerjalna vprašanja;
 dodatna vprašanja o sistemih.
Primerjalna vprašanja se nanašajo na globalno oceno uspešnosti organizacije in njenega
poslovodstva v relativnem (primerjava v slovenskih razmerah) in absolutnem smislu.
Poleg trditev, ki merijo organizacijsko klimo, je vprašalniku dodanih še 11 trditev, ki se
nanašajo na zadovoljstvo pri delu. Zaposleni vse vidike zadovoljstva ocenijo na 5stopenjski ocenjevalni lestvici. Na koncu vprašalnika so vprašanja, ki se nanašajo na
demografske značilnosti anketirancev, kot so spol, nivo v organizaciji, položaj v
organizaciji, starost in stopnja izobrazbe.

1.4 Zadovoljstvo pri delu
Zadovoljstvo zaposlenih predstavlja zadovoljstvo pri delu in s posameznimi elementi dela
kot tudi delovnega mesta, in sicer od zadovoljstva z nalogami, do zadovoljstva z
neposredno nadrejenim, z možnostmi izobraževanja, s sodelavci, s fizičnimi pogoji dela
in opremljenostjo, z možnostjo napredovanja, z načinom dela, z nagrajevanji, s plačo, z
delovnim časom in podobno (Mihalič, 2006, str. 266). Opredeljuje se kot želeno ali
pozitivno čustveno stanje, ki je rezultat ocene posameznikovega dela ali doživetja in
izkušenj pri lastnem delu. Pri zadovoljstvu govorimo o individualnem efektivnem
odgovoru na delovno okolje, pri klimi pa o skupni podobi organizacijskega okolja
zaposlenih.
Zadovoljstvo pri delu je tesno povezano z uspešnostjo pri delu, stopnja povezanosti pa je
odvisna tako od zaposlenih kot od delovnega okolja. Zadovoljen delavec je mnogo bolj
dovzeten za motiviranje, s katerim ga spodbujamo k delu, ni pa nujno, da je zadovoljen
delavec tudi uspešen pri svojem delu. Za uspešnost je poleg motiviranosti treba zagotoviti
še znanje in sposobnosti posameznika. Iz tega sledi, da je enako pomembno dajati
pozornost znanju in strokovnim sposobnostim kot tudi motiviranosti zaposlenih.
Velikokrat raje govorimo o neuspešnosti kot posledici neustrezne motivacije, kot pa, da
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priznamo svoje neznanje in nesposobnosti. Razmerje med nezadovoljstvom in željo po
večji uspešnosti je velikokrat najboljša motivacija za zaposlene.

1.5 Vpliv organizacijske klime na zadovoljstvo zaposlenih
Organizacijska klima je najbolj neposredno povezana z zadovoljstvom zaposlenih.
Zadovoljstvo zaposlenih je tesno povezano z motivi posameznikov. Ti motivi so lahko
zelo različni. Nekateri so zadovoljni s svojim življenjem in ne želijo dati od sebe več kot
je nujno potrebno in takšni ne bodo veliko prispevali k uspešnosti organizacije. Ko
vodstvo podjetja doseže, da so zaposleni zadovoljni s svojim položajem, bodo le-ti
aktivno sodelovali pri doseganju ciljev podjetja. Velik vpliv na zadovoljstvo imajo tako
menedžer, ki morajo razviti dobre medsebojne odnose, zaupljivost zaposlenih in jih
morajo znati pravilno usmerjati. Podati jim morajo jasne smernice o tem, kaj želijo doseči,
ustvariti uspešno interno komunikacijo in vzpostaviti jasne kriterije nagrajevanja. Torej
morajo pri zadovoljstvu zaposlenih upoštevati različne dimenzije klime, kot so (Musek
Lešnik, 2006):
•

pooblastila – če zaposleni čutijo, da sodelujejo pri odločanju, to pozitivno vpliva na
zadovoljstvo z delom;

•

podpora in druženje – občutenje toplih, prijateljskih odnosov s sodelavci in podpore
zmanjšuje negativni stres in izboljša zadovoljstvo;

•

profesionalni interes – občutek zaposlenih, da se lahko izobražujejo in medsebojno
delijo znanje in izkušnje, pozitivno vpliva na zadovoljstvo;

•

skladanje ciljev in ustreznost virov – cilji in sredstva za njihovo doseganje, ki so
skladni z možnostmi in željami zaposlenih in podjetja, pripomorejo k večjemu
zadovoljstvu na delovnem mestu;

•

delovni pritiski – doživljanje pritiskov na delovnem mestu se povezuje z doživljanjem
stresa in je negativno povezano z zadovoljstvom; več stresa navadno pomeni nižje
zadovoljstvo.

Te dimenzije organizacijske klime dobro napovedujejo splošno zadovoljstvo z delom pri
zaposlenih. V zvezi z njimi je treba opozoriti tudi, da igra »ugodna« organizacijska klima
pomembno vlogo pri olajševanju doživljanja delovnega stresa. Vzroki tega stresa se
velikokrat nanašajo na širše dejavnike življenja v podjetju (težave pri prilagajanju
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spremembam, menedžment, ki ne daje dovolj podpore, skrhani medosebni odnosi, malo
soodločanja o delu, ipd.), vključno s klimo. Zaposleni, ki doživljajo visoko stopnjo stresa
pri delu, pa ga nujno izražajo v svojih stikih s potrošniki. S tega vidika »ugodna« klima,
kot reduktor stresa pomembno vpliva na zaznave potrošnikov o podjetju in njihovo
zadovoljstvo.
Stres z vidika delovne učinkovitosti ni nujno negativen pojav. Za visok delovni učinek je
navadno celo nujna neka optimalna stopnja stresa. Problemi praviloma nastopijo pri
praviloma ponavljajoči se izpostavljenosti visokim stopnjam stresa, ki zavirajo delovno
učinkovitost in škodujejo zdravju zaposlenih, pri čemer pa lahko odsotnost napetosti
enako negativno vpliva na učinkovitost. Prepričanje, da so tisti, ki se nenehno pritožujejo
nad delovnimi obremenitvami, predvsem brezupni posamezniki, ki niso kos svojemu
delu, je napačno. V resnici je ravno obratno. Doživljanje stresa pri delu ni povezano zgolj
z osebnostnimi lastnostmi, temveč tudi z dejavniki v podjetju, med katerimi ima
organizacijska klima osrednjo vlogo (Žajdela, 2012, str. 19).

Tako smo ugotovili, da tako kot organizacijska klima vpliva na zadovoljstvo, tako
zadovoljstvo vpliva na to, kako zaposleni zaznavajo in tudi doživljajo organizacijsko
klimo v organizaciji (Kos Knez, Kašnik & Deutsch, 2009, str. 27).
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KAKOVOST IZVEDENIH POŠTNIH STORITEV

V poslovanju sodobnega podjetja je kakovost nujno potrebna in ni več le priporočljiva,
saj če podjetje želi postati in ostati konkurenčno, je zagotovitev kakovosti nujno potrebna.
Vedno več slovenskih podjetij se zaveda, da je kakovost ključ do uspeha in
konkurenčnosti. Hočevar in Smodej (2011, str. 15) sta mnenja, da kakovost storitev
zaznavajo in ocenjujejo potrošniki ter predstavlja razliko med pričakovano in dejansko
prejeto storitvijo. Potrošniki oblikujejo pričakovanja o storitvah na podlagi izkušenj,
priporočil in oglaševanja. Izražena je lahko z zadovoljstvom ali razočaranjem potrošnika.
Pri tem je treba razlikovati med objektivno in subjektivno kakovostjo storitev. Standardna
kakovost je objektivna in jo podjetje določi s postopki ter izvajalci storitve. Kakovost, ki
je skladna s pričakovanji, je subjektivna in jo potrošnik opredeli šele po že izvedeni
storitvi.

V nadaljevanju bomo podrobneje opredelili pojma storitev in kakovost.

2.1 Opredelitev pojma
Po Rojškovi (b. d.) je storitev dejanje, predstava, dosežek (slednji je sicer lahko po naravi
nesnoven, čeprav je bilo pri njegovem nastajanju treba uporabiti tudi snovne sestavine).
Storitev ne pomeni posedovanja (lastništva) česarkoli. Storitev je proces, ki daje
odjemalcu korist s tem, da povzroča želene spremembe na samem odjemalcu, na izdelkih,
ki jih ima, in na neotipljivih sredstvih.

Storitev izvajamo z neposrednim sodelovanjem uporabnika, ki je pri tem tudi prisoten.
Poleg tega je značilen jasen vidik uporabnika. Pri tem je izvedeno storitev težko ponoviti
v popolnoma enakem obsegu, zato sta standardizacija in nadzor izvajanja izziv. Plačilo
storitve je sestavljeno iz porabljenega časa izvajalca, njegovega prizadevanja,
sposobnosti, znanja in izkušenj, ki jih pri izvedbi storitev pokaže. Izvajalec storitve je
neločljivo povezan z izvedbo storitve (Tavčar, 2002, str. 117).
Potočnik (2004b, str. 92–93 ) navaja: »Kakovost storitev je najpomembnejši problem, s
katerim se srečujejo v storitvenih organizacijah. Kakovost je mogoče doseči le, če se
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popolnoma predajo filozofiji kakovosti. Uspešne storitvene organizacije izvajajo številne
dejavnosti, ki so v pomoč pri zagotavljanju določene ravni kakovosti. Najbolj znane med
njimi so oblikovanje strategij za zadovoljitev potreb porabnikov, popolna predanost
kakovosti storitev, izobraževanje zaposlenih, zadovoljevanje potreb zaposlenih ter
izpolnjevanje obljub, kot jih dojema kupec in drugi udeleženci.«
Kakovost izdelka ali storitve, zadovoljstvo kupcev in dobiček podjetij so med seboj tesno
povezani. Višja stopnja kakovosti se odraža v večjem zadovoljstvu kupcev in obenem
podpira višje cene in pogosto niža stroške. Znane študije PIMS (Profit Impact of
Marketing Strategies – vpliv trženjskih strategij na dobiček) kažejo na veliko stopnjo
korelacije med relativno kakovostjo izdelka in dobičkom podjetja (Kotler, 1998, str. 56).
Uran (2008, str. 7–8) ugotavlja, da se je skandinavska šola, ki sta jo vodila ugledna
znanstvenika Groenroos in Gumesson, ukvarjala s kakovostjo storitve s stališča
sestavljenega proizvoda storitve. Eden od zgodnejših modelov je tako Groenroosov in se
nanaša na nivo izkušene kakovosti, tako skozi tehnično kakor tudi funkcionalno
komponento zagotavljanja storitve:
•

tehnična kakovost se nanaša na rezultat storitve in/ali na vprašanje, kaj je bilo
ponujeno. Nanaša se na vidike storitve, ki jih je možno kvantificirati, in ki jih
porabniki izkusijo med svojo interakcijo s storitvenim podjetjem. Ker je lahko
merljiva s strani ponudnika in porabnika, je postala pomembna osnova za sodbe o
kakovosti storitev. Na kratko, tehnična kakovost se nanaša na tisto, kar porabnik dobi
v materialnem smislu.

•

funkcionalna kakovost se nanaša na način izvajanja storitve in odgovarja na vprašanje,
kako je bilo ponujeno. Pri funkcionalni kakovosti Groenroos izpostavi, da gre za
subjektivno izkušnjo porabnika z izvajanjem storitve.

Po Tavčarju (2000, str. 156) se opredelitev kakovosti deli na splošno, kar pomeni, da je
kakovost mera uspešnosti pri doseganju ciljev, cilj uporabnika storitve pa je prejeti
storitev v skladu s pričakovanji in na kakovost storitve, kar pomeni, da je kakovost
obratno sorazmerna razliki med koristmi, ki jih pričakujejo in koristmi, ki jih zaznavajo
odjemalci in uporabniki storitev. Kakovostna je storitev, pri kateri koristi, ki jih zazna
odjemalec oziroma uporabnik, presegajo koristi, ki jih je pričakoval. Nekakovostna je
storitev, pri kateri zaznane koristi zaostajajo za pričakovanimi.
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Kupci so zadovoljni, kadar se njihova pričakovanja izpolnijo, in se veselijo, kadar so
njihova pričakovanja presežena. Zadovoljni kupci ostanejo zvesti dlje časa, kupijo več,
so manj občutljivi na ceno in imajo dobro mnenje o podjetju (Kotler, 1998, str. 59–60).

Sodila, ki jih uporabniki in odjemalci uporabljajo pri presojanju kakovosti storitev, so
zlasti naslednja (Tavčar, 2000, str. 156):
•

verodostojnost: resnicoljubnost, vrednost zaupanja, iskrenost izvajalnega osebja;

•

varnost: ni nevarnosti, tveganja ali dvomov;

•

dosegljivost: lahek dostop in stik z izvajalci;

•

sporazumevanje: osebje posluša uporabnike in jih informira v razumljivem jeziku;

•

razumevanje za uporabnika: osebje se zavzema, da bi poznalo odjemalce in
uporabnike ter njihove potrebe;

•

materialno okolje: videz prostorov, opreme, osebja in gradiv za informiranje in
komuniciranje;

•

zanesljivost: zmožnost izvajalca, da opravi obljubljeno storitev zanesljivo in
natančno;

•

odzivnost: pripravljenost storitvene firme, da pomaga odjemalcem in uporabnikom in
da izvede storitve, ko je treba;

•

zmožnost: osebje ima znanje in veščine, potrebne za opravljanje storitev;

•

vljudnost: priljudnost, spoštljivost, razumevanje in ljubeznivost osebja, ki je v stiku z
odjemalci in uporabniki storitev.

Pri merjenju kakovosti storitev sta mogoča dva pristopa, in sicer s stališča odjemalcev in
uporabnikov in s stališča dobavitelja oziroma izvajalca storitev. V naši nalogi bomo skozi
poročilo o organizacijski klimi in raziskavama o zadovoljstvo uporabnikov s poštnimi
storitvami med splošno in poslovno javnostjo, spoznali oba pristopa.
Če podjetja želijo ustvariti zadovoljnega kupca, morajo upravljati svojo verigo vrednosti
in celoten sistem, izročanja vrednosti tako, da je kupec vedno v središču pozornosti. Cilj
podjetja ni le pridobiti kupce, ampak kar je še bolj pomembno jih tudi obdržati. Trženje,
temelječe na odnosih s kupci, nam ponuja ključ do tega, kako kupca obdržimo, vključuje
posredovanje finančnih in osebnih koristi kupcu in vzpostavlja strukturne vezi s kupcem.
Podjetja se morajo odločiti, v kolikšni meri bodo vlagala v trženje, temelječe na odnosih
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v različnih segmentih trga, v posamezne kupce in na katerih ravneh (Kotler, 1998, str.
59–60).
V podjetju Pošta Slovenije pri svojem poslovanju, v skladu s Splošnim aktom o kakovosti
izvajanja univerzalne storitve (Ur. list RS, št. 47/2010), uporabljajo standarde SIST EN
13850 (Poštne storitve – Kakovost storitev – Merjenje časa prenosa od sprejema do
vročitve za posamične pošiljke prednostne pošte in pošte prvega razreda), SIST EN 14012
(Poštne storitve – Kakovost storitev – Načela ravnanja s pritožbami) in SIST–TP CEN/TR
15472 (Poštne storitve – merjenje časa prenosa paketov z uporabo sistema sledenja »track
and trace«) ("Standardi kakovosti?" [Pošta Slovenije], b. d.).

2.2 Dimenzije kakovosti storitev
Delitev kakovosti storitev po Snoju (2000, str. 160) je glede na relativnost njene
merljivosti. Po tem kriteriju ločimo dve dimenziji kakovosti:
 objektivno (racionalno, mehanično), ki opredeljuje laboratorijsko ali kako drugače
natančno merljivo (tehnično) odličnost neke storitve v primerjavi z določenim
standardom;
 subjektivno (zaznano, humanistično), ki predstavlja odjemalčevo oceno odličnosti
storitve. Je izid človeške, subjektivne reakcije, ki je povezana z notranjimi zaznavami
izvajalcev in odjemalcev storitev, ki jih ni možno objektivno izmeriti.
Mnogi raziskovalci so mnenja, da objektivna kakovost ne obstaja in da so dosežki vseh
meritev subjektivni, ker vedno temeljijo na človeškem zaznavanju. Pravzaprav sta
objektivna in subjektivna kakovost sicer komplementarni, vendar se med seboj bistveno
razlikujeta. Zato je treba, da ju strokovnjaki v storitvenih organizacijah razumejo in s tem
omogočijo doseganje odličnosti svojih storitev (Snoj, 2000, str. 161).
Dejavniki kakovosti storitev vključujejo naslednje značilnosti, ki jih potrošniki storitev
pričakujejo od storitvenega podjetja pri izvajanju storitev (Potočnik, 2004a, str. 96):
 celovitost, ki obsega poštenost, pravičnost, nepristranskost in zaupanja vredno
izvajanje storitev;
 čistost, ki vključuje urejeno, čisto in prijetno okolje ter vidne sestavine storitvenega
procesa, vključno z opremo in izvajalci storitev;
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 dostopnost, ki omogoča enostaven fizični dostop na storitveno lokacijo (z
avtomobilom, vključno s parkiranjem);
 estetičnost, ki vključuje fizične sestavine ali način predstavitve in poteka izvajanja
storitev, ki ustrezajo splošnim estetskim standardom;
 funkcionalnost, to je skladnost in uporabnost v različnih fazah storitvenega procesa;
 komunikativnost, ki omogoča takšen prenos sporočil o storitvi, da ga potrošniki
razumejo, ter tudi prenos povratnih informacij in razumevanje njihovih sporočil glede
zadovoljstva;
 odzivnost, ki se nanaša na osebni pristop kontaktnega osebja ali izvajalcev storitev,
da potrošniki občutijo, da so dobrodošli;
 prilagodljivost, to je pripravljenost izvajalcev storitve, da spremenijo ali dopolnijo del
storitvenega procesa z namenom, da bi ustregli posebnim željam potrošnikov;
 razpoložljivost, to je čas, ki ga ima kontaktno osebje ali izvajalec storitev na voljo za
potrošnike;
 skrbnost, ki se izraža s pozornostjo, potrpežljivostjo ali simpatijo do potrošnikov;
 udobnost, to je ugodje, ki ga nudi oprema in okolje, v katerem poteka storitveni
proces;
 uslužnost, ki je povezana z načinom izvajanja storitvenega procesa in zaupanjem v
izvajalca;
 vljudnost, ki obsega uglajenost, spodobnost in spoštovanje potrošnikov, kar vsebuje
tudi sposobnost kontaktnega osebja, da ni vsiljivo pri pridobivanju potrošnikov;
 zanesljivost, ki se nanaša na natančnost in pravočasnost izvedbe storitve, skladno z
obljubo, dano potrošnikom;
 zavezanost, to je pripadnost osebja storitvenemu podjetju, ki se nanaša predvsem na
zadovoljstvo pri delu, marljivost, pripadnost, vestnost in ponos;
 zmožnost, to je usposobljenost in strokovnost izvajalcev, da natančno izvedejo
storitev.
Nekatere od navedenih značilnosti vplivajo na dobro počutje potrošnikov in ustvarjajo
njihovo zadovoljstvo in obratno nezadovoljstvo v primeru njihove odsotnosti. Nekatere
od navedenih značilnosti omogočajo povečanje zadovoljstva in ustvarijo navdušenje.
Vendar so potrošniki ravno tako zadovoljni, če teh značilnosti ni, ker jih niso pričakovali.
Nekatere od navedenih značilnosti lahko označimo kot kritične značilnosti, ki lahko
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ustvarijo navdušenje ali razočaranje (komunikativnost, odzivnost, zmožnost izvajanja
storitev). Značilnosti so lahko tudi dokaj nevtralne, kar pomeni, da skromno, ali pa sploh
ne vplivajo na zadovoljstvo potrošnikov (Potočnik, 2004a, str. 97).

2.3 Merjenje (ocenjevanje) kakovosti storitev
Lipavec (2010, str. 14) je mnenja, da je kakovost storitev zaradi specifičnih lastnosti težje
ovrednotiti in meriti kot kakovost izdelkov. Meriti jo je možno s stališča porabnikov in s
stališča izvajalca storitev. Za porabnike je kakovost storitev skupna vrednost koristi
storitve, ki jo primerjajo s pričakovanimi koristmi. Za ponudnika oziroma izvajalca pa
pomeni kakovost storitev ovrednotenje izvedbe glede na dogovorjene standarde (Mudie
& Cottan, 1993, str. 88).
Najprimernejši način merjenja kakovosti storitev je merjenje tega, kako odjemalci
zaznavajo kakovost storitev (Snoj, 1998, str. 167). Odjemalci ocenjujejo kakovost storitev
na podlagi značilnosti tistih dejavnikov storitev, za katere menijo, da so jih sposobni
oceniti. Pogosto se naslanjajo na fizične lastnosti, ki jih je lažje zaznati kot abstraktne
lastnosti.
Po Mraku (2002) je pri presojanju kakovosti potrebno upoštevati različne druge
dejavnike, kot so izkušnje, izobrazba, starost, spol, okolje, časovne razlike, razpoloženje,
potrebe in situacije. Podjetje se mora zavedati, da ljudje presojajo kakovost izdelka
oziroma storitve v odvisnosti od svojih potreb ter na podlagi različnih meril za kakovost.
Po Verbiču (1994) uporabniki vežejo ocenjevanje kakovosti storitve na izkušnje, ki so jih
imeli s podobno storitvijo oziroma storitev primerjajo s konkurenčnimi storitvami. Z
vidika odjemalca je presoja kakovosti odvisna od razlike med pričakovano in zaznano
kakovostjo. Za zagotavljanje pozitivne razlike oziroma za zmanjšanje negativne razlike
moramo ugotoviti potrebe in pričakovanja strank, opredeliti skupine strank s podobnimi
potrebami in pričakovanji, izbrati ciljne skupine in za vsako izbrano skupino zasnovati
njej prilagojeno storitev.
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Izvajalci storitev merijo kakovost storitev tudi tako, da določijo standarde delovanja in
nato primerjajo dejansko delovanje s standardi. Standardi pa pogosto ne odsevajo
dejanskih pričakovanj odjemalcev. Pričakovanja se nanašajo na različne lastnosti storitev,
ki pa jih ni mogoče vedno natančno opredeliti (npr. prijaznost osebja) (Snoj, 1998, str.
168).
Kar nekaj težav se je pojavljalo v zvezi z merjenjem kakovosti storitev in na podlagi tega
se je razvilo kar nekaj modelov. Med pomembnejšimi modeli je model merjenja
kakovosti storitev, ki so ga razvili Parasuraman, Zeithaml in Berry, ki poudarja glavne
pogoje za doseganje pričakovane kakovosti storitev. Model ima pet vrzeli, ki so razlog za
neuspešno poslovanje (Kotler, 1998, str. 474):
 vrzel med pričakovanji porabnikov in zaznavanje teh pričakovanj pri poslovodstvu –
vodstvo ne zazna prav, kaj uporabniki želijo;
 vrzel med zaznavanjem pričakovanj pri poslovodstvu in natančno opredelitvijo
kakovosti storitev – vodstvo pravilno zazna porabnikove želje, vendar ne določi
natančnega izvedbenega standarda;
 vrzel med specifikacijo kakovosti storitve in izvajanjem storitve – lahko se zgodi, da
osebje ni dovolj izobraženo ali je preobremenjeno, nesposobno ali nepripravljeno
izpolniti standard, kajti velja zahteva, da naj si vsakdo vzame čas in prisluhne
strankam, obenem pa se zahteva hitra postrežba;
 vrzel med izvajanjem storitve in zunanjimi komunikacijami – na pričakovanja
uporabnika vplivajo izjave predstavnikov podjetja in oglasi, ki so lahko zavajajoči:
 vrzel med zaznano in pričakovano storitvijo – pojavi se, ko porabnik oceni delovanje
podjetja drugače in napačno zazna kakovost storitve.
Pri vseh naštetih vrzelih je najpomembnejša zadnja, kjer poskuša zmanjšati ali preprečiti
nastanek omenjene vrzeli.
Prav tako morajo izvajalci storitev jasno definirati in sporočati, kakšno raven storitev
ponujajo, tako, da zaposleni vedo, kaj morajo nuditi odjemalcem, in odjemalci, kaj bodo
dobili. Standardi morajo biti oblikovani tako, da zaposlenim omogočajo njihovo
izvajanje. Oba, uporabnik in izvajalec storitev, vplivata na končni rezultat, to je
zadovoljstvo uporabnika (Potočnik, 2000, str. 21).
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Prav tako ne smemo pozabiti, da v večini primerov porabnik pričakuje od ponudnika le
najboljšo možno storitev. Torej si je treba prizadevati za izvršitev storitve brez
pomanjkljivosti, kar je treba doseči pri vseh delih kakovostne storitve – tehničnem,
funkcionalnem in prestižnem delu. Ta koncept se mora nanašati tudi na vse lastnosti
oziroma dimenzije storitve in na proces izvrševanja storitve. Z drugimi besedami storitev
mora biti organizirana tako, da se ne pojavi kakšna pomanjkljivost in s tem posledično
nezadovoljstvo uporabnikov.
Vendar pa kljub številnim ukrepom preprečevanja tveganj, povezanih z zadovoljstvom
uporabnikov, se zamudam in poškodbam pošiljk oziroma drugim reklamacijam v Pošti
Slovenije d. o. o. niso uspeli povsem izogniti. Tveganja so obvladovali z izobraževanjem
in motiviranjem zaposlenih za ustrezno ravnanje s pošiljkami, lokalizacijo mest nastanka
nepravilnosti, identifikacijo povzročiteljev in odpravo vzrokov, sankcijami za kršitelje,
pozornostjo pri dogovarjanju o rokih oddaje pošiljk idr. Standardi kakovosti so predpisani
tudi s Splošnim aktom o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve. Kakovost redno
merijo in spremljajo ter je v okviru zahtevanih standardov, zato ocenjujejo, da so tveganje
obvladovali uspešno (OCR, 2012, str. 58).

2.4 Nezadovoljstvo uporabnikov s storitvami
Straže (b. d.) je mnenja, da je nezadovoljstvo uporabnikov s storitvami v večini primerov
povezano z nezadovoljstvom nad izdelkom ali storitvijo in z nezadovoljstvom nad
obnašanjem zaposlenih. Meni, da se dve tretjini kupcev ne vrneta zato, ker niso bili
zadovoljni z osebjem in ne z izdelkom. Kar pomeni, da moramo dati poudarek na
zaposlene in poskrbeti, da bodo izboljšali komunikacijo z uporabniki, saj le tako lahko
prispevamo k večji zvestobi svojih uporabnikov. V veliki meri le-ti samo želijo, da jim
prisluhnemo in jih razumemo.
Po Tavčarju (2000, str. 160) so ugotovitve o napakah pri storitvah naslednje, in sicer na
vsako pritožbo, ki jo prejme vodstvo firme, odpade 19 drugih nezadovoljnih odjemalcev,
ki si niso vzeli časa za pritožbo, pridobitev novega odjemalca stane 5 do 10-krat toliko
kot ohranitev obstoječega ter odjemalec mora doživeti 12 ugodnih izkušenj s storitvami
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firme, da pozabi na eno neugodno. Prav tako povprečen nezadovoljen odjemalec
posreduje svoje nezadovoljstvo devetim do desetim drugim, če pa je firma pritožbo
odjemalca ugodno rešila, pove o tem le petim drugim. Ugotovitve so tudi, da večina firm
porabi 95 % servisnega časa za popravljanje napak in komaj 5 % za ugotavljanje, kako je
napaka pravzaprav nastala.
Straže (b. d.) v svojem članku navaja primer IBM, pri katerih so izračunali, da jim
nezadovoljna stranka, ki ji težave niso mogli oziroma niso znali pravočasno rešiti, ostane
zvesta v manj kot pol primerih – navkljub tako cenjeni blagovni znamki. Tiste stranke pa,
katerih težave rešijo, praviloma za veliko let ostanejo zveste podjetju. Svetovalna hiša je
ob tem ugotovila, da zmanjšanje upada rednih strank za 5 % prinese kar od 25 do 95 %
povečanje dobička. In to pri IBM pomeni, da vsak delež spremembe zadovoljstva
njegovih strank v petih letih prinese spremembo prodaje v višini pol milijarde dolarjev.
Vendar je tako, da se ne pritožijo vsi nezadovoljni odjemalci oziroma uporabniki in žal
popravljanje napak ni vselej uspešno. Po Tavčarju (2000, str. 161) je delež ponovnih
uporabnikov storitev odvisen od urejanja pritožbe.
Pri reševanju pritožb moramo biti pozorni na naslednje, in sicer najprej moramo pritožbo
poslušati do konca in se opravičiti stranki za nastale nevšečnosti. Nato raziščemo
okoliščine oziroma vzroke, ki so pripeljali do pritožbe ter poskusimo stranki pojasniti,
zakaj je prišlo do nastale situacije in ji predlagamo možne načine za rešitev pritožbe. Ob
zaključku ji obljubimo, da bomo bolj pozorni na določene pomanjkljivosti, da do takšnih
napak več ne bo prihajalo. Velikokrat se namreč zgodi, da ko posamezna podjetja
poskušajo ukrepati in potolažiti jezne uporabnike, dosežejo s tem nasprotni učinek in so
le-ti uporabniki še bolj nezadovoljni.

2.5 Obravnavanje pritožb in reklamacij v Pošti Slovenije
Pošta Slovenije je kot izvajalec univerzalne poštne storitve2 s 1. marcem 2007 začela s
centralnim vodenjem in obravnavanjem pritožb in odškodninskih postopkov glede na

2 Kot univerzalna poštna storitev se izvajajo naslednje poštne storitve, prenos poštnih pošiljk do mase 2 kg, prenos
poštnih paketov do mase 20 kg, storitev priporočene in vrednostne poštne pošiljke in prenos poštnih pošiljk za slepe
in slabovidne. Univerzalna poštna storitev se izvaja tako v notranjem kot mednarodnem prometu.
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zahteve standarda kakovosti poštnih storitev SIST EN 14012:2004 in v letu 2009 prvič
prikazala uradne podatke o pritožbah, reklamacijah in odškodninskih postopkih iz
naslova izvajanja univerzalne poštne storitve. Prikazani podatki se nanašajo le na pritožbe
v okviru izvajanja univerzalne poštne storitve. Spodnja slika (Slika 1) prikazuje vrste
prejetih pritožb v letu 2012. V času od 1. januarja do 31. decembra 2012 je bilo vloženih
1.889 pritožb na univerzalno poštno storitev, od tega 1.696 pritožb v notranjem prometu
in 193 pritožb v mednarodnem poštnem prometu. Največ pritožb oziroma reklamacij je
bilo zaradi izgube ali občutne prekoračitve roka prenosa, in sicer kar 76 %, kar obsega
1.437 pritožb.
Slika 1: Vrste prejetih pritožb

Vir: Akos, 2013, str. 30.

Slika (Slika 2) prikazuje, da je bilo od vseh vloženih pritožb na univerzalno poštno
storitev 460 pritožb upravičenih (442 v notranjem in 18 v mednarodnem poštnem
prometu). V obdobju poročanja so odškodnine izplačali za 96 pritožb (94 v notranjem
prometu in dve v mednarodnem poštnem prometu). Povprečen čas, potreben za izplačilo
odškodnine pritožniku, ki se šteje od dneva, ko je bila pritožba sprejeta, je bil 36,2 dni. V
primerjavi z letom 2011 je bilo na univerzalno poštno storitev v letu 2012 vloženih 352
pritožb manj (15,7 %), in sicer se je v notranjem prometu število vloženih pritožb znižalo
za 15,8 % (319 pritožb manj), v mednarodnem prometu pa za 14,6 % (33 pritožb manj)
(Pošta Slovenije, 2013, str. 48).
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Slika 2: Vložene, upravičene in pritožbe z odškodnino v letu 2012

Vir: Akos, 2013, str. 31.

Število prejetih pritožb zoper Pošto Slovenije (Slika 3), glede izvajanja univerzalne
poštne storitve, vseskozi upada. V letu 2009 se je v primerjavi z letom 2008 zmanjšalo za
skoraj 22,00 %, v letu 2010 še za dobrih 16,00 %, v letu 2012 pa je bilo v primerjavi z
letom 2011 prav tako 16,00 % pritožb manj. Glede na samo vrsto pritožb pa je razmerje
v vseh letih primerjave podobno.
Slika 3: Vrste prejetih pritožb v obdobju od leta 2008 do 2012

Vir: Akos, 2013, str. 31.

V času od 1. januarja do 31. decembra 2013 je bilo vloženih 1.902 pritožb oziroma
reklamacij. Od vseh vloženih pritožb je bilo 4.619 pritožb upravičenih. Odškodnine so
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bile izplačane za 272 pritožb oziroma reklamacij. Povprečen čas potreben za izplačilo
odškodnine pritožniku, ki se šteje od dneva, ko je bila pritožba sprejeta, je bil 39,38 dneva
("Standardi kakovosti" [Pošta Slovenije], b. d.).
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3 PREDSTAVITEV RAZISKAV MERJENJA
ORGANIZACIJSKE KLIME IN ZADOVOLJSTVA
UPORABNIKOV S POŠTNIMI STORITVAMI
V magistrski nalogi bomo proučevali že obstoječo raziskavo merjenja organizacijske
klime, ki jo je za Pošto Slovenije d. o. o. opravilo podjetje OCR3, in raziskavi zadovoljstva
uporabnikov poštnih storitev med poslovno javnostjo in splošno javnostjo, katere
naročnik je bila Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije,
izvedlo pa ju je podjetje Episcenter d. o. o. Na podlagi obstoječih podatkov bomo
poskušali zavreči ali potrditi postavljeno tezo.

3.1 Raziskava merjenja organizacijske klime v Pošti Slovenije d. o. o.
Poročilo o opravljenem merjenju organizacijske klime v Pošti Slovenije smo pridobili s
strani Pošte Slovenije. Podjetje, ki opravlja merjenja organizacijske klime v Pošti
Slovenije, se imenuje OCR, svetovanje in raziskave in je pooblaščeno za izvajanje in
trženje projekta Siok. Podjetje OCR se je ustanovilo predvsem z namenom opravljanja in
zagotavljanja kvalitetnih storitev diagnosticiranja poslovnega okolja, kot je merjenja
organizacijske klime, zadovoljstva zaposlenih, zavzetosti, potenciala ter organizacijske
kulture ("O podjetju" [OCR, svetovanje in raziskave], 2012).
Merjenje organizacijske klime v Pošti Slovenije je bilo izvedeno v mesecu novembru
2012, opazovane dimenzije organizacijske klime pa so sestavni del Poročila o
opravljenem merjenju organizacijske klime 2012. Sodelovalo je 1.580 zaposlenih iz vseh
poslovnih enot. Rezultati, ki so prikazani v poročilu, temeljijo na obdelavi 1.398
izpolnjenih vprašalnikov, kar predstavlja 88,5 % udeležbe. Merjenje se je izvajalo s 30
minutnimi vodenimi delavnicami, ločeno na sedežu posameznih poslovnih enot.

3

Organizational Climate Research
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Slika 4: Odzivnost po enotah

Vir: OCR, 2012, str. 9.

Pri merjenju organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih (OCR, 2012, str. 5–6) so
uporabili kvantitativno metodo raziskovanja. Kot analitičen pripomoček za kvantitativno
merjenje organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih v podjetju so uporabili
vprašalnik, ki je sestavljen iz posameznih trditev, ki se združujejo v naslednje kategorije:
odnos do kakovosti, inovativnost in iniciativnost, motivacija in zavzetost, pripadnost
organizaciji, notranji odnosi, strokovna usposobljenost in učenje, poznavanje poslanstva
in vizije ter ciljev, vodenje, organiziranost, notranje komuniciranje in informiranje, razvoj
kariere, nagrajevanje, zadovoljstvo, primerjalna vprašanja, dodatna vprašanja o sistemih.
V kategorijah organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih (od 1 do 15) so bile
navedene trditve, za katere so anketiranci izbirali med ocenami od 1 do 5, pri čemer je
bila najbolj pozitivna ocena 5, najbolj negativna pa 1. Podane ocene so imele naslednji
pomen:
 1 – sploh se ne strinjam;
 2 – delno se ne strinjam;
 3 – niti da niti ne;
 4 – večinoma se strinjam;
 5 – popolnoma se strinjam.

Pri interpretaciji rezultatov so kot mejno oceno postavili oceno 3, kar pomeni, da vse kar
je pod to oceno se smatra kot slabo oziroma kritično, kar je nad oceno 4 pa je opredeljeno
kot dobro.
Poročilo o merjenju organizacijske klime v Pošti Slovenije je sestavljeno iz več
segmentov, in sicer iz pregleda organizacijske klime po posameznih dimenzijah
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(kategorijah) in prikaza organizacijske klime v podjetju za leto 2012 z ustreznimi
primerjavami.

Tabelarni prikaz ocen vseh kategorij in trditev ter primerjav je poenostavljeno prikazan s
štirimi barvami:
 zelena – zelo dobro (nadpovprečno), prednosti podjetja;
 bela – dobro (malo nad povprečjem);
 rumena – slabše (malo pod povprečjem);
 rdeča – zelo slabo (precej pod povprečjem), izzivi podjetja.
Za Pošto Slovenije je zelo pomembna tudi primerjava z lastnimi podatki iz preteklih let,
kajti iz te primerjave lahko razberejo trende. Rezultati, ki so prikazani v poročilu, so
primerjani z letom 2008 in 2010 ter s slovenskim povprečjem iz leta 2011, ko je bilo v
raziskavo vključenih 64 slovenskih podjetij in organizacij.

V letu 2010 je sodelovalo 1.697 zaposlenih, od tega se jih je odzvalo 1.083, kar
predstavlja 63,8 %e udeležbe (Škerbič, 2010, str. 4). V letu 2008 je sodelovalo 1.318
zaposlenih in je bilo merjenje izvedeno s strani svetovalnega podjetja AT Adria (Škerbič,
2008, str. 9), glej Tabelo 1.
Tabela 1: Število zaposlenih
Leto

2008

2010

2012

Število povabljenih

/

1.697

1.580

Število sodelujočih

1.318

1.083

1.398

/

63,8 %

88,5 %

Delež udeležbe

Organizacijska klima se v letu 2012 ni bistveno spremenila v primerjavi z letom 2010,
opazna so le manjša nihanja ocen, odmiki navzgor in navzdol pri določenih področjih.
Klima v Pošti Slovenije je v letu 2012 pozitivno naravnana, zaposleni tako kot v letu 2010
postavljajo na prvo mesto odnos do kakovosti, visoko pa so ocenjevali tudi pripadnost
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organizaciji, motiviranost, zavzetost, inovativnost, organiziranost in notranje odnose.
Zanimivo je to, da se je splošna klima in vzdušje, ne glede na trenutno slabšo situacijo
(klimo) v slovenskem gospodarstvu, obdržala na enaki ravni kot v letu 2010. Slabše so
zaposleni ocenjevali področja, ki so bila že prej slabo ocenjena, in sicer notranjo
komunikacijo, nagrajevanje in razvoj kariere.
Področja, ki so bila v letu 2012 v primerjavi z letom 2010 višje ocenjena, so
organiziranost, notranji odnosi, strokovna usposobljenost, vodenje in sistemi v podjetju.

Slika 5: Pregled kategorij

Vir: OCR, 2012, str. 8.

Zaposleni se čutijo odgovorne za svoje delo, so zadovoljni s stalnostjo zaposlitve,
prispevajo k doseganju standardov kakovosti in se učijo drug od drugega. Prav tako
zaposleni menijo, da ima organizacija velik ugled v okolju, da podjetje, v katerem delajo,
spada med bolj uspešne v Sloveniji, so zavzeti za svoje delo in ne glede na to, da so
zahteve glede delovne uspešnosti postavljene visoko, so s svojim delom na splošno
zadovoljni.
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Zaposleni v Pošti Slovenije so pozitivno naravnani do svojega dela, so zadovoljni s
svojimi sodelavci, menijo, da ima podjetje jasno oblikovano poslanstvo za dolgoročni
obstoj, pripravljeni so tudi na dodaten napor, če bi se le ta zahteval in so ponosni na svojo
organizacijo ter so samostojni pri opravljanju svojega dela, hkrati pa se zavedajo nujnosti
sprememb.

Slika 6: Naj naj glede na oceno 2012

Vir: OCR, 2012, str. 10.

Zaposleni, ki so v podjetju bolj obremenjeni, niso ustrezno stimulirani, ne prepoznavajo
sistema, da najboljši zasedejo najboljše položaje, nimajo vsi na vseh nivojih realnih
možnosti napredovanja, ne prejemajo dovolj informacij glede dogodkov v drugih enotah,
razmerja med plačami niso ustrezna, dober delovni rezultat se ne opazi in ni pohvaljen.

Nina Gracel: Organizacijska klima in zadovoljstvo uporabnikov storitev: primer Pošta Slovenije d. o. o.

27

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru

Magistrski študijski program

Zaposleni tudi niso zadovoljni z možnostjo napredovanja, stimulacija ni opravičena in
dogovorjena za vse, menijo, da se stimulacija v praksi ne uporablja. Prav tako kriteriji za
napredovanje niso jasni vsem zaposlenim, pri postavljanju ciljev z vodji ne sodelujejo, ne
upoštevajo se njihove želje glede usposabljanja, pristojnosti in odgovornosti zaposlenih
niso medsebojno uravnotežene na vseh nivojih, tudi zadovoljstvo s plačo je nizko.

Slika 7: Naj naj glede na porast iz leta 2010
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Vir: OCR, 2012, str. 12–13.

V letu 2012 v primerjavi z letom 2010 je vidno najvišje pozitivno odstopanje na področju
izvajanja letnih razgovorov, kjer je odstopanje + 0,43 (Slika 7).
Pozitivno odstopanje je prisotno tudi na področju potrebnega usposabljanja,zaposleni
menijo, da je sistem usposabljanja dober in da se pri usposabljanju več upoštevajo njihove
želje. Pozitivno odstopanje je vidno tudi na področju stimuliranja, odločitve se sprejemajo
bolj pravočasno in zaposleni konflikte rešujejo bolj v skupno korist, kot je bilo to v letu
2010 oziroma v letu 2008.
Pri primerjavi rezultatov s slovenskim povprečjem v letu 2011, ki je povprečje vseh 64 v
letu 2011 vključenih podjetij, je pozitivno odstopanje rezultatov najvišje na področju
ugleda, uspešnosti podjetja in uspešnosti poslovodstva organizacije v primerjavi z
drugimi v Sloveniji.
Pozitivno odstopanje je visoko tudi na področju jasnosti poslanstva organizacije, zahtev
delovne uspešnosti, rednosti delovnih sestankov in zadovoljstva s stalnostjo zaposlitve.
Negativno odstopanje je najvišje pri zadovoljstvu z delovnim časom, realnosti
postavljenih ciljev, zadovoljstva z delovnimi pogoji in možnostmi za napredovanje.
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Slika 8: Naj naj glede na razliko od primerjalne krivulje (Siok 2011)

Vir: OCR, 2012, str. 14–15 .
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3.2 Raziskava zadovoljstva uporabnikov poštnih storitev
Raziskavi o zadovoljstvu uporabnikov poštnih storitev se delita na raziskavi med splošno
in poslovno javnostjo. Obe sem pridobila s strani Pošte Slovenije d. o. o. Naročnik
raziskav je bila Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije
(APEK)4, izvedlo pa ju je podjetje Episcenter d. o. o.
Raziskava o zadovoljstvu uporabnikov s poštnimi storitvami med splošno javnostjo
predstavlja kontinuirano merjenje zadovoljstva od leta 2007 dalje. V podjetju Episcenter
so med 2. in 6. septembrom 2013 s CATI metodo anketirali 706 polnoletnih prebivalcev
Slovenije. Raziskava o zadovoljstvu uporabnikov s poštnimi storitvami med poslovno
javnostjo predstavlja kontinuirano merjenje zadovoljstva od leta 2007 dalje. V podjetju
Episcenter so med 9. in 12. septembrom 2013 s CATI metodo anketirali 300 podjetij.

3.2.1 Rezultati raziskave o zadovoljstvu uporabnikov poštnih storitev med
splošno javnostjo5
Raziskava o zadovoljstvu uporabnikov s poštnimi storitvami med splošno javnostjo
predstavlja kontinuirano merjenje zadovoljstva od leta 2007. Tudi ta raziskava je bila
zastavljena na način in v obliki kot je že bilo izvedeno v preteklih merjenjih, z namenom
ustrezne primerjave s predhodnimi merjenji. Namen raziskave o zadovoljstvu
uporabnikov s poštnimi storitvami med splošno javnostjo je ugotoviti:
 obseg uporabe poštnih storitev;
 zadovoljstvo s kakovostjo poštnih storitev in
 poznavanje konkurenčnih ponudnikov poštnih storitev.
V raziskavi so raziskovali naslednja področja:
 oddaja pošiljk preko poštnih nabiralnikov;
 oddaja in sprejem pisemskih pošiljk in paketov;
 percepcija cene in rokov prenosa;
 ocena kakovosti storitev;
V januarju 2014 se je Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (APEK )preimenovala v
Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS).
5 Povzeto po Raziskavi o zadovoljstvu uporabnikov s poštnimi storitvami med splošno javnostjo, 2013.
4
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 uporaba storitev drugih ponudnikov poštnih storitev;
 odnos do nenaslovljenih reklamnih sporočil.
Metoda zbiranja podatkov je bila CATI metoda, kar pomeni, da je bilo računalniško
podprto telefonsko anketiranje. Vzorčni okvir je bil Telefonski imenik Slovenije, ki je
zajemal seznam mobilnih in stacionarnih telefonskih številk. Vprašalnik je bil
standardiziran z večino vprašanj zaprtega tipa, povprečna dolžina vprašalnika pa je bila 8
minut. Vzorec je bil reprezentativen glede na merjenje demografske spremenljivke,
naknadno korigiran s pomočjo uteži na demografskih spremenljivkah (spol, starost,
izobrazba). Velikost realiziranega vzorca je 706 polnoletnih prebivalcev Republike
Slovenije.

Slika 9: Struktura vzorca

Vir: Episcenter d. o. o., 2013a, str. 8.

Povzetek raziskave o zadovoljstvu uporabnikov s poštnimi storitvami med splošno
javnostjo je:
 Oddaja pošiljk preko poštnih nabiralnikov: največji del anketirancev pisemske
pošiljke oddaja preko poštnih nabiralnikov manj kot enkrat mesečno (v letu 2013 39,5
%, v letu 2012 41,3 %). Povečuje se delež tistih, ki menijo, da je ukinitev poštnih
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nabiralnikov v primeru majhnega števila pošiljk upravičena (v letu 2013 53,00 %, v
letu 2012 44,7 %). Slika 10 prikazuje manjši del anketirancev (v letu 24,7 %), ki so
opazili, da so ponekod ukinili poštne nabiralnike. Od tega jih 25,6 % navaja, da so
ukinili njihov najbližji nabiralnik, nadpovprečno anketiranci s podeželja (34,00 %).
Prav tako se med njimi povečuje delež tistih, ki menijo, da je zmanjševanje poštnih
nabiralnikov v primeru manjšega števila pošiljk upravičeno. Čeprav se ukinjajo
nekateri poštni nabiralniki, se je v letu 2013 povečal delež anketirancev, ki menijo, da
so poštni nabiralniki blizu oziroma zelo blizu njihovega doma. Prav tako se nadaljuje
padanje deleža tistih, ki menijo, da so poštni nabiralniki daleč od njihovega doma.
Slika 10: Delež tistih, ki so opazili, da so ukinili poštne nabiralnike in njihovo
strinjanje/nestrinjanje z ukinitvijo

Vir: Episcenter d .o. o., 2013a, str. 11.
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 Obisk pošte (Slika 11): večina anketirancev pošto obiskuje enkrat (29,1 %) ali dva do
trikrat (30,7 %) na mesec. V primerjavi s preteklimi merjenji se je povečal delež tistih,
ki pošto obiskujejo manj kot enkrat mesečno (v letu 2013 20,1 %, v letu 2012 16,2
%). Pošto redkeje obiskujejo mladi med 18 in 24 letom ter dijaki in študentje.
Slika 11: Obisk pošte

Vir: Episcenter d. o. o., 2013a, str. 15.

Dve tretjini anketirancev obiskuje vedno isto pošto, kot glavni razlog za to navajajo
lokacijo (v letu 2013 75,7 %, v letu 2012 79,4 %), pa tudi usposobljenost in prijaznost
uslužbencev (v letu 2013 8,5 %, v letu 2012 4,1 %). Delež tistih, ki ne obiskujejo
vedno iste pošte, je ostal v letu 2013 enak kot v letu 2012 (34,00 %). Anketirancem
se v povprečju zdi pošta ustrezno blizu njihovemu domu. Glede na pretekla merjenja
se povečuje delež tistih, ki se jim zdi pošta ustrezno daleč ali zelo blizu, zmanjšuje pa
se delež tistih, ki se jim zdi daleč ali zelo daleč. Delovni čas se zdi v letu 2013
neustrezen 23,9 % anketirancem, v letu 2012 25,6 %, oboje je bistveno več kot
prejšnja leta (10,7 % do 15,1 %).
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Slika 12: Najpogosteje opravljene storitve ob obisku pošte

Vir1: Episcenter d. o. o., 2013a, str. 16.

Slika (Slika 12) prikazuje, da največ anketirancev ob obisku pošte opravi plačilni
promet (v letu 2013 in 2012 61,1 %), sledi sprejem (v letu 2013 45,00 %, v letu 2012
37,8 %) in oddaja (v letu 2013 37,7 %, v letu 2012 32,9 %) priporočene ali vrednostne
pošiljke, oddaja pisma (v letu 2013 35,7 %, v letu 2012 28,7 %), sprejem paketa (v
letu 2013 20,00 %, v letu 2012 11,4 %), oddaja paketa pod 10 kg (v letu 2013 12,00
%, v letu 2012 4,1 %) in oddaja voščilnice (v letu 2013 11,00 %, v letu 2012 4,8 %).
Padel je nakup trgovskega blaga (v letu 2013 11,1 %, v letu 2012 12,5 %) in nakup
znamk (v letu 2013 9,9 %, v letu 2012 12,5 %). Plačilni promet v večji meri izvajajo
starejši od 65 let, z osnovno in poklicno izobrazbo, s podeželja. V manjši meri pa stari
od 25 do 34 let, študenti in dijaki ter prebivalci Ljubljane in Maribora. Voščilnice v
večji meri oddajajo ženske. Razglednice ali dopisnice v večji meri oddajajo študentje
in dijaki, pisma pa v manjši meri brezposelni in ljudje z osnovno šolo. Priporočene ali
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vrednostne pošiljke v večji meri oddajajo mladi med 25 in 34 letom starosti, z višjo
oziroma z visoko izobrazbo, zaposleni, samozaposleni in prebivalci mest.
Anketiranci so v povprečju zadovoljni s hitrostjo opravljanja storitev. V letu 2013 je
zadovoljnih je 80,1 %, od tega 40,8% zelo zadovoljnih. Trend je stabilen, število zelo
nezadovoljnih in nezadovoljnih anketirancev pada. Prodaji poštnih storitev preko
franšiz je naklonjenih 50,8 % anketirancev, v letu 2012 43,6 %. Najbolj so naklonjeni
franšizam mladi med 25 in 34 letom starosti, najbolj izobraženi in zaposleni. Manj
naklonjeni pa so starejši ter tisti s poklicno izobrazbo.
 Oddaja in sprejem pisemskih pošiljk in paketov: zaradi elektronske pošte se med
splošno javnostjo vse bolj zmanjšuje uporaba klasičnih poštnih storitev. V letu 2013
53,5 % navaja, da zaradi e-pošte manj uporabljajo klasične poštne storitve (v letu 2012
51,2 %). Klasične poštne storitve zaradi elektronske pošte v manjši meri uporabljajo
mladi do 34. leta starosti, najbolj izobraženi, zaposleni, dijaki ter študentje in
anketiranci, ki bivajo v mestih.
Slika 13: Število oddanih in prejetih pošiljk mesečno

Vir: Episcenter d. o. o., 2013a, str. 22–23.

Dobra tretjina (34,3 %) odda 1–2 pismi, dobra tretjina (34,9 %) več kot 2 pismi
mesečno. Po drugi strani se zmanjšuje delež anketirancev, ki mesečno prejmejo več
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kot 15 pisem (v letu 2013 17,4 %, v letu 2012 21,2 %, leta 2007 31,8 %) in povečuje
delež anketirancev, ki prejmejo 1–9 naslovljenih pisem mesečno (v letu 2013 61,2 %,
v letu 2012 48,8 %, leta 2007 39,5 %). Manj kot 5 pisem mesečno prejmejo v večji
meri ženske, mladi do 34. leta, dijaki in študentje ter tisti z nižjo stopnjo izobrazbe.
Več kot 10 pisem mesečno prejmejo v večji meri moški, v manjši meri anketiranci
med 18 in 24 letom starosti ter tisti z nižjo stopnjo izobrazbe. Med tistimi, ki prejmejo
mesečno več kot 20 pisem, je višji delež moških, anketirancev med 35 in 54 letom
starosti, poklicno izobraženih ter prebivalcev podeželja.
Delež anketirancev, ki oddajajo in sprejemajo pakete, narašča. Delež anketirancev, ki
oddajo vsaj en paket do 10 kg, raste (v letu 2013 41,6 %, leta 2010 36,3 %). Delež
anketirancev, ki oddajo vsaj 1 paket nad 10 kg, prav tako raste (v letu 2013 9,5 %, leta
2010 6,3 %). Delež ljudi, ki prejme vsaj en paket, je enak leta 2010 in 2013 (73,1 %).
 Percepcija cene in rokov prenosa: pravo ceno prenosa standardnega pisma poznajo
2,9 % anketirancev (leta 2007 5,9 %), ne pravo ceno pa 15,8 % (leta 2007 8,6 %).
Večina cene še vedno ne pozna, ta delež dolgoročno sicer upada. Ceno prenosa
standardnega pisma v večji meri poznajo anketiranci s srednjo izobrazbo ter dijaki in
študentje. Raste delež tistih, ki se jim cena za prenos standardnega pisma zdi zelo
poceni, poceni ali ustrezna (89,3 %, leta 2007 77,2 %), pada pa delež ljudi, ki se jim
zdi draga ali zelo draga (10,7 %, leta 2007 18,1 %).
Slika 14: Predpisan čas prenosa navadnega pisma

Vir: Episcenter d. o. o., 2013a, str. 28.

Delež tistih, ki menijo, da je predpisan čas prenosa en dan, dolgoročno pada (v letu
2013 36,8 %, leta 2007 49,1 %), raste pa delež tistih, ki menijo, da je predpisan čas
prenosa dva ali tri dni (v letu 2013 28,3 , leta 2007 18,5 %). Odgovor tri dni v večji
meri navajajo brezposelni ter stari med 25 in 34 letom, v manjši meri pa starejši od 64
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let. Dolgoročno pada delež tistih, ki menijo, da mora pismo vedno prispeti naslednji
delovni dan (v letu 2013 40,1 %, leta 2007 54,00 %), raste pa delež tistih, ki menijo,
da to ni nujno (v letu 39,7 %, leta 2007 26,00 %). Velika večina (89,9 %) ocenjuje čas
prihoda pismonoše na dom kot ustrezen in ta delež dolgoročno raste, pada pa delež
tistih, ki se jim zdi, da ni ustrezen in tistih, ki jim je vseeno. S časom prihoda
pismonoše na njihov dom so značilno bolj zadovoljni ljudje z osnovno šolo in starejši
od 65 let. Med tistimi, ki menijo, da prihod pismonoše ni ustrezen, pa je značilno večji
delež zaposlenih in starih med 35 in 54 letom starosti. Med tistimi, ki jim je vseeno,
je značilno višji delež najvišje izobraženih. Da je dostava ob sobotah nujna, meni 54,1
% anketirancev, 45,1 % pa, da ni nujna. Med anketiranci, ki menijo, da je dostava
nujna, je večji delež višje oziroma visoko izobraženih, zaposlenih ter starih med 45 in
54 letom. V manjši meri pa se dostava ob sobotah zdi nujna upokojencem, starejšim
od 55 let ter prebivalcem podeželja.
 Ocena kakovosti storitev: povprečna ocena zadovoljstva z dostopnostjo potrebnih
informacij na pošti je visoka. Skupen delež zadovoljnih in zelo zadovoljnih z
dostopnostjo potrebnih informacij skozi leta je ostal približno enak (v letu 2013 79,9
%, leta 2007 78,5 %). Najpomembnejši dejavniki kakovosti so lokacija pošte (37,6
%), odnos uslužbencev (16,7 %) ter delovni čas pošte (13,8 %). V letu 2013 je s
postopkom pritožbe seznanjenih 18,7 % anketirancev (v letu 2012 16,7 %), 7,8 % jih
je že kdaj vložilo pritožbo (v letu 2012 7,00 %).
 Uporaba storitve drugih ponudnikov poštnih storitev: druge izvajalce poštnih storitev
poleg Pošte Slovenije uporablja 19,4 % anketirancev, trend rahlo raste. Med
uporabniki poštnih storitev drugih ponudnikov je značilno večji delež moških in
samozaposlenih. V manjši meri pa se storitev drugih izvajalcev poslužujejo ženske,
starejši od 55 let ter tisti s poklicno izobrazbo. Glavni dejavnik, ki bi lahko vplival na
zamenjavo ponudnika poštnih storitev, je predvsem cena (v letu 2013 26,3 %, v letu
2012 25,1 %). Ponudnika ne bi menjalo 35,5 % (v letu 2012 32,4 %). Storitve drugih
ponudnikov so uporabili predvsem (Slika 15) zaradi hitrosti (v letu 2013 39,9 %, v
letu 2012 41,8 %), nujnosti (v letu 2013 27,9 %, v letu 2012 21,9 %) in cene (v letu
2013 17,2 %, v letu 2012 16,5 %).
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Slika 15: Dejavniki, ki so vplivali na izbiro drugega izvajalca poštnih storitev

Vir: Episcenter d. o. o., 2013a, str. 38.

Anketiranci, ki poleg Pošte Slovenije uporabijo storitve drugih izvajalcev, se
največkrat obrnejo na (glej Tabelo 2):
Tabela 2: Konkurenčni ponudniki poštnih storitev
2007 (%) 2010 (%) 2012

Ponudniki

(%)

2013
(%)

25,2

39,2

46,9

57,0

28,7

17,7

5,9

19,1

General Logistics System

4,3

3,1

9,7

14,3

UPS

6,1

3,1

10,6

11,0

/

/

17,9

9,9

DHL Expres
TNT Express Worldwide

Doortodoor d. o. o.

Vir: Episcenter d. o. o., 2013a, str. 37.

 Odnos do nenaslovljenih reklamnih sporočil: podobno kot v preteklih letih, večina (v
letu 2013 87,8 %, v letu 2012 85,8 %) ne uporablja rumene nalepke, ki prepoveduje
vstavljanje nenaslovljenih reklamnih sporočil v nabiralnike. Rumeno nalepko v večji
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meri uporabljajo moški, starejši od 64 let, upokojenci, višje oziroma visoko izobraženi
ter prebivalci Zasavske in Osrednjeslovenske regije ter Ljubljane in Maribora. Od
prvega merjenja se zmanjšuje tudi delež anketirancev, za katere so nenaslovljena
reklamna sporočila, ki jih prejmejo v nabiralnik, moteča (v letu 2013 27,2 %, v letu
2012 29,7 %, leta 2007 40,1 %). Nenaslovljena reklamna sporočila so bolj všeč
ženskam ter prebivalcem Savinjske regije.

3.2.2 Rezultati analize o zadovoljstvu uporabnikov poštnih storitev med poslovno
javnostjo6
Raziskava o zadovoljstvu uporabnikov s poštnimi storitvami med poslovno javnostjo
predstavlja kontinuirano merjenje zadovoljstva od leta 2007 dalje. Tudi ta raziskava je
zastavljena na način in v obliki, kot je bilo že izvedeno v preteklih merjenjih, z namenom
ustrezne primerjave s predhodnimi merjenji. Namen raziskave o zadovoljstvu
uporabnikov s poštnimi storitvami med poslovno javnostjo je ugotoviti:
 obseg uporabe poštnih storitev;
 zadovoljstvo s kakovostjo poštnih storitev in
 poznavanje konkurenčnih ponudnikov poštnih storitev.
V raziskavi so raziskovali naslednja področja:
 oddaja in prejem pisemskih pošiljk in paketov;
 percepcija rokov prenosa;
 kakovost storitev;
 uporaba storitev drugih izvajalcev poštnih storitev.
Metoda zbiranja podatkov je bila CATI metoda, kar pomeni, da je bilo računalniško
podprto telefonsko anketiranje. Vzorčni okvir je bil poslovni register. Vprašalnik je bil
standardiziran z večino vprašanj zaprtega tipa, povprečna dolžina vprašalnika je bila 7
minut. Velikost in struktura realiziranega vzorca je bila glede na velikost in regijo podjetja
(glej Tabelo 3 in 4):

6

Povzeto po Raziskavi o zadovoljstvu uporabnikov s poštnimi storitvami med poslovno javnostjo, 2013.
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Tabela 3: Velikost podjetja
Velikost podjetja

n

%

Do 50 zaposlenih (malo podjetje)

100

33,3

Nad 50 do 200 zaposlenih (srednje podjetje)

100

33,3

Več kot 200 zaposlenih (veliko podjetje)

100

33,3

Skupaj

300

99,9

Vir: Episcenter d. o .o., 2013b, str. 5.

Tabela 4: Telefonska regija podjetja
n

%

01 Ljubljanska

108

36,0

02 Mariborska

60

20,0

03 Celjska

48

16,0

04 Gorenjska

24

8,0

05 Primorska

24

8,0

07 Dolenjska

28

9,3

Skupaj

292

97,3

Telefonska regija

Vir:Episcenter d. o .o., 2013b, str. 5.

Povzetek raziskave o zadovoljstvu uporabnikov s poštnimi storitvami med poslovno
javnostjo je:
 Oddaja in sprejem pisemskih pošiljk in paketov: v povprečju anketirana podjetja v
notranjem prometu mesečno oddajo 2.610 naslovljenih navadnih pisemskih pošiljk,
55 paketnih pošiljk pod 10 kg, 39 paketnih pošiljk nad 10 kg, 188 naslovljenih
priporočenih ali vrednostnih pošiljk ter 6.701 kosov nenaslovljene direktne pošte.
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Slika 16: Povprečno število oddanih naslovljenih pisemskih pošiljk na mesec

Vir: Episcenter d. o .o., 2013b, str. 7.

Več kot 200 navadnih pisemskih pošiljk mesečno po Sloveniji odda 45,7 % podjetij
(Slika 16). Med velikimi podjetji ta delež znaša 66,00 %, med srednjimi 51,00 %,
med malimi podjetji pa 20,00 %. Oddaja do 200 navadnih pisemskih pošiljk mesečno
dolgoročno raste, nad 1000 pa upada.
Anketirana podjetja v povprečju mednarodno mesečno oddajo 341 naslovljenih
navadnih pošiljk, 11 naslovljenih paketnih pošiljk pod 10 kg, 9 naslovljenih paketnih
pošiljk nad 10 kg ter 31 naslovljenih priporočenih ali vrednostnih pošiljk. Oddaja nad
150 mednarodnih navadnih pisemskih pošiljk mesečno dolgoročno upada. V zadnjih
treh letih narašča delež tistih, ki mesečno ne oddajo nobene naslovljene priporočene
ali vrednostne pošiljke niti mednarodno niti po Sloveniji. Po drugi strani pa upada
delež tistih, ki mesečno mednarodno oddajo do 10 tovrstnih pošiljk. Glede na leto
2012 se je povečal delež tistih, ki mesečno ne oddajo nobenega paketa, niti pod 10 kg
niti nad 10 kg niti po Sloveniji niti mednarodno.
V svojih poslovnih prostorih pošto oddaja 34,00 % podjetij (Slika 17), delež teh je v
letu 2013 padel (v letu 2012 41,00 %). Med velikimi podjetji je delež teh, ki pošto
oddajajo v svojih poslovnih prostorih, značilno višji (51,00 %), med malimi podjetji
pa značilno nižji (22,00 %). Slednja v večji meri pošto oddajata v prostorih pošt
(68,00 %).
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Slika 17: Način oddaje poštne pošiljke

Vir: Episcenter d. o. o., 2013b, str. 12.

Glede na pretekla merjenja večji delež podjetij ocenjuje, da pri njih uporaba klasičnih
poštnih storitev zaradi uporabe interneta in elektronske pošte ni upadla. Dolgoročno
raste število podjetij, ki klasičnih poštnih storitev niso zamenjali za internet in
elektronsko pošto, in upada število podjetij, ki so to storila v obsegu nad 20 %.
 Percepcija rokov prenosa: podobno kot v preteklih merjenjih skoraj polovica podjetij
navaja, da je predpisan čas prenosa navadnega pisma (Slika 18) en dan (D+1).
Dolgoročno vedno več podjetij navaja odgovor tri dni (D+3). Glede na pretekla
merjenja je v letu 2013 opaziti nižji delež odgovora ne vem 15,7 %, v letu 2012 23,00
%.
Slika 18: Predpisan čas prenosa navadnega pisma

Vir: Episcenter d. o. o., 2013b, str. 15.

Tako kot pri preteklih merjenjih tudi v letu 2013 večina (67,3 %) meni, da bi moralo
pismo vedno prispeti naslednji delovni dan, kar je nekoliko manj glede na leto 2012
(77,00 %).
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Dolgoročno raste število podjetij, ki se jim ne zdi nujno, da bi pismo moralo prispeti
naslednji dan. Kar zadeva dostavo poštnih pošiljk ob sobotah, tudi v letu 2013 velika
večina (90,00 %) meni, da dostava ob sobotah ni nujna. Delež teh je značilno nižji
med malimi podjetji (78,00 %) ter značilno višji med srednjimi podjetji (98,00 %).
Dostav poštnih pošiljk ob sobotah nima urejene 90,3 % podjetij, kar pomeni, da trend
rahlo raste. Med malimi podjetji je značilno višji delež podjetij, ki imajo ob sobotah
urejeno dostavo (17,00 %).
 Kakovost storitev: anketiranci izražajo zadovoljstvo s storitvami Pošte Slovenije.
Zadovoljnih je 87,6 % anketiranih podjetij, povprečna ocena na petstopenjski lestvici
je 4,25. Zadovoljstvo izražajo tako velika, srednja kot tudi mala podjetja. Dolgoročno
raste število zelo zadovoljnih podjetij ter pada število zelo nezadovoljnih in
nezadovoljnih. Najpomembnejši vidik kakovosti poštnih storitev tudi v letu 2013
ostaja zanesljiv prenos pošiljke. Da je ta pomemben, meni 99,00 % anketiranih
podjetij. Po pomembnosti sledijo: odnos uslužbencev do strank, zaupanje v ponudnika
in hitrost prenosa poštnih pošiljk. Najmanj, a še vedno pomembna, se anketiranim
podjetjem zdi lokacija pošte oziroma poslovalnice ponudnika poštnih storitev.
Dolgoročno pada pomembnost lokacije in delovnega časa, raste pa pomembnost cene.
Dolgoročno pada število podjetij, ki so vložila ustno pritožbo, in raste število podjetij,
ki pritožbe niso vložila.
 Uporaba storitev drugih izvajalcev poštnih storitev: kot odločilnega izmed
dejavnikov (Slika 19), ki bi lahko vplivali na podjetje, da bi zamenjalo izvajalca
poštnih storitev, tudi v letu 2013 največ anketiranih navaja ceno (38,00 %), sledi
kakovost (19,3 %). V letu 2013 večji delež anketiranih podjetij navaja, da ponudnika
v nobenem primeru ne bi menjali (v letu 2013 24,00 %, v letu 2012 15,00 %). Delež
teh, ki ponudnika ne bi menjali, je značilno nižji med srednjimi podjetji (17,00 %). Za
srednja podjetja je sicer značilno bolj pomemben dejavnik kakovost. Da bi bil to
glavni dejavnik za morebitno menjavo izvajalca poštnih storitev, navaja 27,00 %
srednjih podjetij.
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Slika 19: Dejavniki, ki vplivajo na zamenjavo ponudnika poštnih storitev

Vir: Episcenter d. o. o., 2013b, str. 23.

Dolgoročno raste pomen cene, pada pa pomen kakovosti, zaupanja in odnosa
uslužbencev. Dolgoročno pada število podjetij, ki bi bila zaradi višje cene in višje
kakovosti pripravljena zamenjati ponudnika. Glede na pretekla merjenja se je precej
povečal delež anketiranih podjetij, ki ne vidijo ovir za menjavo ponudnika, v letu 2013
delež teh znaša 51,7 %. Da ni ovir za zamenjavo ponudnika, navaja značilno nižji
delež podjetij iz ljubljanske telefonske regije (44,00 %). Za zamenjavo ponudnika se
ne bi odločilo 24,3 % anketiranih, in sicer zaradi zaupanja v obstoječega ponudnika
poštnih storitev. Dolgoročno vedno manj podjetij vidi oviro za zamenjavo v
pomanjkanju informacij o alternativi in v administrativnih ovirah. Anketiranci, ki
poleg Pošte Slovenije uporabijo storitve drugih izvajalcev, se največkrat obrnejo na
(glej Tabelo 5):
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Tabela 5: Konkurenčni ponudniki poštnih storitev
2007 (%) 2010 (%) 2012 (%) 2013 (%)

Ponudniki
DHL Expres

46,7

39,0

35,9

35,0

TNT Express Worldwide

31,3

28,0

21,3

21,3

UPS Adria (S) Ekspress

11,0

17,7

14,7

10,7

General Logistics Systems

8,7

8,0

13,7

9,7

/

/

9,7

5,7

Doortodoor d. o. o.

Vir: Episcenter d. o. o., 2013b, str. 26.

Med anketiranci se je povečala izbira drugo (v letu 2013 9,3 %, v letu 2012 4,00 %),
pod drugo so anketiranci navedli Fedex, Intereuropa, SŽ Express, Global Express,
Tine Express in druge. Velika podjetja v značilno večji meri uporabljajo storitve DHL
Express (52,00 %) in TNT Express Worldwide (30,00 %), mala podjetja pa v značilno
manjši meri uporabljajo storitve DHL Express (25,00 %). Storitve City Express v
značilno večji meri uporabljajo v ljubljanski telefonski regiji.
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4 METODA
4.1 Namen in cilji raziskave
Namen magistrskega dela je raziskati odnos zaposlenih do kakovosti opravljenih storitev
in zadovoljstvo zunanjih uporabnikov s poštnimi storitvami, ki se delijo na fizične in
pravne osebe. Na osnovi že obstoječih raziskav bomo skušali potrditi ali zavreči
postavljeno tezo. Proučevali bomo raziskavo o merjenju organizacijske klime v Pošti
Slovenije v letu 2012, izvajalec raziskave je podjetje OCR in raziskavi o zadovoljstvu
uporabnikov poštnih storitev med splošno javnostjo in poslovno javnostjo iz leta 2013,
katere naročnik je bil tedaj APEK (danes AKOS), izvedlo pa ju je podjetje Episcenter d.
o. o.

Cilj magistrskega dela je proučiti obstoječe raziskave in na podlagi njihovih rezultatov
podati predloge za izboljšanje odnosa zaposlenih do kakovosti in podati predloge za
izboljšanje zadovoljstva zunanjih uporabnikov s kakovostjo poštnih storitev.

4.2 Opis uporabljenega instrumentarija
Magistrsko delo je zasnovano tako, da smo pri pisanju uporabili različne metode
raziskovanja. Uporabili smo metodo analize in sinteze, kjer smo proučevali različno
strokovno literaturo domačih in tujih avtorjev, virov in člankov s področja kakovosti
storitev, organizacijske klime ter zadovoljstva zaposlenih in uporabnikov. Prav tako smo
s postopki raziskovanj in postopki pojasnjevanj na nivoju razčlenjevanja sestavljenih
raziskav razdružili njihove enostavnejše dele in prvine ter proučevali postopke po
posameznih delih ločeno in v odnosu na celoto. Uporabili smo tudi komparativno metodo
za primerjanje pojmov, deskriptivno metodo, kjer smo proučevali postavljeno tezo in
induktivno metodo, kjer smo določene rezultate raziskav posplošili na celoto.

Podatke smo zbrali s pomočjo literature, strokovnih revij, interneta in strokovnega
gradiva Pošte Slovenije ter jih združili tako, da tvorijo celoto.
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4.3 Teza
V magistrski nalogi bomo skušali preveriti postavljeno tezo na podlagi že obstoječih
raziskav o merjenju organizacijske klime in o zadovoljstvu uporabnikov s poštnimi
storitvami v Pošti Slovenije d. o. o. Na podlagi rezultatov merjenj organizacijske klime v
Pošti Slovenije bomo proučevali samo dimenzijo odnosa do kakovosti, v raziskavi o
zadovoljstvu uporabnikov s poštnimi storitvami pa bomo proučevali kakovost storitev z
vidika poslovne in splošne javnosti.

Postavljena teza:
»Višji kot je čut odgovornosti za opravljeno delo, bolj se zaposleni zavedajo, kako
pomemben je njihov odnos do kakovostnega dela oziroma boljši kot je odnos zaposlenih
do kakovosti dela, bolj so uporabniki zadovoljni s kakovostjo izvedenih storitev.«
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5 REZULTATI PRIMERJALNE ANALIZE
5.1 Predstavitev rezultatov
V raziskavah o zadovoljstvu uporabnikov s poštnimi storitvami med splošno in poslovno
javnostjo smo se pri obeh raziskavah osredotočili na točko kakovost storitev oziroma na
oceno kakovosti storitve.

5.1.1 Rezultati raziskave o merjenju organizacijske klime v Pošti Slovenije7

Zaposleni se čutijo odgovorni za svoje delo, so zadovoljni s stalnostjo zaposlitve,
prispevajo k doseganju standardov kakovosti in se nenehno učijo drug od drugega. Prav
tako so mnenja, da ima organizacija velik ugled v okolju in da spada med bolj uspešna
podjetja v Sloveniji.

Dimenzija organizacijske klime, odnos do kakovosti, je razdeljena na 5 trditev (Slika 20):
 zaposleni se čutimo odgovorne za kakovost našega dela;
 zaposleni po svoji moči prispevamo k doseganju standardov kakovosti;
 druge sodelavce in oddelke obravnavamo kot svoje cenjene stranke;
 naši oddelki imajo jasno zastavljene standarde in cilje kakovosti;
 kakovost dela in količina sta pri nas enako pomembni.

7

Povzeto iz Poročila o merjenju organizacijske klime 2012, 2012.
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Slika 20: Pregled dimenzije odnos do kakovosti

Vir: OCR, 2012, str. 16.

Podjetje Pošta Slovenije d. o. o. veliko skrb in pozornost namenja izobraževanju, pri
čemer sistematično načrtujejo in izvajajo izobraževanje zaposlenih. Skrbijo za formalen
in neformalen razvoj vseh naših sodelavcev, ki z desetletno akumulacijo znanja
predstavljajo trden temelj prihodnjega razvoja. Vsak zaposleni v Pošti Slovenije je
pomemben član skupnosti, ki prispeva svoj delež k uspešnosti podjetja. Zaposleni s
svojim znanjem, prizadevnostjo in spretnostmi tržijo in prodajajo naše storitve, skrbijo za
zadovoljstvo naših strank ter v skladu z vizijo in cilji Pošte Slovenije predstavljajo
pomemben dejavnik konkurenčnosti na trgu. Zato si prizadevajo zagotavljati kakovostne
pogoje dela, usposabljanje in izobraževanje ter stimulativno delovno okolje ("Družbena
odgovornost" [Pošta Slovenije], b. d.).

5.1.2 Rezultati raziskave o zadovoljstvu uporabnikov poštnih storitev med
splošno javnostjo8
V magistrski nalogi smo se opredelili samo na eno področje raziskave, in sicer na oceno
kakovosti. Ocena kakovosti je bila sestavljena iz 5 vprašanj. Ta so bila:

8

Povzeto po Raziskavi o zadovoljstvu uporabnikov s poštnimi storitvami med splošno javnostjo, 2013.
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 Ocenite vaše zadovoljstvo z dostopnostjo potrebnih informacij na pošti (poštnih
enotah)?
 Zakaj niste zadovoljni z dostopnostjo informacij? Katere informacije pogrešate?
 Navedli vam bomo nekaj dejavnikov trditev kakovosti poštne storitve, vi pa izmed
vseh dejavnikov izberite tri, ki so za vas najpomembnejši.
 Ali ste že vložili kakšno pritožbo zaradi nezadovoljstva z opravljeno poštno storitvijo?
 Ali ste seznanjeni s pritožbenim postopkom in možnimi odškodninami v primeru
poškodovanih pošiljk, uničenja, prekoračitve rokov prenosa ipd.?

V nadaljevanju si bomo pogledali podrobne rezultate raziskave.
Rezultati na vprašanje: Ocenite vaše zadovoljstvo z dostopnostjo potrebnih informacij na
pošti (poštnih enotah)?
Slika 21: Ocenite vaše zadovoljstvo z dostopnostjo potrebnih informacij na pošti
(poštnih enotah)?

Vir: Episcenter d. o. o., 2013a, str. 32.

Iz slike (Slika 21) lahko razberemo, da je zadovoljstvo z dostopnostjo potrebnih
informacij na pošti vedno večje. V letu 2007 je bilo zadovoljnih 46,6 % vseh anketiranih
in zelo zadovoljnih 31,9 %. Nato je delež zadovoljnih padal v letu 2008 je bil le 43,3 %,
v letu 2011 je bil 46,7 % in v letu 2013 je bil le 39,2 %. Iz leta v leto pa je naraščal delež
tistih, ki so z dostopnostjo informacij zelo zadovoljni, in sicer v letu 2008 je bilo 38,0 %
zelo zadovoljnih, v letu 2011 38,3 %, v letu 2013 pa kar 40,7 %. Z dostopnostjo so bolj
zadovoljne ženske, upokojenci, stari nad 55 let ter tisti med 34 in 44 letom starosti.
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Delež zelo nezadovoljnih se je sicer malenkost povečal, in sicer v letu je bil 0,3 %, v letu
2013 pa 0,5 %, nezadovoljnih je bilo v letu 2007 in v letu 2013 1,4 % anketirancev. Nižjo
stopnjo zadovoljstva z dostopnostjo informacij so izrazili dijaki in študentje, zaposleni,
mladi do 35 leta starosti ter stari 45–54 let.
Od leta 2007 do leta 2013 pa se je zelo zmanjšal delež neopredeljenih anketirancev, in
sicer v letu 2007 jih je bilo 4,3 %, v letu 2013 pa samo 0,2 %.
Rezultati na vprašanje: Zakaj niste zadovoljni z dostopnostjo informacij? Katere
informacije pogrešate?
Nezadovoljstvo z dostopnostjo informacij na pošti je izrazilo 13 anketirancev.
Anketiranci so navedli naslednje razloge za nezadovoljstvo:
 neprijaznost uslužbencev, nenatančnost in nepopolnost informacij;
 imajo preveč drugih stvari, nimajo poštnih informacij, morali bi imeti cenik poštnih
storitev, ne pa samo blaga, ki ga ponujajo – so bolj trafika;
 ker je opoldne zaprto – informacije niso vedno na voljo;
 ni pravih informacij;
 ne delajo po predpisih do pooblaščenih oseb;
 nedosegljivost poštarjev na telefon;
 o pošiljanju paketov in ceni le tega je premalo informacij;
 ob sobotah ne dobiš pošte, ker nimajo dovolj kadra;
 osnovne informacije pri pošiljanju pisem, priporočenih pisem in paketov;
 poštne številke tujih mest;
 preveč so zaposleni z vsemi drugimi storitvami namesto primarnih poštnih, npr.
prodaja;
 problem je delovni čas, dostopnost je nemogoča;
 slabo obnašanje uslužbencev – nepravilen odnos.
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Rezultati na vprašanje: Navedli vam bomo nekaj dejavnikov trditev kakovosti poštne
storitve, vi pa izmed vseh dejavnikov izberite tri, ki so za vas najpomembnejši.
.
Anketiranci so najprej navedli tisti dejavnik, ki je za njih najpomembnejši (prva izbira)
in nato še drugega in tretjega.
Slika 22: Navedli vam bomo nekaj dejavnikov trditev kakovosti poštne storitve, vi pa
izmed vseh dejavnikov izberite tri, ki so za vas najpomembnejši.

Vir: Episcenter d. o. o., 2013a, str. 33.

Najpomembnejša izbira je lokacija pošte (Slika 22). V letu je 2007 je bila pomembna 36,6
% anketiranim, v letu 2001 36,1 % in v letu 2013 37,6 %. Lokacija pošte je značilno bolj
pomembna starim med 35 in 44 letom starosti, zaposlenim ter prebivalcem Goriške in
Obalno – kraške regije.
Druga izbira je odnos uslužbencev do strank. Ta izbira je glede na leto 2007 upadla, in
sicer v letu 2007 je bila pomembna 24,6 % anketiranim, v letu 2011 24,7 % in v letu 2013
pa še samo 16,7 %. Da je pomemben odnos uslužbencev, v večji meri navajajo ženske ter
upokojenci.
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Tretja izbira je delovni čas pošte in ta izbira narašča. V letu 2007 je bila pomembna 9,3
% anketiranim, v letu 2011 11,4 % in v letu 2013 13,8 %. Delovni čas pošte je bolj
pomemben starim med 25 in 34 letom ter samozaposlenim.
Nato sledi pomembnost dejavnika dostava poštnih pošiljk, ki tudi narašča. V letu 2007 je
bila pomembna 5,7 %, v letu 2011 7,0 % in v letu 2013 8,5 %. Dostava pošte petkrat
tedensko je bolj pomembna upokojencem.
Dejavnik hitrost prenosa poštne pošiljke je najbolj pomemben samozaposlenim, majhen
delež izgubljenih ali poškodovanih poštnih pošiljk je v večji meri pomemben višje
oziroma visoko izobraženim ter dijakom in študentom.
Slika 23: Najpomembnejši dejavniki kakovosti storitve

Vir: Episcenter d. o. o., 2013a, str. 33.
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Anketiranci so kot najpomembnejši dejavnik navedli lokacijo pošte. V letu 2007 je bila
pomembna 68,0 % anketiranim, v letu 2011 66,1 %, v letu 2012 je padlo na 65,4 % in v
letu 2013 je zopet izrazito naraslo na 69,0 %.
Rezultati na vprašanje: Ali ste že kdaj vložili kakšno pritožbo zaradi nezadovoljstva z
opravljeno poštno storitvijo?
Slika 24: Delež vloženih pritožb zaradi nezadovoljstva z opravljeno storitvijo

Vir: Episcenter d. o. o., 2013a, str. 34.

Iz slike (Slika 24) lahko razberemo, da je v letu 2007 ustno pritožbo vložilo 6,4 %
anketirancev, pisno pritožbo je vložilo 5,0 %, 88,6 % pa ni vložilo nobene pritožbe. V
letu 2011 je delež ustnih pritožb narastel na 6,9 %, delež pisnih pritožb se je zmanjšal za
46,0 %, in sicer na 2,7 %, 90,4 % pa se jih ni pritožilo. V letu 2013 se je ustno pritožilo
5,4 %, pisno pritožbo je podalo 2,4 %, 92,2 % pa ni podalo nobene pritožbe.
Število vloženih pritožb je v letu 2013 rahlo narastlo (7,8 %, v letu 2012 7,0 %), sicer pa
trend pada. Med tistimi, ki so se že kdaj ustno pritožili zaradi nezadovoljstva, je več
samozaposlenih. Med tistimi, ki so se pritožili pisno, pa je značilno večji delež starih med
45 in 54 letom, zaposlenih ter prebivalcev mest.
Rezultati na vprašanje: Ali ste seznanjeni s pritožbenim postopkom in možnimi
odškodninami v primeru poškodovanih pošiljk, uničenja, prekoračitve roka prenos ipd.?
S pritožbenim postopkom in možnimi odškodninami je bilo v letu 2013 seznanjenih več
anketirancev (18,7 %, lani 16,7 %). S pritožbenim postopkom so bolj seznanjeni
prebivalci s srednješolsko izobrazbo ter prebivalci Zasavske regije.
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Slika 25: Seznanjenost s pritožbenim postopkom in možnimi odškodninami

Vir: Episcenter d. o. o., 2013a, str. 34.

Iz slike (slika 25) lahko razberemo, da je v letu 2007 bilo seznanjenih s pritožbenim
postopkom 22,1 % anketirancev, v letu 2011 jih je bilo 23,0 % in v letu 2013 je
seznanjenost padla na 18,7 %. Še zmeraj pa je velik delež ne seznanjenih s pritožbenim
postopkom, in sicer je povprečje zadnjih sedmih let 78,6 %.
5.1.3 Rezultati raziskave o zadovoljstvu uporabnikov poštnih storitev med
poslovno javnostjo9
V magistrski nalogi smo se opredelili samo na eno področje raziskave, in sicer na oceno
kakovosti. Ocena kakovosti je bila sestavljena iz 4 vprašanj. Ta so bila:
 Zadovoljstvo s storitvami Pošte Slovenije.
 Pomembnost posameznih dejavnikov kakovosti poštnih storitev.
 Povprečne ocene pomembnosti posameznih dejavnikov kakovosti poštnih storitev.
 Ali ste že kdaj vložili kakšno pritožbo zaradi nezadovoljstva z opravljeno poštno
storitvijo?

V nadaljevanju si bomo pogledali podrobne rezultate raziskave.

9

Povzeto po Raziskavi o zadovoljstvu uporabnikov s poštnimi storitvami med poslovno javnostjo, 2013.
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Rezultati na vprašanje: Zadovoljstvo s storitvami Pošte Slovenije.

Anketiranci so zadovoljstvo izrazili na lestvici 1 do 5 (1 = zelo nezadovoljen, 5 = zelo
zadovoljen).

Slika 26: Zadovoljstvo s storitvami

Vir: Episcenter d. o. o., 2013b, str. 18.

Iz slike (Slika 26) lahko razberemo, da se povečuje delež zadovoljnih podjetij s poštnimi
storitvami. V letu 2007 je bilo zadovoljnih 52,7 % anketiranih podjetij in zelo zadovoljnih
32,3 %. V letu 2011 je delež zadovoljnih rahlo narastel na 53,0 %, delež zelo zadovoljnih
pa je ostal nespremenjen glede na leto 2007 (32,3 %). V letu 2013 se je zmanjšal delež
zadovoljnih na 49,3 %, hkrati pa se je povečal delež zelo zadovoljnih anketiranih podjetij
na 38,3 %. Delež neopredeljenih je v letu 2013 v primerjavi z letom 2007 rahlo narastel
za 0,4 %. Delež nezadovoljnih in zelo nezadovoljnih je v povprečju pod 1 % anketiranih
podjetij. Ti so v letu 2013 kot največji razlog za nezadovoljstvo navedli odnos
uslužbencev do strank.
Anketiranci so v povprečju zadovoljni s storitvami Pošte Slovenije, zadovoljnih je 87,6
% anketiranih podjetij, povprečna ocena na petstopenjski lestvici je 4,25. Zadovoljstvo
izražajo tako velika, srednja kot tudi mala podjetja in med njimi ni značilnih razlik glede
stopnje izraženega zadovoljstva.
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Rezultati na vprašanje: Pomembnost posameznih dejavnikov kakovosti poštnih storitev
(sept 2013).

Anketiranci so pomembnost dejavnikov ocenjevali na lestvici od 1 do 5 (1 = dejavnik za
podjetje sploh ni pomemben, 5 = je zelo pomemben).
Slika 27: Pomembnost dejavnikov kakovosti poštnih storitev

Vir: Episcenter d. o. o., 2013b, str. 19.

Kot najpomembnejši dejavnik v letu 2013 (Slika 27) so anketirana podjetja navedla
zanesljiv prenos poštne pošiljke (92,3 %), sledi zaupanje v ponudnika poštnih storitev
(77,7 %), odnos uslužbencev do strank (75,7 %), hiter prenos poštne pošiljke (68,3 %).
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Ne glede na velikost podjetja je najpomembnejši dejavnik kakovosti poštnih storitev
zanesljiv prenos pošiljke. Da je ta pomemben (združeno zelo pomemben + pomemben),
meni 99 % anketiranih podjetij. Po pomembnosti sledijo:
 odnos uslužbencev do strank (97 %);
 zaupanje v ponudnika (95 %) ter
 hitrost prenosa poštnih pošiljk (94 %).
Še najmanj podjetij (76 %) kot pomembno ocenjuje lokacijo pošte oz. poslovalnice
ponudnika. Lokacija ima tudi najnižjo povprečno oceno pomembnosti (M10=4,09).
Rezultati na vprašanje: Povprečne ocene pomembnosti posameznih dejavnikov kakovosti
poštnih storitev.
Slika 28: Povprečne ocene pomembnosti dejavnikov kakovosti poštnih storitev

Vir: Episcenter d. o. o., 2013b, str. 20.

Povprečne ocene pomembnosti posameznih dejavnikov (Slika 28) so primerljive z
ocenami iz preteklih merjenj. Od leta 2007 raste pozitiven trend pomembnosti cene
poštnih storitev. Po drugi strani sta nehala padati rahla negativna trenda v pomembnosti
delovnega časa in lokacije pošte. Konstanten trend ostaja pri zanesljivosti prenosa poštne
pošiljke (od leta 2007 do 2013 je M=4,9), zaupanje v ponudnika poštnih storitev (od leta
2007 do 2013 je M=4,7), odnos uslužbencev do strank (od leta 2007 do 2013 je M=4,7,
10

Oznaka za srednjo vrednost.
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izjema je leto 2012, kjer je bil M=4,6) in hiter prenos poštne pošiljke (od leta 2007 do
2013 je M=4,6, razen v letu 2012, kjer je padel na M=4,5).
Rezultati na vprašanje: Ali ste že kdaj vložili kakšno pritožbo zaradi nezadovoljstva z
opravljeno poštno storitvijo?
Slika 29: Delež vloženih pritožb zaradi nezadovoljstva z opravljeno storitvijo

Vir: Episcenter d. o. o., 2013b, str. 21.

V letu 2007 (Slika 29) je ustno pritožbo vložilo 8,0 % anketirancev, pisno pritožbo je
vložilo 10,7 %, 91,3 % pa ni vložilo nobene pritožbe. V letu 2011 je delež ustnih pritožb
narastel na 11,7 %, delež pisnih pritožb se je zmanjšal za 3,7 %, in sicer na 10,3 %, 78,0
% pa se jih ni pritožilo. V letu 2013 se je ustno pritožilo 9,7 %, pisno pritožbo je podalo
10,0 %, 80,3 % anketiranih podjetij pa ni podalo nobene pritožbe.
Podobno kot v preteklih letih je tudi letos večina anketiranih podjetij (80,3 %) dejala, da
ni vložila pritožbe zaradi nezadovoljstva z opravljeno storitvijo. Med velikimi podjetji je
sicer opaziti značilno višji delež podjetji, ki so vložili pisno pritožbo (16,00 %), med
srednje velikimi podjetji pa značilno nižji delež (5,00 %).
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5.2 Preverjanje teze
Skozi celotno magistrsko nalogo smo preverjali tezo:
»Višji kot je čut odgovornosti za opravljeno delo, bolj se zaposleni zavedajo, kako
pomemben je njihov odnos do kakovostnega dela oziroma boljši kot je odnos zaposlenih
do kakovosti dela, bolj so uporabniki zadovoljni s kakovostjo izvedenih storitev.«
Z vidika obstoječe raziskave organizacijske klime v Pošti Slovenije, in sicer s področja
dimenzije odnosa do kakovosti, smo spoznali, da se zaposleni čutijo zelo odgovorne za
kakovost svojega dela in da po svoji moči prispevajo k doseganju standardov kakovosti.
Za zaposlene sta enako pomembna dejavnika kakovost dela in količina. Druge sodelavce
in oddelke obravnavajo kot svoje cenjene stranke, njihovi oddelki pa imajo jasno
zastavljene standarde in cilje kakovosti. Zaposleni se torej zavedajo, da je njihov odnos
do kakovostnega dela pomembno vpliva na zadovoljstvo uporabnikov. Postavljeno tezo
lahko potrdimo.
Z vidika obstoječe raziskave o zadovoljstvu uporabnikov s poštnimi storitvami med
splošno javnostjo, katere namen je bil med drugim ugotoviti zadovoljstvo s kakovostjo
poštnih storitev, smo spoznali, da je povprečna ocena zadovoljstva z dostopnostjo
potrebnih informacij na Pošti Slovenije visoka, saj skupen delež zadovoljnih in zelo
zadovoljnih skozi vsa leta ostaja približno enak, kar 80 %. Uporabniki poštnih storitev
kot najpomembnejši dejavnik navajajo lokacijo poštne poslovalnice, odnos uslužbencev
oziroma zaposlenih in delovni čas poštne poslovalnice. Odnos uslužbencev je kar na
drugem mestu, najbolj pa je pomemben ženskim uporabnicam poštnih storitev in
upokojencem. K oceni kakovosti storitev sodijo tudi pritožbe, s katerimi je seznanjenih
vedno več uporabnikov poštnih storitev. Ugotovili smo, da so uporabniki s kakovostjo
poštnih storitev zadovoljni, k temu pa veliko prispevajo zaposleni s svojim odnosom, tako
da lahko postavljeno tezo potrdimo.
Z vidika obstoječe raziskave o zadovoljstvu uporabnikov s poštnimi storitvami med
poslovno javnostjo, katere namen je bil ugotoviti zadovoljstvo s kakovostjo poštnih
storitev, smo spoznali, da so anketirana podjetja izrazila zadovoljstvo s storitvami Pošte
Slovenije, in sicer je bila povprečna ocena na petstopenjski lestvici 4,25. Zadovoljstvo so
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izrazila tako velika, srednja in mala podjetja. Zadnja tri leta narašča delež zelo
zadovoljnih podjetij in upada delež zelo nezadovoljnih in nezadovoljnih. Uporabniki
poštnih storitev kot najpomembnejši dejavnik navajajo zanesljiv prenos pošiljke, sledi
odnos uslužbencev do strank, zaupanje v ponudnika Pošto Slovenije in hitrost prenosa
pošiljk. Ugotovili smo, da so poslovni uporabniki zadovoljni s kakovostjo izvedenih
poštnih storitev in da k temu veliko pripomorejo zaposleni s svojim odnosom, tako da
lahko postavljeno tezo potrdimo.

Nina Gracel: Organizacijska klima in zadovoljstvo uporabnikov storitev: primer Pošta Slovenije d. o. o.

62

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru

Magistrski študijski program

6 UGOTOVITVE IN PREDLOGI IZBOLJŠAV
Vsako podjetje, ki želi postati uspešno, se osredotoča na visoko usposobljene, fleksibilne
in visoko motivirane zaposlene. Treba si je prizadevati za nenehen razvoj zaposlenih, saj
je njihova osebna uspešnost povezana z uspehom podjetja. Ni pa vse odvisno samo od
zaposlenih, ampak tudi od zunanjega okolja, katerega vplive ugotavljamo predvsem
preko meritev zadovoljstva uporabnikov s poštnimi storitvami. Zadovoljstvo
uporabnikov se kontinuirano meri in spremlja v Raziskavi o zadovoljstvu uporabnikov s
poštnimi storitvami, ravno stalno izvajanje meritev pa omogoča pridobivanje in
primerjavo podatkov s predhodnimi merjenji, saj je vsaka raziskava zastavljena na enak
način in v enaki obliki kot v preteklih letih. Pošta Slovenije na podlagi analize podatkov
izvedenih meritev spremlja zadovoljstvo uporabnikov poštnih storitev, in sicer v kolikšni
meri se uporabljajo poštne storitve, kako so uporabniki zadovoljni s kakovostjo in katera
podjetja so največji tekmeci oziroma konkurenti Pošte Slovenije na področju poštnih
storitev.
V raziskavi o merjenju organizacijske klime v Pošti Slovenije, smo se osredotočili samo
na dimenzijo odnosa do kakovosti in skozi opazovano dimenzijo smo tudi potrdili
predpostavljeno tezo. Kot je bilo razvidno iz raziskave in rezultatov, ki smo jih
predstavili, se zaposleni čutijo odgovorni za svoje delo oziroma za kakovost svojega dela
in prispevajo k doseganju standardov kakovosti. Zaposleni so pozitivno naravnani do
svojega dela, zadovoljni so s svojimi sodelavci, jasno imajo zastavljene standarde in cilje
kakovosti ter količina dela ni izgovor za slabšo kakovost opravljenega dela. Zaposleni se
zavedajo nujnosti sprememb in so samostojni pri opravljanju svojega dela.
V sami raziskavi so bile slabše ocenjene dimenzije notranje informiranje in
komuniciranje neposrednih vodij. Zaposleni so mnenja, da se dober delovni rezultat
premalo opazi, želje zaposlenih glede usposabljanja se ne upoštevajo v zadostni meri, da
kriteriji napredovanja niso jasno opredeljeni, da je premalo usposabljanja, da pristojnosti
in odgovornosti niso medsebojno uravnotežene ter zadovoljstvo s plačo je nizko.
Na podlagi rezultatov o merjenju organizacijske klime je Pošta Slovenije pripravila
ukrepe in jih implementirala v Poročilu o izvajanju aktivnosti za izboljšanje
organizacijske klime in kulture v družbi. Vse aktivnosti se izvajajo z namenom
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izboljšanja seznanjenosti in zavedanja zaposlenih o ukrepih, ki delavce ohranjajo čim dlje
zdrave in produktivne, zato z vidika varovanja zdravja pri delu Pošta Slovenije izvaja
naslednje ukrepe (Pošta Slovenije, b. d., str. 1):
 vodenje razgovorov z delavci po končani bolniški odsotnosti s strani neposredno
nadrejenega vodje;
 izboljšanje pogojev dela ter izobraževanje delavcev za zdravo življenje in varno delo;
 zmanjševanje in/ali preprečevanje poškodb na delu ter bolezni v zvezi z delom;
 vzpostavitev sistema varnosti in zdravja pri delu v družbi (ocena tveganja za vsako
delovno mesto, zaščitna varovalna sredstva, nična stopnja alkohola na delovnem
mestu);
 preventivni zdravstveni pregledi in preventivna cepljenja delavcev;
 zagotavljanje psihosocialne pomoči zaposlenim po travmatskih dogodkih;
 izvajanje letnih osebnih razgovorov z zaposlenimi;
 merjenje zadovoljstva zaposlenih oziroma ugotavljanje organizacijske klime;
 sistem svetovanja in informiranja zaposlenih ter dnevi odprtih vrat poslovodstva;
 možnost koriščenja počitniških kapacitet;
 analiza vodstvenega potenciala z orodjem DNLA;
 sistem nagrajevanja koristnih predlogov, izboljšav, inovacij;
 izplačilo udeležbe delavcev na dobiček ter izplačilo božičnice;
 vplačila dodatnega pokojninskega zavarovanja s strani delodajalca.
Vodstvo podjetja Pošte Slovenije se zaveda pomembnosti vlaganja v varnost in zdravje
delavcev in da je to naložba, od katere imajo koristi tako delavci, delodajalci in družba
kot celota. Zdravje je podlaga za dobro in uspešno življenje in delo – kot smo že omenili
– tako za posameznika kot za organizacijo. Skrb za ohranjanje in izboljševanje zdravja
zaposlenih je zato smotrno, saj le zdravi in zadovoljni delavci, ki delajo v varnem in
spodbudnem delovnem okolju, so produktivnejši in ustvarjalnejši, redkeje zbolijo in
redkeje odhajajo v bolniški staž, prav tako pa ostajajo zvesti organizaciji oz. delodajalcu.
Delodajalec, ki nudi dobro in stimulativno delovno okolje, lažje zaposli kvalitetnejši
kader, prav tako pridobi na javnem ugledu.
V skladu z novim Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD – 1, Uradni list RS, št.
43/11) v Pošti Slovenije izvajajo promocijo zdravja na delovnih mestih. Promocijo
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zdravja na delovnih mestih predstavljajo sistematične in ciljane aktivnosti z ukrepi, ki jih
delodajalec izvaja zaradi ohranjanja in krepitve telesnega in duševnega zdravja delavcev.
Na podlagi zakona so tako začeli v poslovni enoti Celje izvajati promocijo zdravja, zato
je bil v letu 2011 testno izveden program za zmanjševanje stresa na delovnem mestu, v
prihodnje pa načrtujejo izvedbo antistresnega programa tudi na drugih poslovnih enotah,
ciljna skupina pa bodo upravniki pošt in vodje iz strokovnih služb poslovnih enot Pošte
Slovenije. Če bo izvajanje antistresnega programa izkazovalo dobre rezultate, bodo v
prihodnje v predmetni program vključili še preostale zaposlene. V okviru pilotskega
projekta na poslovni enoti Celje je bil uveden tudi svetovalni telefon, ki je bil s strani
delavcev dobro sprejet. V letu 2011 je bil pripravljen program podpore vodilnim
zaposlenim za prepoznavanje stresa (kaj je stres, kako ukrepati), prav tako so bili
ustanovljeni trije odbori, poleg Odbora za pravno varnost, še Odbor za varstvo in zaščito
invalidov ter Odbor za varnost in zdravje pri delu, v katerega so vključeni predstavniki iz
kadrovsko pravnih oddelkov poslovnih enot, člani sindikata in področja za korporativno
varnost in nadzor. Nadalje so bili sprejeti ukrepi za večje obvladovanje navedene
problematike, med drugim dopolnitve politike za zagotavljanje varnosti in zdravja pri
delu, priprava programa za zmanjšanje števila poškodb pri delu, programa za
implementacijo promocije zdravja na delovnem mestu ter programa podpore zaposlenim
za prepoznavanje in obvladovanje stresa na delovnem mestu (Pošta Slovenije, b. d., str.
2).
Na podlagi izvedenega posnetka aktualnega stanja upravljanja s človeškimi viri so v
družbi proučili in analizirali celotno področje ravnanja s kadri, z namenom vzpostavitve
sistema, ki bo omogočal skladnejše in predvsem prijaznejše delovno okolje. V Pošti
Slovenije so v letih 2008, 2010 in 2012 izvedli merjenje organizacijske klime, s ciljem
ugotavljanja zadovoljstva zaposlenih. Na podlagi rezultatov raziskave je bil vsakokrat
izdelan akcijski načrt, kako izboljšati področja, ki so se izkazala za slabša, saj s pojmom
organizacijske klime opredeljujemo vse tiste značilnosti, ki vplivajo na vedenje ljudi v
njej; hkrati pa ravno vedenje ljudi v največji meri vpliva na organizacijsko klimo.
Dejansko je klima tisto, na kar reagiramo, saj si vsak zaposleni ustvari subjektivno
podobo o podjetju, na katero vplivajo različni elementi, med najvplivnejše pa sodijo stil
vodenja, avtonomnost odločanja, sistem nagrajevanja, vzorec komuniciranja nadrejeni –
podrejeni in med sodelavci, delo in delovni pogoji ter medsebojni odnosi.
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Med drugim je del akcijskega načrta Pošte Slovenije tudi permanentno izvajanje letnih
razgovorov z zaposlenimi, ki je uveljavljen način za izboljšanje organizacijske klime in
kulture v podjetju. Letni pogovori z zaposlenimi potekajo z namenom določanja
prihodnjih ciljev, prenosa informacij, izboljšanja komunikacije ter vzpostavitve
motivacijskega sistema, ki omogoča ustrezno uporabo kompetenc zaposlenih ter prispeva
k večjemu zadovoljstvu. Letni razgovori potekajo tako, da se vodja s sodelavcem
pogovori o ključnih kompetencah pri njegovem delu, ki odločilno vplivajo na uspešnost
ter so pomemben instrument sporočanja pričakovanj, postavljanja ciljev, analiziranja
uspešnosti, spodbujanja osebnega razvoja in grajenja medsebojnih odnosov. Z uvedbo
letnih razgovorov se dvigne tudi kvaliteta vodenja s pomočjo bolj sistematičnega
usmerjanja, razvoja in načrtovanja dela sodelavcev. V praksi so se učinkovito izvedeni
letni razgovori izkazali za učinkovite in so s tem pripomogli k večjemu zadovoljstvu
zaposlenih in večjemu zadovoljstvu vodij (Pošta Slovenije, b. d., str. 2).
V Pošti Slovenije načrtujejo postopno uvajanje sistema razvoja vodenja za izboljšanje
stanja ravnanja z ljudmi pri delu. Od leta 2009 izvajajo analizo potenciala z orodjem
DNLA za ključne vodstvene kadre, pri čemer gre za izvedbo merjenja in spremljanja
potenciala vodij. Izdelani so bili akcijski načrti za vodstveni kader, njihove prednosti in
razvojni izzivi za prihodnje obdobje.
Navedeni ukrepi predstavljajo del reševanja problematike, zato se v Pošti Slovenije
ukvarjajo s celotno obravnavo zaposlenega, ki temelji na odkrivanju realnih vzrokov za
stresno delovno okolje, nezadovoljstvo z notranjimi odnosi, preobremenjenostjo na
delovnem mestu, v smislu preprečevanja le tega, motiviranju in spreminjanju miselnih
vzorcev zaposlenih. Gre za dolgoročni projekt, s katerim se aktivno ukvarjajo
strokovnjaki večjih področij. Prav tako tudi slogi vodenja in ravnanja z ljudmi pomembno
vplivajo na mikroklimo v podjetju, rezultati raziskav pa ocenjujejo njihov vpliv na
poslovno uspešnost v višini 30 %.
V sled navedenega si bo Pošta Slovenije tudi v prihodnje prizadevala za ohranitev zdravja
svojih zaposlenih, ob hkratnem zagotavljanju pogojev in okoliščin, ki bodo motivirali
delavce za vzpostavitev pozitivne usmeritve do dela ter ugodne organizacijske klime v
podjetju (Pošta Slovenije, b. d., str. 2).
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Kot smo že omenili, organizacijska klima pomembno vpliva na zaposlene in njihov odnos
do kakovosti, vendar pa ni vse odvisno samo od zaposlenih in podjetja, ampak tudi od
zunanjega okolja in v našem primeru so to uporabniki poštnih storitev, ki smo jih razdelili
na splošno in poslovno javnost.
Splošna javnost je ocenila, da so zadovoljni z dostopnostjo potrebnih informacij, ki jih
dobijo v poštni poslovalnici. Kljub temu, pa nekateri med njimi pogrešajo večjo prijaznost
zaposlenih, bolj profesionalni odnos, večjo natančno in popolnost informacij pri
pošiljanju paketov, navadnih in priporočenih pisem, informacije o cenah poštnih storitev,
večjo dosegljivost na telefon ter ustreznejši delovni čas. Lokacija poštne poslovalnice,
odnos uslužbencev do strank in delovni čas poslovalnic so trije najpomembnejši dejavniki
kakovosti poštnih storitev s strani splošne javnosti. Sledijo jim hitrost prenosa pošiljke,
dostava poštnih pošiljk petkrat tedensko, informacije o cenah poštnih storitev, majhen
delež izgubljenih in poškodovanih pošiljk, manj pomembni dejavniki pa so enotna cena
prenosa pošiljke za celotno področje Slovenije in dostava poštnih pošiljk ob sobotah.
Anketiranci v več kot 90 % niso vložili nobene pritožbe zoper nezadovoljstva z
opravljeno poštno storitvijo, kajti tudi v veliki meri niso seznanjeni s pritožbenim
postopkom in možnimi odškodninami v primeru poškodovanih pošiljk, uničenja,
prekoračitve roka prenosa.
Glede na to, da nekateri uporabniki poštnih storitev pogrešajo informacije o cenah poštnih
storitev, bi predlagali, da se uvede stojalo, na katerem bi bile zloženke, ki bi vsebovale
različne informacije o poštnih storitvah, npr. cenik pisemskih pošiljk, priporočenih in
vrednostnih pošiljk ter paketov, predstavitev pritožbenega postopka z možnimi
odškodninami. Stojalo bi bilo na vidnem mestu in bi bilo vsem dosegljivo.
Anketirani ob obisku pošte največkrat opravijo plačilni promet. Da bi se izognili čakanju
v vrsti, da lahko plačamo položnico, bi uvedli plačilne avtomate. Tako bi uporabnikom
ponudili možnost plačila računov za opravljene storitve prek plačilnih avtomatov na
enostaven in hiter način. Plačilne avtomate bi namestili na vse večje pošte po Sloveniji.
Poslovna javnost je v povprečju zadovoljna s storitvami Pošte Slovenije, zadovoljstvo so
izrazila vsa podjetja (velika, srednja in mala). Najpomembnejši dejavnik ocenjujejo
zanesljivost prenosa poštne pošiljke, zaupanje v ponudnika (renome Pošte Slovenije je
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zelo dober), odnos do uslužbencev, hitrost prenosa, lokacija poslovalnic in med naj manj
pomembnimi dejavniki so cena poštne pošiljke in delovni čas poslovalnic. Anketirana
podjetja so dejala, da v večini primerov še niso vložili pritožbe, zaradi nezadovoljstva z
opravljeno storitvijo. Pri poslovnih uporabnikih pomembno vlogo igrajo zaposleni, saj so
ključni dejavnik za zadovoljstvo poslovnih uporabnikov. Poslovnim uporabnikom je zelo
pomembno, da so njihove pošiljke prevzete in dostavljene ob točno določenem času
oziroma ob dogovorjeni uri. Tukaj ima Pošta Slovenije prednost pred konkurenti, saj je
poštna mreža poslovalnic in logističnih centrov razvejana po celotni Sloveniji in lahko
tako zagotovijo hitrost in zanesljivost pošiljk ob sočasnem zagotavljanju visoke kakovosti
storitev. Da bi se Pošta Slovenije še bolj približala poslovnim uporabnikom, predlagamo,
da uvedejo poleg telefonskega naročanja prevzema in oddaje pošiljk, še elektronsko
komunikacijo, kjer bi si lahko poslovni uporabniki naročili kurirja preko spleta za
prevzem pošiljk ob točno določeni uri v njihovih poslovnih prostorih.
Skozi magistrsko nalogo smo spoznali, da je zadovoljstvo uporabnikov poštnih storitev
ključnega pomena za zagotavljanje konkurenčne prednosti podjetja. Pošta Slovenije
veliko pozornost namenja svojim zaposlenim, saj skrbi, da se nenehno strokovno
izpopolnjujejo, izobražujejo in usposabljajo ter tako širijo svoje strokovno znanje,
ohranjajo motiviranost in zadovoljstvo pri delu, saj je velikokrat ravno od zaposlenih
odvisno, ali bo uporabnik odšel s poštne poslovalnice zadovoljen ali nezadovoljen.
Zadovoljen uporabnik oziroma uporabniki pa prinesejo dobre poslovne rezultate.
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ZAKLJUČEK
Zagotavljanje kakovosti je eden najpomembnejših dejavnikov učinkovitega in uspešnega
poslovanja podjetja. Slabo izvedena storitev se odraža v povečanju nezadovoljstva
uporabnikov in velikokrat se uporabniki zaradi nezadovoljstva z izvedbo storitev pri
obstoječem ponudniku odločijo za storitve pri konkurenčnem podjetju. Da bi se temu
izognili, mora podjetje vlagati v svoje zaposlene in v njihov razvoj ter redno meriti
organizacijsko klimo in zadovoljstvo uporabnikov s storitvami. V Pošti Slovenije na
podlagi rezultatov in ugotovitev izvedenih merjenj zadovoljstva uporabnikov s poštnimi
storitvami ter merjenj organizacijske klime načrtujejo in organizirajo usposabljanja,
strokovna izpopolnjevanja in izobraževanja zaposlenih za učinkovitejše obvladovanje in
ohranjanje pozitivne organizacijske klime in kulture v družbi ter izvajajo dobre prakse z
namenom izboljšanja seznanjenosti in zavedanja zaposlenih o vplivu zadovoljstva
internih in eksternih uporabnikov storitev na kakovost poslovanja, kar se odraža tudi na
povečevanju poslovnega rezultata (prodaje) in konkurenčnosti družbe11.
Pošta Slovenije na dve leti meri organizacijsko klimo, s katero želi ugotoviti, ali je
organizacijska klima v podjetju pozitivno ali negativno naravnana. Merjenje klime v Pošti
Slovenije izvaja zunanji izvajalec, ki klimo izmeri na podlagi vprašalnika Siok, ki je
sestavljen iz različnih trditev, ki opisujejo različne vidike organizacije in njenega
delovanja. Zaposleni pri vprašalniku označijo stopnjo strinjanja oziroma nestrinjanja.
Vprašalnik Siok je razdeljen na 14 vsebinskih sklopov, med katerimi smo se v naši nalogi
osredotočili na sklop oziroma dimenzijo Odnos do kakovosti. Dimenzija Odnos do
kakovosti je najvišje ocenjena med vsemi dimenzijami. Znotraj odnosa do kakovosti pa
so zaposleni postavili na najvišje mesto trditev, da se zaposleni čutijo odgovorne za
kakovost svojega dela in da po svoji moči prispevajo k doseganju standardov kakovosti.
Iz teh rezultatov lahko razberemo, da se Pošta Slovenije zaveda pomembnosti odnosa
zaposlenih do kakovosti, zato jih tudi vključujejo v različne interne ali eksterne programe
strokovnega izpopolnjevanja, izobraževanja, usposabljanja v skladu s potrebami dela, z

11

Povzeto po internem gradivu Strokovno izpopolnjevanje, izobraževanje, usposabljanje in razvoj zaposlenih v Pošti
Slovenije, 2014.
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namenom pridobitve in razširitve strokovnega znanja, ohranitve motiviranosti in
zadovoljstva pri delu, ohranitve zaposlitve in dvigovanja lastne dodane vrednosti12.
Model za ugotavljanje potreb po izpopolnjevanju, izobraževanju in usposabljanju
vključuje izpolnjevanje vprašalnikov, podatke iz letnih pogovorov, kadrovskega načrta
ter podatke iz strateških dokumentov družbe. Prednostne vsebine strokovnega
izpopolnjevanja, izobraževanja in usposabljanja določamo z analizo podatkov, na podlagi
katerih pripravimo letni načrt strokovnega izpopolnjevanja, izobraževanja in
usposabljanja, ki vsebuje:
-

vsebine strokovnega izpopolnjevanja, izobraževanja in usposabljanja;

-

ciljne skupine udeležencev in njihovo število;

-

trajanje strokovnega izpopolnjevanja, izobraževanja in usposabljanja;

-

predvidene organizatorje oziroma izvajalce;

-

okvirni terminski načrt izvajanja in

-

finančno strukturo za izvedbo13.

Vse našteto se pozitivno odraža pri merjenju organizacijske klime, pozitivne posledice
zadovoljstva zaposlenih na delovnem mestu in njihovega odnosa do kakovosti pa se
prenašajo na zadovoljstvo uporabnika poštnih storitev. Ker so zaposleni v Pošti Slovenije
zelo dobro strokovno podkovani, so njihove informacije točne in zanesljive, zato se tudi
delež zelo zadovoljnih uporabnikov z dostopnostjo potrebnih informacij povečuje. Hkrati
je uporabnikom poštnih storitev zelo pomembno, kakšen odnos imajo zaposleni do njih
in tudi tukaj imajo vsa izobraževanja zaposlenih, predvsem izobraževanja na področju
trženja, s katerim uvajajo sodobne oblike prodajnega vodenja in izboljšanje sposobnosti
prodajnikov, pomembno vlogo. Naslednja dejavnika, ki sta zunanjim uporabnikom zelo
pomembna, sta lokacija in delovni čas poštne poslovalnice, na katerega pa zaposleni
nimajo vpliva.
Zadovoljstvo splošnih uporabnikov se na eni strani iz leta v leto povečuje, zato se na drugi
strani tudi znižuje delež vloženih pritožb zaradi nezadovoljstva (pisnih in ustnih).
Moramo pa omeniti, da je še vedno zelo visok delež zunanjih uporabnikov, ki niso
Povzeto po internem gradivu Strokovno izpopolnjevanje, izobraževanje, usposabljanje in razvoj zaposlenih v Pošti
Slovenije, 2014.
13 Povzeto po internem gradivuStrokovno izpopolnjevanje, izobraževanje, usposabljanje in razvoj zaposlenih v Pošti
Slovenije, 2014.
12
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seznanjeni s pritožbenim postopkom in možnimi odškodninami v primeru poškodovanih
pošiljk, uničenja, prekoračitve roka prenosa. Na osnovi teh rezultatov smo tudi predlagali
uvedbo brošur, ki bi pritožbeni postopek tudi imela opisan in bi bila dostopna vsakemu
obiskovalcu poštne poslovalnice.
Zadovoljstvo poslovnih uporabnikov (mala, srednja in velika podjetja) s storitvami Pošte
Slovenije se tako kot pri splošnih uporabnikih iz leta v leto povečuje, delež nezadovoljnih
pa znižuje. Poslovni uporabniki, ne glede na velikost, kot najpomembnejši dejavnik
kakovosti navajajo zanesljiv prenos poštne pošiljke, sledijo jim odnos uslužbencev do
strank, zaupanje v ponudnika, hitrost prenosa poštnih pošiljk. Pri poslovnih uporabnikih
imajo zelo pomembno vlogo zaposleni in njihov odnos do kakovostno izvedenega dela.
Kajti če zaposleni ne bi kakovostno opravili svojega dela, bi se znižalo zadovoljstvo
uporabnikov s poštnimi storitvami, kar pomeni, da stranka ne bi imela več zaupanja v
ponudnika in v zanesljiv prenos pošiljke. Posledično bi se povečal delež vloženih pritožb,
pisnih in ustnih.
Skozi celotno nalogo smo skušali na podlagi že obstoječih raziskav o merjenju
organizacijske klime in raziskav o zadovoljstvu zunanjih uporabnikov s poštnimi
storitvami proučiti postavljeno tezo. Prišli smo do zaključka, da je zelo pomembno, da se
zaposleni zavedajo pomembnosti njihovega odnosa do kakovostno izvedene poštne
storitve, saj je na podlagi le-te odvisno zadovoljstvo zunanjih uporabnikov s kakovostjo
izvedenih storitev.
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