
ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

Q1 – Izberite panogo, v kateri posluje vaša organizacija.  
 

 A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo  

 B Rudarstvo  

 C Predelovalne dejavnosti  

 D Oskrba z električno energijo, plinom in paro  

 E Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja  

 F Gradbeništvo  

 G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil  

 H Promet in skladiščenje  

 I Gostinstvo  

 J Informacijske in komunikacijske dejavnosti  

 K Finančne in zavarovalniške storitve  

 L Poslovanje z nepremičninami  

 M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti  

 N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti  

 O Dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti  

 P Izobraževanje  

 Q Zdravstvo in socialno varstvo  

 R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti  

 S Druge dejavnosti  

 T Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem, proizvodnja za lastno rabo  

 U Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles  
 

 
Q2 – Med kakšna podjetja glede na velikost sodi vaša organizacija?  
 

 Mikro (manj kot 10 zaposlenih)  

 Mala (11–49 zaposlenih)  

 Srednje velika (50–249 zaposlenih)  

 Velika (250 ali več zaposlenih)  
 

 
XLOKACREGs – V kateri regiji ima vaša organizacija sedež?  
Statistične regije Slovenije  
 

 Pomurska regija  

 Podravska regija  

 Koroška regija  

 Savinjska regija  

 Zasavska regija  

 Spodnjeposavska regija  

 Jugovzhodna Slovenija  

 Osrednjeslovenska regija  

 Gorenjska regija  

 Notranjsko-kraška regija  

 Goriška regija  

 Obalno-kraška regija  



Q3 – Ali vaša organizacija v tem trenutku koristi zunanje izvajalce poslovnih dejavnosti (npr. logistične 

storitve, IT-rešitve ...)?  
 

 Da  

 Ne  
 

 
IF (1) Q3 = [1]  
Q4 – V katerih segmentih poslovnih dejavnosti vaša organizacija že koristi zunanje izvajalce?  
Možnih je več odgovorov  
 

 logistične storitve  

 IT-rešitve  

 druge poslovne dejavnosti  
 

 
Q5 – Ali spodaj navedene trditve veljajo za vašo organizacijo?  
 

 Da Ne 

Logistične storitve smo oddali v zunanje 

izvajanje, vendar bomo v roku enega leta iskali 

novega partnerja. 
  

Logistične storitve smo oddali v zunanje 

izvajanje, vendar bomo v roku treh let iskali 

novega partnerja.  
  

IT-storitve smo oddali v zunanje izvajanje, 

vendar bomo v roku enega leta iskali novega 

partnerja.  
  

IT-storitve smo oddali v zunanje izvajanje, 

vendar bomo v roku treh let iskali novega 

partnerja.  
  

Logistične storitve v tem trenutku izvajamo 

sami, vendar jih v roku enega leta nameravamo 

oddati v zunanje izvajanje. 
  

Logistične storitve v tem trenutku izvajamo 

sami, vendar jih v roku treh let nameravamo 

oddati v zunanje izvajanje. 
  

IT-storitve v tem trenutku izvajamo sami, 

vendar jih v roku enega leta nameravamo oddati 

v zunanje izvajanje. 
  

IT-storitve v tem trenutku izvajamo sami, 

vendar jih v roku treh let nameravamo oddati v 

zunanje izvajanje. 
  

 
 



IF (2) Q4 = [Q4a] or Q5e = [1] or Q5f = [1]  
Q6 – V kolikšni meri se strinjate (1 = sploh se ne strinjam, 5 = popolnoma se strinjam), da v okviru 

izvajanja logističnih storitev vaša organizacija koristi oziroma bi (v kratkoročnem, srednjeročnem načrtu) 

koristila eno izmed spodaj navedenih storitev?  
 

 1 Sploh se 

ne strinjam 

2 Ne 

strinjam se 

3 Niti-niti 4 Strinjam 

se 

5 Popolnoma 

se strinjam 

Skladiščenje      

Skladiščenje z načrtovanjem distribucije in 

distribucija      

Komisioniranje, embaliranje in priprava 

proizvodov na transport      

Transportna funkcija (načrtovanje, 

organiziranje voznih redov)      

Izvajanje celovitih rešitev v sklopu oskrbnih 

verig      

Ekspresni prevoz tovora in pošiljk      

 

 
IF (2) Q4 = [Q4a] or Q5e = [1] or Q5f = [1]  
Q7 – V kolikšni meri (1 = povsem nepomembno, 5 = zelo pomembno) so vam pri sodelovanju z zunanjimi 

izvajalci logističnih storitev pomembne naslednje lastnosti?  
 

 1 Povsem 

nepomembno 

2 Manj 

pomembno 

3 Niti-niti 4 

Pomembno 

5 Zelo 

pomembno 

Stroškovna učinkovitost/ugodna cena      

Kakovost storitev      

Hitra in učinkovita odzivnost      

Zmožnost prilagajanja procesom naročnika      

Vpliv na okolje      

Zmožnost zagotavljanja celovitih 

logističnih storitev (oskrbne verige, 

komisioniranje ...) 
     

Logistika podprta z dobrim IT 

podsistemom      

Prepoznavna in močna blagovna znamka 

izvajalca      

 



IF (3) Q4 = [Q4b] or Q5g = [1] or Q5h = [1]  
Q8 – V kolikšni meri se strinjate (1 = sploh se ne strinjam, 5 = popolnoma se strinjam), da v okviru 

izvajanja IT-storitev vaša organizacija koristi oziroma bi (v kratkoročnem, srednjeročnem načrtu) koristila eno 

izmed spodaj navedenih storitev?  
 

 1 Sploh se 

ne strinjam 

2 Ne 

strinjam se 

3 Niti-niti 4 Strinjam 

se 

5 Popolnoma 

se strinjam 

E-arhiv in varovanje podatkov      

Digitaliziranje vhodne pošte in drugega 

dokumentarnega gradiva      

Zagotavljanje nadomestnih sistemskih 

kapacitet      

E-vročanje pošiljk in drugega 

dokumentarnega gradiva      

Izvajanje celovitih rešitev prilagojenih 

uporabniku      

Najem strojne opreme z zagotovljeno 

podporo      

Najem programske opreme z zagotovljeno 

podporo      

 

 
 

  



IF (3) Q4 = [Q4b] or Q5g = [1] or Q5h = [1]  
Q9 – V kolikšni meri (1 = povsem nepomembno, 5 = zelo pomembno) so vam pri sodelovanju z zunanjimi 

izvajalci IT-storitev pomembne naslednje lastnosti?  
 

 1 Povsem 

nepomembno 

2 Manj 

pomembno 

3 Niti-niti 4 

Pomembno 

5 Zelo 

pomembno 

Stroškovna učinkovitost/ugodna cena      

Kakovost storitev      

Hitra in učinkovita odzivnost      

Zmožnost prilagajanja poslovnim procesom 

naročnika      

Sodelovanje pri razvoju storitev in izdelkov 

naročnika outsourcinga      

Zmožnost zagotavljanja celovitih IT-rešitev      

Jamstvo in varnost podatkov      

Prepoznavna in močna blagovna znamka 

izvajalca      

 

 
Q10 – Pošta Slovenije s svojim storitvenim portfeljem zagotavlja izvajanje logističnih in tudi IT-storitev. V 

kolikšni meri se strinjate (1 = sploh se ne strinjam, 5 = popolnoma se strinjam), da bi se za sodelovanje s Pošto 

odločili zaradi naslednjih lastnosti?  
 

 1 Sploh se 

ne strinjam 

2 Ne 

strinjam se 

3 Niti-niti 4 Strinjam 

se 

5 

Popolnoma 

se strinjam 

Ugleda podjetja in blagovnih znamk      

Priporočil      

Zmožnosti prilagajanja potrebam naročnika      

Tehnološkega ujemanja      

Kakovosti      

Cene storitev      

Izkušenj      

Medsebojnega zaupanja      

 



Q11 – V kolikšni meri (1 = sploh se ne strinjam, 5 = popolnoma se strinjam) se strinjate s spodnjimi 

trditvami?  
 

 1 Sploh se 

ne strinjam 

2 Ne 

strinjam se 

3 Niti-niti 4 Strinjam 

se 

5 

Popolnoma 

se strinjam 

S Pošto bi na področju logističnih storitev 

želeli sodelovati.      

S Pošto bi na področju IT-storitev želeli 

sodelovati.      

 

 

Q12 –  Iskreno se vam zahvaljujemo za sodelovanje v anketi. Če želite, da vas seznanim s 

končnimi izsledki ankete, v spodnji okvir zapišite vaš e-naslov. V tem primeru vaše 

sodelovanje v raziskavi ne bo anonimno, vendar zagotavljam, da bodo e-naslovi 

uporabljeni zgolj za pošiljanje izsledkov raziskave in ne bodo omenjeni nikjer v nalogi. 

Če vas rezultati raziskave ne zanimajo, spodnji okvir pustite prazen in zgolj kliknite 

»Zadnja stran«. 
 

E-mail  

naslov: 


