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ANKETNI VPRAŠALNIK 

 
Spoštovani!  
 
V skupini Slovenske železnice si prizadevamo za doseganje najvišje kakovosti storitev.  
Poznavanje vaših potreb in zahtev nam bo pomagalo, da bo naše poslovanje v prihodnje še 
boljše, zato vas vljudno prosimo, da izpolnite spodnjo anketo. Sodelovanje v anketi je 
anonimno. 
 
Za izpolnjevanje ankete boste potrebovali 5 minut.  
Za vaš čas in vaše mnenje se vam najlepše zahvaljujemo. 
 
Na vprašanja odgovorite tako, da obkrožite ustrezen odgovor, označite oceno, ki je napisana 
poleg vprašanja ali pa odgovor zapišete na za to predvideno mesto. Ocene v tabeli so 
razvrščene na sledeč način: 
 
1 – zelo nezadovoljen 
2 – nisem zadovoljen 
3 – zadovoljivo 
4 – sem zadovoljen 
5 – sem zelo zadovoljen 
 
Zbrane podatke bomo uporabili izključno za izboljšanje kvalitete naših storitev in jih v druge 
namene ne bomo uporabili. 
 
 
1. Iz katere regije prihajate? 
 

a) Osrednjeslovenska (Ljubljana z okolico) 
b) Gorenjska 
c) Dolenjska 
d) Bela Krajina 
e) Zasavje in Posavje 
f) Notranjska 
g) Primorska 
h) Štajerska 
i) Podravska 
j) Savinjska 
k) Prekmurska 
l) Drugo 

 

2. Zaposlitveni status 
 
a) Zaposlen v skupini  SŽ 
b) Zaposlen izven skupine SŽ 
c) Samozaposlen, podjetnik 
d) Upokojenec 
e) Nezaposlen 

 
 



2 
 

3. Ocenite storitev v zvezi s postopkom odkupa  nepremičnine oz. ostalih storitev v 
zvezi z odkupom (aneks, izbrisno dovoljenje, ZK dovolilo, pogodba o priznanju 
lastninske pravice in uskladitve ZK stanja, sporazum o oblikovanju etažne lastnine 
itd.): 
 
a) Zelo zadovoljen 
b) Zadovoljen 
c) Delno zadovoljen 
d) Nezadovoljen 
e) Zelo nezadovoljen 

 
 
4. Ocenite sledeče kazalnike, ki se nanašajo na našo storitev (v primeru odkupa 

nepremičnine ocenite vse kazalnike, v primeru ostalih storitev pa samo prve štiri): 
 
 1 2 3 4 5 
Prijaznost in odzivnost      
Odnos do stranke      
Hitrost izvedbe      
Znanje in strokovnost zaposlenih      
Prodajni pogoji      
Višina kupnine      
Plačilni pogoji      
 
 
5. Kakšen način komuniciranja vam najbolj ustreza oz. ga največ uporabljate? 
 

a) Telefonsko 
b) Elektronsko (e-pošta) 
c) Pisno – klasičen način 
d) Osebni obisk 
e) Ne komuniciram oz. še nisem 

 
 
6. Kako lahko po vašem mnenju povečamo vaše zaupanje in zadovoljstvo oz. kaj bi po 

vašem mnenju morali spremeniti, da bi bila kakovost naših storitev višja? 
Vaši komentarji, pritožbe, predlogi: 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 


