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III 

POVZETEK  

Magistrska naloga obravnava proces poprodaje in tržne pogoje ter načine, kako ti vplivajo na 

trend in uspešnost prodaje avtomobilov. Poprodajnim servisnim storitvam se namenja 

premalo časa, sredstev in pozornosti glede na njihov pomemben vpliv na poslovanje podjetja. 

V aplikativnem delu so na osnovi kvantitativne raziskave zbrani podatki s pomočjo anketnega 

vprašalnika. Iz rezultatov raziskave ugotavljamo, da zadovoljstvo iz naslova kakovostno 

izvedene poprodajne storitve pomembno vpliva na odločitev kupca glede ponovnega nakupa 

avtomobila pri istem prodajalcu in serviserju vozil. Najpomembnejši dejavniki oziroma 

elementi so iz segmenta »osebje« in segmenta »proces«. Iz izidov raziskave izhajajo predlogi 

za izboljšave oziroma ohranitev kupcev. 

Ključne besede: poprodaja, anketa, raziskava, prodajalec in serviser vozil, pričakovanja, 

zadovoljstvo, lojalnost, odločitev, ponovni nakup. 

SUMMARY 

The master's thesis deals with the after-sales process and market conditions and shows how 

these affect the trends in and the success of the sale of cars. The after-sales repair service 

devotes too little time, resources and attention in view of their significant impact on the 

company’s performance. The applicative part of the thesis is based on quantitative research 

data that were collected using a questionnaire. The results of the research showed that 

customers’ satisfaction with the quality of after-sales services made a significant impact on 

their decision to repurchase a car from the same dealer and repairer of vehicles. The most 

important factors or elements are found in the »staff« and »process« segments. The results of 

the research bring up some suggestions for improvements or for retaining of customers. 

Keywords: after-sales, survey, research, sales and service of vehicles, expectations, 

satisfaction, loyalty, decision making, repurchase. 
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1 UVOD 

V uvodu predstavljamo teoretična izhodišča in obravnavani raziskovalni problem. V tem delu 

magistrske naloge je opredeljen raziskovalni problem, predstavljeni so cilji raziskovalne 

naloge, glavna hipoteza, temeljni in drugi cilji, predpostavke in omejitve raziskovalnega 

problema ter raziskovalne metode, s katerimi smo potrdili hipotezo. 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretična izhodišča 

Živimo v okolju, kjer se dogajajo hitre in nepričakovane spremembe, na katere ne moremo 

vplivati, temveč se jim lahko le prilagajamo. V času intenzivne industrije je bilo glavno 

vprašanje le, kako proizvesti. Danes pa se srečamo z vprašanjem, kako tržiti in prodati 

proizvedene izdelke. Postavi se še eno pomembno vprašanje, in sicer, kako ponuditi kupcu 

čim boljšo podporo in oskrbo po prodaji izdelka. Kakšno vrsto poprodajnih storitev torej 

nuditi kupcu, da bo zadovoljen z izdelkom v celotni predvideni dobi uporabe. Prodaja novih 

osebnih avtomobilov je v letu 2014 v Evropi zrasla za dobrih osem odstotkov, v Sloveniji pa 

je bilo uradno prodanih 60.274 novih registriranih osebnih vozil. Zaradi vpliva tako 

imenovanih enodnevnih registracij je treba od te številke odšteti vsaj dobro tretjino. V 

Sloveniji se po cestah vozi dober milijon registriranih osebnih avtomobilov, lani pa smo tej 

številki prišteli še okrog 40 tisoč novih osebnih vozil. To pomeni, da imamo v Sloveniji dokaj 

velik vozni park, ki potrebuje popravila, redne servise in druge vrste poprodajnih storitev, kar 

predstavlja velik potencial zaslužka v segmentu zagotavljanja nadomestnih delov in storitev 

(Pavšič 2015).  

V poslovnem svetu prevzemajo storitve vedno večji delež v celotnem bruto družbenem 

proizvodu, v Sloveniji celo dobri dve tretjini bruto družbenega proizvoda. Med te sodijo tudi 

storitve oziroma dejavnosti poprodajnih servisnih storitev osebnih avtomobilov (Quandl 

2014).  

Kakovostno izvedene poprodajne servisne dejavnosti pozitivno vplivajo na zadovoljstvo, 

slednje pa na odločitev za ponoven nakup. Zadovoljni in lojalni kupci se bodo ponovno 

vračali v organizacijo. Na sliki 1 prikazujemo povezavo teh konceptov, ki jih bomo v 

nadaljevanju tudi podrobneje opredelili. 

Odločitve kupcev o ponovnem nakupu so odvisne od kategorije proizvodov, servisnih 

oziroma poprodajnih storitev pooblaščenih serviserjev, predhodnih izkušenj, kupne moči, 

priporočil prijateljev, uspešno rešenih predhodnih reklamacij in drugih dejavnikov. Obnašanje 

kupcev je za nas pomembno ne samo zato, da bi izvedeli, kaj kupci kupujejo, ampak tudi zato, 

ker je treba razumeti, kdaj, zakaj, kako, v kolikšni meri, kako pogosto in kako dolgo bodo 

kupci kupovali, uporabljali ponudbo prodajalca in serviserja (Hoyer in MacInnis 1997, 6–7). 

Podrobneje smo analizirali pomen poprodajnih servisnih storitev in z njimi povezano 
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zadovoljstvo, ki vpliva na ponovno nakupno odločitev, saj predpostavljamo, da pooblaščeni 

serviserji temu dejavniku namenjajo premalo pozornosti.  

 

Slika 1: Vpliv kakovostne poprodajne storitve na ponovni nakup 

V avtomobilski industriji poprodajnim storitvam oziroma poprodajnim tržnim pogojem včasih 

pripisujejo prenizko stopnjo pomembnosti v primerjavi s prodajnimi dejavnostmi. Pomembno 

je, da se aktivno ukvarjamo s poprodajo in vlagamo sredstva v razvoj omenjenega področja. S 

tem pridobivamo pomembne konkurenčne prednosti in poslovne priložnosti, ki bi organizaciji 

lahko zagotovile tudi boljše poslovne rezultate.  

Poročilo Evropske komisije v letu 2009 z naslovom »Protimonopolna politika: neznatno 

znižanje cen avtomobilov v letu 2009, toda vztrajno naraščanje cen popravil in vzdrževanja, 

krizi navkljub« je obravnavalo gibanje cen novih avtomobilov. Za nas je v poročilu zanimiva 

predvsem izjava g. Joaquína Almunia, podpredsednika Evropske komisije, odgovornega za 

politiko konkurence, ki je dejal, da ga zelo veseli, da imajo kupci v Evropi še naprej koristi od 

močne konkurence na prodajnih trgih avtomobilov. Hkrati pa je zgrožen nad neprekinjeno 

rastjo cen popravil in rezervnih delov med gospodarsko recesijo. To kaže, da je bila okrepitev 

konkurence na poprodajnih trgih pravilna odločitev! Namreč, s tem je pozdravil vstop novih 

akterjev na področje poprodaje, ki so tu videli dodatni vir zaslužka. Seveda pa se bo s 

povečevanjem novih ponudnikov poprodajnih storitev povečala konkurenca in s tem tudi 

pritisk na cene rezervnih delov in storitev. V poprodaji so torej še velike rezerve za zaslužke 

in izboljšavo poslovanja pooblaščenih serviserjev vozil, odvisno je le od slednjih, ali so 

sposobni te priložnosti zaznati in jih seveda tudi izkoristiti. Namreč, pretežni del pooblaščenih 

serviserjev in prodajalcev vozil se je osredotočilo zgolj na prodajo vozil, saj so pričakovali 

predvsem pomoč ali subvencijo države oziroma principalov ali, drugače rečeno, glavnih 

uvoznikov za dotično državo oziroma trg. Zanemarili pa so pomembno vejo, poprodajo, ki 

ponuja dodatne možnosti zaslužka, ob tem pa s kakovostno storitvijo zagotavlja lojalnega 

Poprodajne storitve 

 

Kakovostne storitve 

Zadovoljstvo kupcev 

Ponovni nakup  

Pričakovanja kupcev 

Reklamacije 

Lojalnost kupcev 
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kupca, ki jih bo obiskal, ko se bo odločal o ponovnem nakupu novega vozila (European 

Commission 2010).  

Tako tudi Kuhelj (2009, 3) v svojem delu opozarja, da je premalo pozornosti posvečene 

storitvam, ki so v današnjem razvitem svetu bistveno bolj razširjene od industrijske 

proizvodnje. 

Managerji lahko z aktivnim delovanjem in zavedanjem (priznanjem) pokažejo, da so 

poprodajne aktivnosti oziroma kakovostno izvedene poprodajne servisne storitve ključni 

dejavnik, ki vpliva na zadovoljstvo kupcev, slednje pa pomembno vpliva na odločitev za 

ponoven nakup avtomobila. Podobnega mnenja je tudi Dular (2010, 2), ki v svojem delu 

navaja dve možnosti problemov, ki jih lahko srečujemo v organizaciji, kot sta nepriznavanje 

in nezavedanje. To pomeni, da si managerji »zatiskajo oči« z nepriznavanjem ali z 

nezavedanjem pomembnosti poprodajnih servisnih storitev in s tem izgubljajo poslovne 

priložnosti, dober kader ter nazadnje tudi kupce (prav tam). 

Mumel (2001, 163) omenja, da je v sklopu poslovnega procesa pomembna tudi faza 

ponakupnega vedenja, ki je vse bolj v središču pozornosti.  

Nasveti, predlogi, pomoč na cesti, reševanje reklamacij, popravila vozila v garanciji, prodaja 

nadomestnih delov, testiranje vozil, pranje in poliranje, klepanje in barvanje karoserije, hitri 

servisi, popravilo stekel, vleka vozil, pomoč pri soudeležbi pri plačilu določenega zneska za 

popravilo oziroma kulanca in še veliko drugih storitev so kupcu na voljo v sklopu storitev, 

imenovanih poprodajne storitve. 

Funkcija poprodajne dejavnosti je običajno sestavljena iz naslednjih segmentov: oddelka za 

mehanična popravila in sprejem, oddelka za kleparsko-ličarska popravila, oddelka za prodajo 

originalnih nadomestnih delov, oddelka za reklamacije in pritožbe vozil v garanciji in izven 

garancije ter oddelka za dekonzervacijo, pripravo, pranje in čiščenje vozil. Pogosto so vsi ti 

oddelki v podjetju na eni lokaciji oziroma na enem prodajno-servisnem mestu. Težko je 

določiti, kateri oddelek je pomembnejši, saj se med seboj dopolnjujejo.  

Meža (2003, 91) opredeljuje poprodajne storitve kot tehnični servis izdelkov, ki prav tako v 

veliki meri vpliva na kupčevo zadovoljstvo. Vsebina članka je namenjena managerjem, ki 

želijo na tem področju razviti donosno in h kupcu usmerjeno dejavnost. Meža (prav tam) tudi 

omenja, da poprodajne storitve pomembno vplivajo na odnose med proizvajalcem in kupcem 

ter so odločilna transakcijska faza. 

Vsa podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo in prodajo, ali pa tista, ki se ukvarjajo le s prodajo 

določenih izdelkov, zagotavljajo svojim kupcem tudi pomoč v času uporabe kupljenega 

izdelka. Vsak kupec ima svoja pričakovanja o storitvi ter pomoči, ki mu jo bo ponudil 

pooblaščeni prodajalec in serviser avtomobilov. Pri prvem stiku s podjetjem kupcu ni vse 
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povsem jasno o tem, kaj bo dobil, ima le določeno pričakovanje ali predstavo. Na omenjena 

pričakovanja vplivajo predvsem: predhodne izkušnje s podjetjem, in sicer to, kar je izvedel iz 

časopisov, revij; oglasna sporočila podjetja; izkušnje s podobnimi storitvami; pričakovana 

cena; lastne možnosti opravljanja istovrstnih storitev; pogovori s prijatelji ter podzavestni 

cilji. 

Zanimiv pogled na pričakovanja podaja Brookes (1995, 58–59), ki pravi, da so pričakovanja 

kot »napovedovalci« (verjetnosti) v glavah kupcev o tem, kaj naj bi vsebovala servisna 

storitev in kakšen naj bi bil njen proces. Pričakovanja naj bi celo izkazovala kupčeve želje v 

zvezi z izvedbo servisne storitve. Za pričakovanja velja tudi območje tolerance, ki predstavlja 

razliko med želenimi in zadostnimi ali sprejemljivimi pričakovanji. Želena pričakovanja so 

tista, ki zajemajo želje in zmožnosti kupca in so v veliki meri povezana s preteklimi 

izkušnjami. Zadostna ali sprejemljiva pričakovanja pa so tista, ki so vezana na primerjavo z 

možnimi alternativami in neka ocena tega, kakšna naj bi bila storitev. 

Zato velja tudi, kadar kupec ne posveča posebne pozornosti prejeti storitvi, da je bila ta 

opravljena znotraj območja tolerance. Ko pa storitev preseže meje tolerance, se bo kupec 

odzval v pozitivni ali negativni smeri (Lovelock in Wright 1999, 91). 

Nakup in uporaba izdelka za vse kupce nista vedno prijetna in vznemirljiva izkušnja. Žal 

nekateri kupci doživijo tudi neprijetna presenečenja, zaradi katerih občutijo nezadovoljstvo in 

jezo. Pri ponovnem nakupu kupec doživlja določen stres in tudi strah. Zato kupci nakupujejo 

tam, kjer ocenjujejo, da je njihov nakup najbolj varen. Kupci se torej pri svojih nakupih želijo 

počutiti varne. Varne se počutijo predvsem, če so ob vsakem obisku določenega podjetja 

deležni vedno enake oziroma pričakovane kakovosti poprodajne servisne storitve. 

Pri opredelitvi kakovosti servisne storitve si bomo pomagali z opredelitvijo kakovosti, ki 

pravi, da je kakovost ravnovesje med pričakovano in izvedeno storitvijo, po drugi strani pa so 

to tudi sestavine storitve, ki so sposobne zadovoljevati izraženo potrebo kupca (Damjan in 

Možina 1995, 135–136). 

Pozorni moramo biti na poprodajno storitev ter na način izvedbe te servisne storitve, če 

želimo, da bo kupec storitveno podjetje označil kot dobro oziroma kakovostno. Torej ločimo 

dve vrsti storitev, in sicer dobro zasnovan model storitev, kar pomeni opravljanje pravega 

dela ali tudi pravilno oceno, kaj kupci pričakujejo, ter oblikovanje takega paketa storitev, ki 

bo ustrezal njihovim pričakovanjem. Dobro zasnovan model storitve lahko razumemo kot 

takšno vrsto storitev, kot je npr. možnost, da lahko kupec izdelek brezplačno preizkusi; razni 

priročniki za uporabo in vzdrževanje izdelka; da je v bližini servis avtomobilov; da so vedno 

na voljo rezervni deli za avtomobile; da ob okvari takoj priskoči na pomoč serviser ali za to 

usposobljena oseba; da imamo vedno osebje, ki je usposobljeno za posredovanje informacij 

obstoječim in potencialnim kupcem, ter druge podobne vrste storitev. V drugo vrsto 

poprodajnih storitev pa uvrščamo dobro izvedbo storitve, kar pomeni pravilno opravljeno 
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delo. To pomeni sposobnost zagotoviti brezhibnost paketa storitev kjer koli in kadar koli pride 

kupec v stik z organizacijo. Temu pravimo tudi storitev brez napak (Horovitz in Jurgens 

Panak 1992, 16–19). Kakovostno opravljena storitev zagotavlja zadovoljstvo kupcev. 

Zadovoljstvo lahko opredelimo kot zelo relativno stvar, saj vsak kupec zaznava subjektivno in 

ocenjuje na osnovi svojih preteklih izkušenj in prepričanj. Oliver (1996, 11) navaja, da beseda 

zadovoljstvo izhaja iz latinskih besed satis, ki pomeni dovolj, in facere, ki pomeni doseči. Ob 

tem je izoblikoval svojo definicijo, ki pravi, da je zadovoljstvo kupcev pozitiven odziv na 

neko izpolnitev. Torej lahko rečemo, da je zadovoljstvo kupcev ocena tega izdelka ali storitve 

v tem, ali je izdelek (oz. storitev) izpolnil njegova pričakovanja in potrebe. 

Kotler (2000, 36) pravi, da lahko zadovoljstvo opredelimo kot kupčevo počutje radosti in 

veselja ali nasprotovanja, ki nastane kot rezultat primerjave med zaznano prejeto storitvijo in 

njegovimi osebnimi pričakovanji. Če si natančneje pogledamo Kotlerjevo definicijo, lahko 

pričakovanja kupcev definiramo kot predvidevanje bodočih dogodkov, ki temeljijo na 

dosedanjih izkušnjah, trenutni situaciji in prejetih informacijah. 

Zadovoljstvo kupcev je v nekaterih panogah bolj pomembno kot v drugih. Raziskave so 

pokazale, da zadovoljstvo izredno močno vpliva na odločitev za ponovni nakup v 

avtomobilski industriji, farmaciji in prehrambni industriji. Najmanj pa zadovoljstvo vpliva na 

ponovni nakup v telekomunikacijah. Tako lahko ugotovimo, da je doseganje zadovoljstva v 

avtomobilski industriji pomembno orodje, s katerim lahko vplivamo na odločitve kupcev, ko 

se odločajo o ponovnem nakupu (Johnson in Fornell 1991, 267). 

Organizacije, ki se zavedajo pomembnosti visoke kakovosti poprodajnih servisnih storitev ter 

njihovega vpliva na zadovoljstvo kupcev, so neprestano aktivne na področju ugotavljanja 

stopnje zadovoljstva kupcev s servisnimi storitvami. Ključnega pomena so vodje oziroma 

srednji management, ki vodijo, organizirajo ter nadzirajo osebje, ki je v neposrednem stiku s 

kupci. Vodje nudijo vzor oziroma zgled delovanja in obnašanja. Slednji morajo biti primerno 

motivirani in nagrajeni, ob tem pa mora podjetje omogočiti vodjem sledenje oziroma merjenje 

dosežkov, saj tako lahko spodbuja in nadzoruje zaposlene. 

Z zadovoljstvom sta tesno povezana dva elementa, in sicer reklamacije kupcev oziroma 

učinkovit proces njihovega reševanja ter proces odločanja. Slednjega bomo podrobneje 

obravnavali kasneje. Kupci lahko v času nakupa določene informacije o uporabi preslišijo, 

prezrejo ali jih ne zaznajo kot pomembne. Prav te izpuščene informacije so pogosto vir težav 

in nezadovoljstva kupcev, saj obstaja tveganje, da kupec ni prebral navodil in je nepravilno 

uporabil določene funkcije na vozilu, kar lahko privede celo do okvare vozila. Zato mora 

prodajalec ali serviser vozil vedno postavljati kupcu dodatna vprašanja, s katerimi ugotavlja, 

ali ga je kupec dejansko razumel. 
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Cvek (2013, 133) pravi, da sta posameznik ali ekipa v podjetju lahko v življenju uspešna in 

srečna, če si to najprej želita, nato pa je treba znati postavljati prava vprašanja in predvsem 

aktivno poslušati. To velja tudi v izvajanju poprodajnih servisnih storitev, predvsem v 

situacijah, ko kupci reklamirajo nadomestni del ali opravljeno poprodajno servisno storitev. 

To moramo vzeti kot darilo, saj s tem, ko kupec reklamira določeno zadevo, izraža svoje 

nestrinjanje in, kar je zelo pomembno, želi, da spremenimo način našega delovanja. Dokler 

bodo pritožbe, nam torej kupci vedno dajejo možnost, da se izboljšamo, in ob tem tudi 

priložnost, da nadgradimo zadovoljstvo naših kupcev. Žal marsikdo tega ne jemlje kot 

priložnost in se zato vede neprimerno do kupca, saj misli, da ga kupec »napada« in da je jezen 

prav na osebo ali zaposlenega, ki stoji pred njim. Po našem mnenju je največja »kazen«, ki jo 

lahko kupec povzroči pooblaščenemu servisu, prav ta, da ne pove ničesar, torej ne reklamira 

in se ne pritožuje ter odide h konkurenci. V tem primeru sploh ne vemo, da smo izgubili 

kupca. To izvemo čez čas, ko je že prepozno. Ne vemo razlogov, zakaj nas je zapustil, in 

posledično ne vemo, kakšne korektivne in preventivne ukrepe naj vodstvo sprejme. 

Posledično nam tak nezadovoljni kupec naredi tudi veliko negativne reklame, ki je ni mogoče 

oceniti v finančni obliki. 

Preden preidemo na področje lojalnosti, bomo omenili še proces, ki je tesno povezan z 

zadovoljstvom, in sicer proces odločanja kupcev. Prav rezultat tega odločanja je namreč 

ponovni nakup ali opustitev nakupa izdelka ali storitve. Mumel (2001, 161–163) omenja, da 

je v sklopu procesa odločanja pomembna tudi faza ponakupnega vedenja. To še dodatno 

potrjuje naše stališče, da so v današnjem času poprodajne storitve ključna oziroma 

najpomembnejša faza v procesu odločanja. Mumel (prav tam) še dodaja, da se moramo 

vprašati, o čem se mora kupec vsakodnevno odločati. Pri tem je navedel tri glavne točke, in 

sicer: odločitve o ponovnem nakupu, odločitve o uporabi ter odločitve o tem, kaj naj kupec 

naredi z izdelkom po uporabi. 

Kupec in prodajalec pri izbiri in odločanju nimata docela prostih rok. Za izbiranje in 

odločanje potrebujeta čas, pa tudi denar za pridobivanje informacij, zato tako kupec kot 

prodajalec presojata, koliko časa in koliko stroškov je vreden nakup oz. prodaja. Izhajata iz 

svojih interesov, iščeta dovolj širok izbor možnosti, jih vrednotita in se šele potem odločita za 

sodelovanje. Nasploh velja, da si kupec želi čim ugodnejše razmere med koristmi, ki jih bo 

dobil z izdelkom ali storitvijo, in ceno, ki jo bo plačal za ta izdelek ali storitev. Za svoj denar 

želi dobiti kar največ (Tavčar 1996, 13–21). 

V procesu poprodajnih storitev se morajo določeni pozitivni dogodki (ki so ustvarili 

zadovoljstvo) večkrat ponoviti, da se pri kupcih prične ustvarjati občutek varnosti in zaupanja 

pri izbranem pooblaščenem prodajalcu in serviserju avtomobilov. Prav ta varnost in 

vzpostavljeno zaupanje v serviserja privede do predanosti kupcev, kar z drugimi besedami 

označimo kot lojalnost. 
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Najprej se moramo vprašati, kaj moramo kupcu ponuditi, da ga naredimo lojalnega. Kupec bo 

toliko lojalen servisu, kolikor bo servis lojalen kupcu. Gre za »dam–daš« situacijo. Lojalnost 

je stališče, ki si ga kupec oblikuje v času sodelovanja s prodajalcem in serviserjem 

avtomobilov. Lojalnost do servisa se torej oblikuje postopno in na osnovi preteklih izkušenj 

kupca. Zato si mora serviser prizadevati, da bo vedno izpolnil dogovore in objavljene 

vrednote ter vizijo organizacije (Petančič 2012).  

V ekonomski terminologiji je lojalno poslovanje opredeljeno kot vedenje, ki je v skladu s 

poslovnimi običaji in poslovno moralo. Po SSKJ (2005) je lojalnost opredeljena tudi kot 

pošteno in odkrito ravnanje; tretja opredelitev lojalnosti pa je ponazorjena s primerom, in 

sicer »nekatera mesta so se upirala, to pa je ostalo lojalno«. Torej nas ni zapustilo, ampak je 

bilo predano obstoječi organizaciji oziroma družbi (SSKJ 2005). 

Kline (2008, 8–17) je opredelil lojalnost kot ponovni nakup oziroma kot funkcijo psiholoških 

procesov, emocij, stališč, motivov in situacij. Pri tem je poudaril, da gre predvsem za 

razvijanje in ohranjanje odnosov s kupci na različnih stopnjah. Kupce je razdelil v šest skupin, 

in sicer: partnerski kupec, advokatski kupec, podporni kupec, stalni kupec, obstoječi kupec in 

potencialni kupec. Partnerski kupec je na najvišji stopnji in predstavlja tistega lojalnega 

kupca, ki zagotavlja ponovni nakup in s tem vpliva na višji tržni delež te blagovne znamke ter 

na donosnost poslovanja.  

Večinoma velja, da bolj kot bodo kupci zadovoljni, bolj bodo lojalni temu ponudniku. Zato si 

moramo v poslovnem procesu čim bolj natančno oblikovati in nastaviti prave definicije 

oziroma določiti, kaj v kupcu ustvarja zadovoljstvo in kako to vpliva na lojalnost. Fraser-

Robinson (1999, 29) v svojem delu navaja tudi, da niso vsi kupci enaki in še zdaleč ne 

moremo postaviti enakih meril za vse dejavnosti. Zato si moramo sami določiti, kaj bomo 

merili v procesu ugotavljanja zadovoljstva, saj bomo iz tako pridobljenih rezultatov oblikovali 

dejavnosti, ki bodo privedle do še večje lojalnosti kupcev do naše organizacije. Ob tem še 

doda, da lojalnosti ne moremo upravljati, če je ne moremo ali ne znamo meriti. To primerja z 

vožnjo z zavezanimi očmi. 

V avtomobilski dejavnosti ugotavljamo lojalnost kupcev s pomočjo določenih vprašanj, kot so 

na primer: Ali bi na podlagi zadnjih izkušenj pooblaščenega serviserja predlagali tudi ostalim 

(prijatelju)? Ali bi se na podlagi zadnjih izkušenj vrnili k istemu pooblaščenemu serviserju? 

Ali bi avtomobil kupili pri istem prodajalcu? Ali bi kupili isto blagovno znamko? Podobnih 

vprašanj je lahko veliko. 

V glavnem oziroma osrednjem delu magistrske naloge smo proučevali oziroma ugotavljali, 

kateri so tisti pomembni elementi v poprodajnih servisnih storitvah, ki ustvarjajo zadovoljstvo 

kupcev, in kako slednje pomembno vpliva pri odločitvah o ponovnem nakupu avtomobila. 

Težava je, da udeleženci v procesu niso dovolj ozaveščeni in se pogosto ne zavedajo 

dejanskih sinergijskih učinkov in posledic poprodajnih dejavnosti oziroma storitev. 
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Ocenjujemo namreč, da v primeru prodaje avtomobilov kakovostno izvedene poprodajne 

servisne storitve pozitivno vplivajo na zadovoljstvo, slednje pa na odločitev o ponovnem 

nakupu avtomobila. Tako zagotavljamo uspešno ponavljanje poslovnega in obnovitvenega 

procesa organizacije. Iz tega sledi, da ni tako pomembno, kako to funkcijo imenujemo ali 

definiramo, bolj pomembno je, da razumemo vsebino in vpliv te funkcije ter kako njene 

poprodajne dejavnosti vplivajo na uspeh organizacije. 

Zadovoljen in lojalen kupec se bo vračal ponovno v našo organizacijo in nam tako zagotovil 

»kruh« za preživetje in nadaljnji razvoj podjetja. V nadaljevanju predstavljamo namen, cilje 

in hipotezo. 

1.2 Namen in cilji magistrske naloge ter hipoteza 

Namen magistrske naloge je raziskati pomembnost izbranih dejavnikov izvajanja poprodajnih 

storitev za ustvarjanje zadovoljstva kupcev z izbranim pooblaščenim prodajalcem oziroma 

serviserjem ter obenem ugotoviti, kako se slednje odraža na odločitvi za ponovni nakup pri 

izbranem serviserju oziroma prodajalcu. Skladno s tem smo v teoretičnem delu opredelili 

pojme poprodajnih storitev, koncept zadovoljstva kupcev in koncept lojalnosti kupcev ter 

povzeli rezultate najpomembnejših domačih in tujih raziskav s proučevanega področja. 

Ugotovitve v okviru teoretičnega dela so predstavljale izhodišče za izvedbo empirične 

raziskave. 

V aplikativnem delu smo izvedli kvantitativno raziskavo ter tako proučili povezavo med 

servisnimi poprodajnimi storitvami osebnih avtomobilov in zadovoljstvom ter ponovnim 

nakupom osebnih avtomobilov. Z raziskavo smo potrdili hipotezo: 

H1: Zadovoljstvo kupcev s kakovostjo izvajanja poprodajnih servisnih storitev na osebnih 

avtomobilih predstavlja pomemben dejavnik pri odločitvi za nakup naslednjega avtomobila 

pri istem prodajalcu. 

Poprodajnim storitvam namenjamo premalo časa, sredstev in pozornosti glede na njihov 

pozitiven vpliv na poslovanje podjetja. Prvi cilj je bil kritično preučiti in ugotoviti obstoječe 

zadovoljstvo kupcev s poprodajnimi storitvami izbranega pooblaščenega prodajalca in 

serviserja osebnih avtomobilov. Drugi cilj je bil ugotoviti, kateri so tisti dejavniki, ki 

pomembno vplivajo na zadovoljstvo kupcev v servisnih oziroma poprodajnih storitvah 

osebnih avtomobilov. Tretji cilj pa je bil ugotoviti, ali obstoječe zadovoljstvo kupcev pri 

izbranem serviserju pomembno vpliva na odločitev za ponovni nakup avtomobila.  

Bistveni prispevek magistrske naloge je sporočilo, da so poprodajne dejavnosti ključni 

dejavnik in vir dolgoročnega in predvsem stalnega zaslužka ter uspeha podjetja. Na osnovi 

pridobljenih informacij in posledično ugotovitev smo oblikovali predloge za povečanje 

učinkovitosti poprodajnih servisnih aktivnosti izbranega pooblaščenega prodajalca in 
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serviserja osebnih avtomobilov, ki prispevajo k večjemu zadovoljstvu kupcev in k odločitvi 

za ponoven nakup avtomobila pri istem pooblaščenem prodajalcu in serviserju avtomobilov. 

Menimo namreč, da je v avtomobilizmu vredno vlagati v poprodajne dejavnosti. 

1.3 Predvidene metode raziskovanja za doseganje ciljev naloge  

Naloga obsega teoretični in empirični sklop. Teoretični sklop je namenjen pregledu literature 

ter pripravi ustreznih izhodišč za izvedbo empiričnega dela. Na osnovi pregleda domače in 

tuje literature smo opredelili osnovne pojme, povezane z zadovoljstvom kupcev, osnovne 

elemente v okviru procesa izvajanja poprodajnih storitev na avtomobilskem trgu (na drobno) 

ter opredelili koncept lojalnosti kupcev. V ta namen smo uporabili metodo deskripcije, 

metodo povzemanja, metodo komparacije, metodo kompilacije in metodo sinteze, s pomočjo 

katere smo teoretični del zaključili s povzetkom najpomembnejših ugotovitev dosedanjih 

raziskav. Ta so predstavljala izhodišče za oblikovanje anketnega vprašalnika kot tudi za 

izvedbo empirične raziskave. Osnova empiričnega sklopa magistrske naloge je kvantitativna 

raziskava. Njeno izhodišče je anketa, s katero smo izmerili: 

- pomen posameznih elementov v procesu izvajanja poprodajnih storitev, povezanih s 

predhodnim nakupom avtomobila, za zadovoljstvo kupcev avtomobilov ter 

- pomen zadovoljstva kupcev z izvedbo poprodajnih storitev in povezavo z odločitvijo o 

ponovnem nakupu. 

V kvantitativni raziskavi smo planirali vzorec, ki bi obsegal okvirno 100 voznikov osebnih 

avtomobilov, ki svoje vozilo redno dostavljajo na servis k izbranim pooblaščenim 

prodajalcem in serviserjem osebnih avtomobilov v obalni regiji, kjer so servisni svetovalci po 

opravljeni storitvi kupcem ponudili vprašalnik (v tiskani obliki). Zbrali smo 213 veljavnih 

vprašalnikov, kar nas je zelo pozitivno presenetilo.  

Vprašalnik je sestavljen iz naslednjih sklopov vprašanj pretežno zaprtega tipa: 

- vprašanja o demografskih značilnostih anketiranca (spol, starost, status zaposlitve ...), 

- vprašanja o osnovnih lastnostih avtomobila, ki je predmet poprodajnih storitev (znamka, 

model, leto izdelave ...) ter vprašanja o načinu njegovega vzdrževanja/servisiranja, 

- vprašanja o pomenu, ki ga posameznim elementom izvajanja servisnih dejavnosti (osebje, 

kakovost izvedbe storitve, cenovni vidik ...) pripisuje kupec z vidika doseganja svojega 

zadovoljstva, 

- vprašanja glede izkušnje z zadnjo (pravkar opravljeno) servisno storitvijo oziroma ocena 

zadovoljstva s posameznimi elementi izvajanja servisnih dejavnosti, 

- vprašanja v zvezi z oceno lojalnosti blagovni znamki avtomobila kakor tudi konkretnemu 

pooblaščenemu prodajalcu/serviserju ter 

- vprašanje o pripravljenosti za plačilo višjih cen pri ponovnem nakupu avtomobila pri 

istem prodajalcu in serviserju vozil zaradi zadovoljstva s poprodajnimi storitvami.  
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Vprašalnik je bil skladno s priporočili avtorjev Easterby-Smith, Thorpe in Lowe (2005) 

predhodno preskušen na vzorcu dvanajstih ljudi z namenom ocene njegove razumljivosti, 

primernosti in okvirno potrebnega časa za njegovo izpolnitev. Za računalniško obdelavo 

podatkov smo uporabili program Microsoft Excel in statistični paket SPSS. Na osnovi 

dobljenih visokih ocen, ki so jih podali anketiranci posameznim elementom, ugotavljamo, da 

smo v vprašalnik vključili dejansko pomembne dejavnike za kupce. 

Za analizo zbranih odgovorov smo uporabili ustrezne metode univariatne in multivariatne 

analize. Za namen predstavitve značilnosti vzorca smo uporabili izbrana relativna števila 

(strukture), mere srednjih vrednosti ter mere variabilnosti. Prav tako smo osnovno analizo 

odgovorov, vezanih na posamezne elemente zadovoljstva s poprodajnimi storitvami oziroma 

lojalnostjo kupcev, izvedli najprej s pomočjo izbranih mer srednjih vrednosti in mer 

variabilnosti (univariatna analiza). Pomen posameznih elementov v procesu izvajanja 

poprodajnih storitev za zadovoljstvo kupcev smo ocenjevali na osnovi analize izbranih 

korelacij, medtem ko smo kot osrednjo metodo v okviru analitične obdelave uporabili 

diskriminantno analizo. Na podlagi slednje smo ocenili, ali med skupino kupcev, ki izkazujejo 

lojalnost izbranemu pooblaščenemu prodajalcu in serviserju, ter skupino kupcev, ki omenjene 

lojalnosti ne izkazujejo, obstajajo statistično pomembne razlike v oceni zadovoljstva z 

opazovanimi elementi v procesu poprodajnih servisnih storitev. Rezultati diskriminantne 

analize so nam tako omogočili preverjanje in potrditev hipoteze, da zadovoljstvo kupcev s 

kakovostjo izvajanja poprodajnih servisnih storitev predstavlja pomemben dejavnik pri 

odločitvi za nakup naslednjega avtomobila pri istem prodajalcu. 

Ob poglobljeni interpretaciji rezultatov analize smo podali tudi predloge za prihodnje 

dejavnosti na področju izvajanja poprodajnih storitev, ki jih predstavljamo v zaključnih 

ugotovitvah in priporočilih našega raziskovalnega dela oziroma magistrske naloge. 

1.4 Predvidene predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Vprašalnike smo razdelili na območju slovenske Obale. To opredeljujemo kot prvo omejitev, 

saj smo anketirali le voznike iz ene regije in ne iz celotne Slovenije. Med omejitve raziskave 

smo uvrstili tudi število odzivov na vprašalnik in čas za izvedbo raziskave. 

Med možnimi omejitvami ali težavami lahko štejemo tudi epistemološke težave, ki lahko 

nastopijo zaradi različne strokovne usposobljenosti anketirancev, saj lahko podajo odgovore 

glede na njihovo znanje o določenem problemu. To znanje pa je med anketiranci na različnih 

ravneh. Ob tem so se nam pojavile še psihološke omejitve, ki so nastopile pri oblikovanju 

vprašanj, saj je bilo težko prilagoditi vprašanja vsem anketirancem, namreč, bili smo 

obveščeni s strani osebja na sprejemu, da so nekaterim starejšim anketirancem pojasnjevali 

vprašanje, ki se je nanašalo na sodobno opremo in orodje, saj niso poznali vrste orodja in 

računalniških naprav za preizkus delovanja vozila (testerjev). Poleg tega so se jim črke v 
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vprašalniku zdele premajhne. Drugih težav ni bilo. Sledi drugo poglavje, ki obravnava 

kakovost v storitveni dejavnosti in dimenzije kakovosti. 



12 

2 KAKOVOST V STORITVENI DEJAVNOSTI 

V naslednjih poglavjih bomo podrobneje predstavili, kaj je kakovost in kaj so dimenzije 

kakovosti v storitveni dejavnosti, ki se od proizvodne dejavnosti razlikuje predvsem v tem, da 

storitev ne moremo skladiščiti vnaprej, jih ne moremo prevažati in so neotipljive. Storitve 

imajo še eno pomembno značilnost, in sicer, da so neobstojne (Snoj 1998, 36). Torej jih ne 

moremo shraniti na zalogo, na primer servis vozila, ampak ga moramo opraviti prav v tistem 

trenutku, ko je avtomobil na servisu oziroma ko kupec naroči to vrsto storitve. 

Kotler idr. (1999, 646) opredeljujejo storitev kot dejanje, ki ga ena stran lahko ponudi drugi, 

je po svoji naravi neotipljivo in ne pomeni posedovanja česarkoli. Ob tem Kotler (1996, 464–

468), podobno kot Snoj (1998), navaja še značilne lastnosti, ki veljajo za storitve, in sicer: 

neopredmetenost oziroma neotipljivost, neločljivost, spremenljivost in minljivost, saj storitev 

ne moremo shraniti. 

Še ena posebnost, ki vse bolj prihaja v ospredje, je tudi vedno večji delež nacionalnih 

dohodkov iz naslova storitvenih dejavnosti. Prav tako se povečuje delež zaposlenih na 

področju storitev, ki v razvitih državah dosega tudi preko šestdeset odstotkov. Marolt in 

Gomišček (2005, 138–143) med glavne storitvene dejavnosti med drugim uvrščata tudi 

vzdrževalne storitve, ki jih označita kot različne vrste servisov in tem podobne dejavnosti. 

Tudi onadva omenjata razlike med izdelkom in storitvijo, kjer izpostavita, da je za storitve 

značilno, da je velik del zaposlenih v neposrednem stiku s kupcem; v usposabljanja so 

pogosto vključena tudi psihološka znanja; emocionalni dejavniki so lahko zelo pomembni, 

medtem ko pri izdelkih prevladuje tehnično zanje; standardi za nadzor so manj natančno 

določeni ter tudi to, da storitve ne moremo skladiščiti. V sklopu teh razlik sta večkrat 

poudarila pomembnost osebja oziroma izbor kadra, saj pravita, da je kakovost poslovanja 

organizacije odvisna predvsem od ljudi, zlasti v storitveni dejavnosti. Ob tem poudarita, da je 

vloga človeka pri kakovosti v storitvenih dejavnostih dominantna.  

Horovitz in Jurgens Panak (1992, 16–19) opozarjata, da moramo paziti na storitev in na način 

izvedbe, če želimo, da kupci storitveno podjetje označijo kot dobro oziroma kakovostno. 

Torej ločimo dve vrsti storitev, in sicer dobro zasnovan model storitev, kar pomeni 

opravljanje pravega dela ali tudi pravilna ocena, kaj kupci pričakujejo, ter oblikovanje takega 

paketa storitev, ki ustreza njihovim pričakovanjem. Dobro zasnovan model storitve lahko 

razumemo kot takšno vrsto storitev, kot je npr. možnost, da kupec izdelek brezplačno 

preizkusi, razni priročniki za uporabo izdelka, bližina servisa v soseščini, da so vedno na 

razpolago rezervni deli, da serviser ali za to namenjena oseba v primeru okvare takoj priskoči 

na pomoč, da imamo vedno osebje, ki je usposobljeno za posredovanje informacij kupcem, ter 

druge vrste podobnih storitev. 

V drugo vrsto storitev pa uvrščamo dobro izvedbo storitve, kar pomeni pravilno opravljeno 

delo. To pomeni sposobnost zagotoviti brezhibnost paketa storitev, kjer koli in kadar koli 
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pride kupec v stik z organizacijo. Temu pravimo tudi storitev brez napak. V nadaljevanju 

Horovitz in Jurgens Panak (1992) navajata zanimiv primer dobro zasnovane in slabo izvedene 

storitve, in sicer: Hotel Sleepy Time je najboljši hotel, kar jih je g. Smith kdaj videl, vendar se 

točajka zanj sploh ni zmenila. Naslednjič bo šel v Holiday Inn. Sledi primer dobro izvedene, 

vendar slabo zasnovane storitve, kateri je bila priča ga. Bridge. Banka, kamor zahaja ga. 

Bridge, ima najprijaznejšega blagajnika v mestu, vendar v banki računalnik ni programiran za 

vsakdanje izdaje salda, obrestne mere na hranilnih računih pa so za tri odstotke nižje kot pri 

drugih bankah. Prihodnji mesec bo ga. Bridge prenesla svoj račun na drugo banko. 

Podjetja, ki so na področju storitev bistveno boljša od drugih, lahko pričakujejo za podobne 

izdelke ali storitve višje cene in imajo tudi višji dobiček. Ta podjetja so v času recesije ali 

daljših kriz stabilnejša od drugih, v obdobju ekonomske rasti pa se hitreje razvijajo in hitreje 

implementirajo nove projekte. 

Podjetja, v katerih kupci prepoznajo višjo raven kakovosti storitve v primerjavi z drugimi 

organizacijami, imajo določene prednosti v primerjavi s konkurenti, in sicer se prva prednost 

kaže v nižjih stroških oglaševanja, njihovi zaposleni so manj časa odsotni z dela zaradi 

bolezni in nimajo želje, da bi iskali novo zaposlitev v drugi organizaciji. Višjo raven 

kakovosti lahko dosežemo z drugačnim razmišljanjem od konkurence, posledica takšnega 

drugačnega razmišljanja pa je drugačno ravnanje oziroma vedenje zaposlenih. S tem 

povezano bi povzeli še misel, ki nam je zelo pri srcu in vanjo verjamemo, in sicer: »Kdor v 

uspeh verjame, bo tudi uspel.« (Geffroy 1996, 23) 

V nadaljevanju bomo podrobneje opredelili, kaj je kakovost v storitveni dejavnosti ter 

dimenzije kakovosti, ki pomembno vplivajo na oblikovanje kriterijev oziroma meril, mnenj in 

pričakovanj kupcev glede kakovosti storitve. 

2.1 Opredelitev kakovosti 

Ljudje pojmujejo kakovost glede na pretekle izkušnje, znanje in na splošno glede na svojo 

razgledanost. Namreč, človek je bitje, ki si želi vedno več, zato je vsak dosežen cilj nižji od 

naslednjega, na novo postavljenega.  

Pri opredelitvi kakovosti si bomo pomagali z opredelitvijo kakovosti, ki pravi, da je kakovost 

ravnovesje med pričakovano in izvedeno storitvijo, po drugi strani pa tudi kot sestavine 

storitve, ki so sposobne zadovoljevati izraženo potrebo kupca (Damjan in Možina 1995, 135–

136). Florjančič pa opredeljuje kakovost v najširšem smislu kot »odličnost« oziroma 

»značilnost« človeka v smislu proizvodnje izdelkov in storitev in tudi potrošnje istega. Ob 

tem še dodaja, da je to rezultat človekovega dela, znanja, sposobnosti, vzgoje in motivacije za 

kakovost (Florjančič in Paape 2002, 99). 
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Organizacije, ki se zavedajo pomena visoke kakovosti poprodajne servisne storitve ter 

njenega vpliva na zadovoljstvo kupcev, so neprestano aktivne na področju ugotavljanja 

stopnje zadovoljstva kupcev s storitvijo. Ključnega pomena so vodje oziroma srednji 

management, ki vodijo, organizirajo ter nadzirajo osebje, ki je v neposrednem stiku s kupcem. 

Vodje dajejo vzor oziroma zgled delovanja in obnašanja. Vodje morajo biti primerno 

motivirani in nagrajeni, ob tem pa mora podjetje omogočiti sledenje oziroma merjenje 

dosežkov, saj tako lahko spodbujajo zaposlene. 

Glede zaposlenih pa Horovitz in Jurgens Panak (1992) navajata, da moramo zaposlene 

izobraževati na dveh področjih, in sicer na področju trdih orodij, ki se nanašajo na strokovna 

dela za oblikovanje strukture in izvajanje nadzora, ter področju, ki se nanaša na mehke 

veščine in zajema obvladovanje komunikacije, pritožb in reklamacij, sprejemanje kupcev, 

aktivno prodajo in pozorno poslušanje (Horovitz in Jurgens Panak 1992, 10). Tako trde kot 

mehke veščine vplivajo na kakovost izvedbe poprodajne storitve. 

Kakovost ni samoumevna, še zdaleč ne pri velikih proizvedenih količinah ali opravljenih 

storitvah. Primer je proizvodnja avtomobilov, kjer se na letni ravni samo v Evropi proizvede 

približno petnajst milijonov novih vozil. Kakovost dosegajo z zahtevami, ki so predpisane v 

standardih, z njihovo uvedbo ter z neprestanim nadzorovanjem ali presojanjem v proizvodnji 

oz. v franšiznih mrežah podizvajalcev (koncesionarjev) poprodajnih storitev (TÜV SÜD Sava 

b. l.).  

V avtomobilizmu je v prvi fazi pomembna kakovost proizvodnje, v drugi pa kakovost 

storitve, predvsem na področju poprodaje. Zato menimo, da so ključnega pomena prav 

motivirani zaposleni, ki svoje delo opravljajo predano in so čustveno navezani na svoje 

podjetje. Tak žar storitve se seveda prenese na kupca, ki to energijo začuti. Ta pozitiven 

odnos zaposlenih pa prispeva k zadovoljstvu kupcev, ga ohranja in s časom tudi nadgradi v 

vse bolj močan, domač in pristen odnos.  

Iz tega sledi, da bo zadovoljni kupec gledal na preusmeritev na novo konkurenčno podjetje le 

kot tveganje, saj bo v strahu, da v tem drugem podjetju ne bo dobil tako kakovostne storitve. 

Zadovoljni kupec je pripravljen plačati tudi nekoliko več, kot je cena pri konkurenci. 

(Horovitz in Jurgens Panak 1992, 14). Ob tem pa spomnimo, da se raven pričakovanj kupcev 

s časom dviguje in s tem bi se morala tudi raven kakovosti izvedbe poprodajne servisne 

storitve. 

Kakovostna raven storitev je neopredeljen pojem, zato si raziskovalci že od začetka 

osemdesetih let prizadevajo za jasno in razumljivo definicijo ravni oziroma kakovosti storitve. 

Pod pojmom kakovostna raven storitev razumemo primeren način, s katerim lahko 

zadovoljimo potrebe, pričakovanja in povpraševanje kupca oziroma je kakovost skupek 

lastnosti in značilnosti storitev, ki vplivajo na njeno sposobnost zadovoljiti potrebe kupcev.  
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Kakovostne ravni storitev ne moremo določiti s količinskimi merili, temveč kot tolerančno 

območje med želeno in dejansko prejeto storitvijo, kot jo zazna kupec. Kakovost storitve 

posameznik vedno presoja kot razliko med pričakovano in dejansko storitvijo (Potočnik 2000, 

44). 

Med procesom pogajanja delujejo določeni dejavniki, ki vplivajo na odnos med izvajalci in 

kupci storitev; ti so (Potočnik 2000, 160): cilji, pričakovanja, komunikacije, stališča, 

osebnost, razumevanje, dostop do informacij, sposobnost ocene trenutne situacije. 

Poleg tega pa Potočnik (2000, 161) navaja, da pri kupcih obstajajo pomembne razlike glede 

njihovega ocenjevanja kakovosti storitev in se z njim tudi strinjamo, saj iz prakse vidimo, da 

kupec lahko določene lastnosti ovrednoti že pred nakupom, na primer pregleda paleto barv 

avtomobilov, oblike in modele ipd. To označimo kot iskana kakovost. Nato Potočnik navaja 

izkustveno kakovost, ki jo občutimo šele po nakupu ali med uporabo; to so na primer izkušnje 

po testni vožnji ali po prvih prevoženih kilometrih z novim vozilom. Kot tretjo dimenzijo 

ocenjevanja pa omenja kakovost zaupanja, to je kakovost, ki jo kupec težko oceni tudi po 

uporabi, kot je na primer opravljen kompleksni oziroma obsežni servis vozila, saj kupec nima 

dovolj tehničnega znanja, da bi ocenil, ali je bila storitev opravljena učinkovito in uspešno. 

Dejansko ima le eno merilo, in sicer, če bo avtomobil dobro delal v prihodnje, bo zadovoljen, 

če ne pa bo posledica nezadovoljstvo.  

Rusjan (2009) v svojem delu označi kakovost kot management kakovosti in poudari, da je v 

zadnjih desetletjih kakovost obravnavana kot eden od ključnih pristopov k povečanju 

uspešnosti in konkurenčnosti podjetij. Najpomembnejša naloga managementa kakovosti je, da 

naredi kakovosten izdelek za kupca, ob tem pa navaja, da je management kakovosti po svoji 

naravi večfunkcijski, saj združuje vse faze poslovanja, in sicer od razvoja in konstrukcije 

modela, nabave surovin, izdelave, dostave in uporabe do servisa in vzdrževanja. Kakovost je 

razdelil na dva vidika, in sicer na lastnosti izdelka in skladnost s specifikacijami. Pravi, da sta 

oba elementa pomembna pri strategiji diferenciacije. Aktivnosti, ki jih izvajamo v okviru 

managementa kakovosti, pa pomembno vplivajo na donosnost poslovanja organizacije. Prav 

tukaj je Rusjan izpostavil japonska podjetja, ki so dosegla visoko stopnjo skladnosti s 

specifikacijami v različnih panogah in tako postala močan konkurent v svetovnem merilu. 

Konkretno je omenil avtomobilsko panogo kot primer visoke skladnosti s specifikacijami.  

Skladnost s specifikacijami lahko označimo tudi kot notranji vidik kakovosti, kar pomeni, da 

je izdelek v skladu z zahtevami njegovih projektantov v podjetju. Temu pravimo tudi glas 

procesa (angl. voice of the process). Drugi vidik, ki smo ga že zgoraj omenili, pa je 

razumevanje kakovosti kot lastnosti izdelka, ki pa je tesno povezan s pričakovanji kupcev. Ta 

opredelitev kakovosti izdelka ponazarja tisto kakovost oziroma tiste lastnosti izdelka, ki 

zadovoljijo ali celo presežejo pričakovanja in zahteve kupcev. Temu pravimo tudi zunanja 

kakovost, ki organizaciji omogoča, da se uvrsti med najboljše na trgu (Rusjan 2009, 487–

489).  
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Najboljša je Audijeva tovarna. S takim naslovom so v Primorskih novicah (D. G. 2013) 

predstavili študijo kakovosti »Initial Quality Study 2013«. Ta je pokazala, da je tovarna Audi 

v Neckarsulmu zasedla prvo mesto in s tem postala prva tovarna koncerna Volkswagen, ki je 

osvojila to nagrado. Študija je bila usmerjena v ugotavljanje, kako so kupci novih vozil 

zadovoljni po nakupu – konkretno devetdeset dni po opravljenem nakupu oziroma 

opravljenem prevzemu vozila. Med ostalim so zaključili, da se tako lahko Audi pohvali z 

najboljšo kakovostjo montaže v Evropi (D. G. 2013, 19). 

V celotnem življenjskem ciklusu avtomobila je kakovost izdelave in montaže v proizvodnji 

izrednega pomena, saj močno olajša delo pooblaščenim servisom in prodajalcem vozil pri 

kreiranju prvega vtisa na kupca. Zagotovo bi bilo čisto drugače, če bi se po predaji novega 

vozila kupcu vsako tretje vozilo pokvarilo v roku enega meseca ali pa bi odstopala barva in 

podobne napake. To bi močno vplivalo na zadovoljstvo kupca in na njegovo lojalnost. Enako 

lahko povemo za servisne storitve. Če so opravljene prav in že v prvem poskusu, brez 

povratka, zagotavljajo dober prvi vtis pooblaščenega serviserja vozil, ki mu omogoča, da bo 

kupec, tudi če bo serviserju v prihodnje kdaj spodletelo, bolj toleranten, kot če bi bila že 

njegova prva izkušnja negativna. Hkrati pa si lahko pooblaščeni serviser ob izvajanju 

kakovostnih storitev in doseganju zadovoljstva kupcev privošči višjo oziroma dražjo servisno 

delovno uro, kot je povprečna servisna delovna ura v regiji, v kateri je prisoten in deluje. 

Cena pa ni edina dimenzija, ki vpliva na kupčevo pričakovanje glede kakovosti servisne 

storitve, zato v nadaljevanju predstavljamo dimenzije kakovosti. 

2.2 Dimenzije kakovosti 

Vsak kupec si mora v svojem spominu oblikovati oziroma organizirati svoje informacije in si 

tako ustvariti določena stališča in pričakovanja glede stopnje kakovosti servisne storitve. 

Zeithaml in Bitner (2000, 83) navajata, da so na osnovi kvantitativnih raziskav pridobili pet 

relevantnih dimenzij kakovosti, ki jim kupci pripisujejo poseben pomen oziroma jih 

uporabljajo pri oblikovanju svojega mnenja in pričakovanj glede servisne storitve.  

Na kratko navajamo teh pet dimenzij, ki so pomembne za kupca na področju popravila 

avtomobila, in sicer (Zeithaml in Bitner 2000, 82–85): 

- zanesljivost: kupec pričakuje, da bo problem rešen že prvič in urejen ob točno določeni 

uri, 

- odzivnost: kupec razume odzivnost kot to, da ne bo čakal in da bo sprejet takoj ter bo 

dobil zadovoljive odgovore na svoja vprašanja, 

- občutek zaupanja: ta dimenzija zajema tehnično in strokovno usposobljenost ter primerno 

znanje mehanikov in tehničnega osebja, 

- usmerjenost pozornosti h kupcu: v tem primeru kupec pričakuje, da bo pozvan/poklican z 

imenom ali priimkom ter da bomo točno vedeli, kaj se je v predhodnih posegih dogajalo s 
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kupčevim avtomobilom, ne nazadnje pa tudi, da si bomo zapomnili njegove ključne 

preference oziroma potrebe ali specifike, 

- otipljivost: v tej zadnji dimenziji kupec ocenjuje infrastrukturo in opremo pooblaščenega 

serviserja, vključno s čakalnico, kjer je sprejemni pult. Tu so zajete tudi delovne 

uniforme, urejenost osebja ipd.  

»Bližina, hitrost, kakovost in zanesljivost so stalni cilji naših ekip.« Tako je Renault 

predstavil cilje svojih ekip oziroma prodajno-servisnih točk, ki skrbijo za svoje kupce. To bi 

lahko označili kot dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo kupcev, oziroma dejavnike, za 

katere Renault predvideva, da so njegovim kupcem pomembni. Poleg tega si je mreža Renault 

postavila določene zaveze, s katerimi želijo še bolj prepričati svoje kupce, da so strokoven, 

resen in zaupanja vreden partner. Postavili so si osem zavez, med katerimi bomo izpostavili 

eno, ki je pri drugih blagovnih znamkah nismo zasledili oziroma nismo nikjer videli, da bi 

bila tako jasno zabeležena. Torej: če opravijo določena dela, popravila ali zamenjave 

nadomestnih delov brez predhodnega soglasja kupca, bo te stroške poravnal pooblaščeni 

prodajalec ali serviser vozil in ne kupec (Renault b. l.).  

Tako kot Zeithaml in Bitner (2000) tudi Potočnik (2000) navaja, da se kupci pri ocenjevanju 

kakovosti storitev opirajo na različne kriterije oziroma merila, najpogosteje na (Potočnik 

2000, 169): 

- zanesljivost (sposobnost, da obljubljene storitve izvedemo zanesljivo in redno, natančnost 

pri izdajanju računov), 

- odzivnost (pripravljenost pomagati kupcem in jim zagotoviti takojšnje storitve), 

- vljudnost (spoštovanje, upoštevanje kupcev in prijaznost kontaktnega osebja), 

- zaupanje (zaupanje, prepričljivost, poštenost izvajalcev storitev), 

- varnost (odsotnost nevarnosti, tveganja in dvomov), 

- razumevanje (prizadevanje, da bi spoznali kupce in njihove potrebe), 

- dostopnost (dostopnost storitev in možnost stikov – dostopnost vodilnih oseb), 

- komunikativnost (sprotno informiranje), 

- urejenost (primerno oblečeni, primerna pričeska, urejenost prostorov), 

- fizične dokaze storitev (videz fizičnega okolja, opreme, naprav, zaposlenih in 

komunikacijskih naprav). 

Tem kriterijem oziroma merilom pravimo tudi elementi oziroma dimenzije kakovosti. Pri 

vseh avtorjih Zeithamlu in Bitnerju (2000), Renaultu (b. l.) in Potočniku (2000) ugotovimo 

nekaj skupnih elementov. Ti so zanesljivost, odzivnost (hitrost) in fizični dokazi (otipljivost, 

bližina servisa). Iz rezultatov naše analize pa smo ugotovili, da so bili za anketirance 

najpomembnejši predvsem naslednji elementi: na prvem mestu strokovnost mehanikov in 

vodij delavnic, sledi zanesljivost, nato pomoč v času problema in visoka kakovost izvajanja 

poprodajnih servisnih storitev. Sledile so še dimenzije pravočasno opravljena storitev, kratek 
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čakalni čas za sprejem in druge, ki jih podrobneje prikazujemo v točki analize raziskave. V 

raziskavi so bili v ospredju elementi iz segmenta osebja. 

Pomembno je torej, da ima kontaktno osebje na sprejemu čedalje večja pooblastila pri 

prilagajanju storitev kupcem in reševanju pritožb. Problem pri »tradicionalni« organizaciji 

storitvenega podjetja je v tem, da kontaktno osebje nima pooblastil za spremembo storitve, 

medtem ko vodstvo odloča o poslovanju s kupci. Obrnjena (invertirana) organizacijska 

struktura pa omogoča, da ima kontaktno osebje pooblastila za operativno prilagajanje 

zahtevam kupcev, vodstvo pa olajšuje in podpira delo kontaktnega osebja na sprejemu vozil 

(Potočnik 2000, 199–200). Elastična ekipa se tako hitreje prilagaja zahtevam kupca, hkrati pa 

je vodstvo razbremenjeno določenih operativnih stvari. Vodstvo podjetja si bo z elastičnim 

oziroma fleksibilnim osebjem in kakovostnimi izdelki oziroma storitvami zagotovilo razvoj in 

obstoj. Pozornost pa mora posvetiti tudi pomembnemu dejavniku okolja, to je globalizacija 

storitvenega sektorja. Omenjeni dejavnik namreč vpliva tako na kupce (veliko informacij iz 

celega sveta in s tem velika možnost primerjave blaga in storitev med ponudniki različnih 

držav, kar vpliva na oblikovanje kupčevih meril, kriterijev in pričakovanj glede kakovosti 

storitev) kot na podjetja (podvržena večji konkurenci). Številne velike organizacije že 

poslujejo na mednarodnih trgih, večina malih in srednjih podjetij pa še vedno deluje na 

majhnih geografskih območjih. V bodoče bodo morala ta podjetja iskati svoje priložnosti na 

mednarodnih trgih oziroma se vključevati v velike storitvene sisteme in se prilagoditi novim 

zahtevam. K pravočasni prilagoditvi podjetja pa bodo zagotovo veliko pomagali prav 

fleksibilni zaposleni. 

Marsikdo želi biti fleksibilen, najboljši, konkurenčen, prepoznaven na trgu, z ugledom (angl. 

image), izdelovati kakovostne izdelke ali pa ponuditi kakovostne storitve. Pot do te stopnje ni 

lahka in je ne realizirajo vsi tekmeci; nekateri so bolj, nekateri pa manj uspešni. Vsekakor 

mora podjetje za doseganje omenjene stopnje kakovosti veliko vložiti v osebje, proces in 

opremo. Podjetje, ki posluje na globalnem trgu in želi ponuditi enako raven kakovosti storitve 

na celotnem trgu, bo moralo uvesti učinkovite standarde v poprodajni dejavnosti in oblikovati 

take storitvene pakete, ki bodo zajemali najmočnejše strani oziroma prednosti pooblaščenega 

prodajalca in serviserja avtomobilov, ob tem pa organizacija ne sme pozabiti na zelo hitre 

spremembe, ki se dogajajo na področju pričakovanj kupcev, ter mora neprestano iskati tiste 

»prave« dimenzije kakovosti, ki so za kupca v tistem trenutku pomembne.  
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3 PROCES USTVARJANJA ZADOVOLJNIH KUPCEV V POPRODAJNI 

DEJAVNOSTI 

Zadovoljni kupci so potencialni kupci, pri katerih lahko pričakujemo, da se bodo pri nakupu 

novega izdelka ali storitve ponovno odločili za istega ponudnika oziroma podjetje. Kupci, 

zadovoljstvo, pričakovanja in poprodaja so elementi, ki jih vse pogosteje slišimo na 

izobraževanjih, sestankih, seminarjih in drugih srečanjih. Omenjenim dejavnikom namenjamo 

veliko pozornosti, saj se zavedamo, da so ključ do uspeha in preživetja podjetja na trgu. Vsi 

želimo imeti zadovoljnega kupca, saj se bo le tako ponovno vračal v našo organizacijo in nam 

tako zagotovil »kruh« za življenje. 

Ni dovolj, če si želimo zadovoljnega kupca. Vedeti moramo, kaj so kupčeva pričakovanja, 

kako bomo ta pričakovanja dosegli ali celo presegli, kakšne procese in metode bomo uporabili 

pri reševanju reklamacij in problemov, kako se bomo organizirali in delovali, da bi zadovoljili 

našega kupca v poprodaji ter kako naš kupec razmišlja in se odloča. Na kupčevo zadovoljstvo 

in kasneje na njegovo odločitev o nakupu vpliva veliko dejavnikov, med ostalimi tudi način 

zaznavanja kakovosti izdelka ali storitve, in sicer preko intrinzičnih in ekstrinzičnih 

dražljajev. V primeru izdelka in njegovih delov (embalaža, vsebina, fizične značilnosti) so to 

primarni (intrinzični) dražljaji. Tržna sporočila, ustvarjena z namenom vplivati na vedenje 

kupcev, pa so sekundarni (ekstrinzični) dražljaji, kot so cena, prodajalna, prodajno osebje 

(Assael 1995, povz. po Mumel 2001, 75). 

Vedno bolj prihaja v ospredje spoznanje, da cena ni edini pogoj trženja, ki bo vplival na 

dolgoročno sodelovanje in ustvarjanje trdih poslovnih vezi s kupci. Tudi v Gorenju so 

spoznali, da jim je vložek v poprodajno mrežo močno povečal konkurenčnost in s tem še bolj 

utrdil njihov položaj na trgu. Namreč, prav poprodajnim aktivnostim oziroma njihovi 

spremenjeni poprodajni mreži pripisujejo pomemben napredek na področju učinkovitosti, 

skrajšali so odzivne čase in ne nazadnje dosegli še višje zadovoljstvo svojih kupcev (Gorenje 

2011). Za vas smo podaljšali garancijo! Tako nagovarja Bosch svoje kupce. Prepričan v 

visoko kakovost izdelkov in strokovnost svojega osebja, ponuja še tri leta podaljšane 

garancije. In to celo brezplačno. Treba je le registrirati svoj na novo kupljeni aparat ali orodje 

pri pooblaščenem prodajalcu. Ob tem ponujajo dve možnosti, in sicer lahko kupec izdelek v 

primeru okvare brez velikih birokratskih postopkov pošlje po pošti v servis ali pa ga odda pri 

prodajalcu, kjer ga je kupil. Zavedajo se namreč, da bo izdelek, ki bo služil svojemu namenu, 

najboljša garancija in reklama oziroma zagotovilo, ki bo vplivalo na odločitev o ponovnem 

nakupu novega aparata ali orodja (Bosch b. l.). 

Zadovoljstvo svojih kupcev in partnerjev želijo doseči tudi v PC Hand Computers. Kot orodje 

uporabljajo prav argumente vrhunske tehnične podpore in svetovanja ter vzdrževanja. Ob tem 

ne pozabijo poudariti kakovostnega servisnega centra in hitrega ter zanesljivega terenskega 

servisa. Zagotavljajo strokovno pomoč, usluge kot koordinator med kupcem in zunanjimi 

izvajalci ter druge tržne pogoje, s katerimi želijo prepričati kupce, da so prava izbira. 
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Zavedajo se, da je poprodajna dejavnost ključnega pomena za ohranitev kupcev, zato 

ponujajo storitev pogodbenega vzdrževanja, ki nudi veliko prednosti tako kupcu kot tudi 

ponudniku. Prednosti za kupca so na primer hitrejši odzivni čas izvajalca, brezplačni letni 

preventivni pregled, brezplačno svetovanje, popusti na rezervne dele in druge ugodnosti (PC 

Hand Computers b. l.). Zgoraj navedena podjetja so spoznala pomembno povezavo med 

kakovostno poprodajo in zadovoljstvom kupcev. 

Podjetja poskušajo nastaviti proces, ki bo ustvarjal zadovoljne kupce, da se bodo ti vračali k 

njim. Proces lahko nastavljamo več let oziroma ga v praksi nikoli ne dokončamo, saj je 

»živa« stvar, ki se spreminja in prilagaja kupcem. Osnova ostaja enaka, dodajamo ji nove ali 

odvzemamo določene neučinkovite dele oziroma faze. Med osnovne faze procesa ustvarjanja 

zadovoljstva kupcev v poprodaji uvrščamo fazo ugotavljanja zadovoljstva kupcev, s katero 

ugotovimo stopnjo zadovoljstva in jo lahko primerjamo s planirano. Rezultati nam pokažejo 

odstopanja, na osnovi katerih si zastavimo nove cilje in sprejmemo ustrezne odločitve. Novim 

ciljem in aktivnostim določimo rok izvedbe in odgovorne osebe. Nato opravimo kontrolo 

doseženega in ugotavljamo morebitna odstopanja. Na osnovi slednjih sprejmemo določene 

korektivne in preventivne ukrepe. Tem ponovno sledi kontrola in se proces ponovi, dokler ne 

dosežemo zastavljenih ciljev.  

Dosežene cilje moramo nato vzdrževati, kar je ena od najtežjih nalog. Zato faza ugotavljanja 

zadovoljstva kupcev nastopi večkrat, odvisno od organizacije; nekatere spremljajo 

zadovoljstvo kupcev na šest mesecev, druge na tri mesece, nekatere pa mesečno. Bolj pogosto 

spremljamo, hitreje dobimo povratno informacijo o zadovoljstvu in hitreje lahko reagiramo.  

Naslednja faza je vnašanje in zbiranje podatkov v podatkovno bazo organizacije. Baze 

podatkov kupcev so »zaklad« organizacij, saj vsebujejo pomembne podatke o vedenju in 

pričakovanjih kupcev. Te pa so osnova za oblikovanje primernih tržnih aktivnosti, novih 

tržnih pogojev in akcij, s katerimi bomo ohranjali in pridobivali kupce. To je tudi namen tretje 

faze procesa ustvarjanja zadovoljnih kupcev v poprodaji. Naslednja faza je komunikacija s 

kupci, kjer pripravljene akcije in pogoje predstavimo kupcem in jih poskušamo navdušiti (v to 

fazo sodijo tudi nagrade za kupce, kot so na primer izleti v tovarne in muzeje proizvajalcev 

avtomobilov ter v znana in velika mesta; sledijo razne nagradne igre, kartice ugodnosti, boni 

za izkazano dolgoletno lojalnost podjetju idr.). Peta faza vključuje kakovostno izvedbo 

poprodajnih servisnih storitev, njihovo nadzorovanje s pomočjo testnih voženj, odgovornih za 

kontrolo (kontrolorjev) in drugo. Šesta faza je predaja brezhibnega vozila kupcem in 

obrazložitev opravljenega. Sedma faza je klic kupcev po opravljeni servisni storitvi in 

ugotavljanje zadovoljstva z izvedbo zadnje opravljene servisne storitve, kjer preidemo 

ponovno v prvo osnovno fazo tega procesa. Vsaka organizacija stremi k temu, da bi se vse 

faze v procesu čim večkrat ponovile v določenem časovnem obdobju (letno, šestmesečno ali 

mesečno). Namreč, večkrat se proces ponovi, večkrat bo ta isti kupec pri prodajalcu in 

serviserju vozil, kar je posledično zelo ugodno za podjetje. Kako bodo posamezni prodajalci 
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in serviserji vozil uspešni pri izvedbi procesa ustvarjanja zadovoljnih kupcev v poprodaji, je 

odvisno od njihovih izkušenj, iznajdljivosti in kreativnosti ter sposobnosti zaznati med prvimi 

prave »signale« trga, razpoložljivih sredstev in drugih dejavnikov, ki vplivajo na proces. V 

nadaljevanju bomo podrobneje opredelili poprodajo, pritožbe in reklamacije ter pričakovanja 

kupcev, ki so lahko tako vir zadovoljstva kot tudi vir reklamacij in posledično nezadovoljstva. 

3.1 Opredelitev poprodajne dejavnosti  

Vsa podjetja, ki imajo proizvodnjo in prodajo, ali pa tista, ki se ukvarjajo le s prodajo 

določenih izdelkov, zagotavljajo tudi pomoč v času uporabe kupljenega artikla. Kupci v času 

nakupa niso popolnoma zbrani in ne poslušajo natančno prodajalca, kaj jim govori, saj so vsi 

iz sebe, ker na primer kupujejo novo vozilo in komaj čakajo trenutek, da se bodo pripeljali 

pred hišo ter ga razkazovali prijateljem in sosedom. Iz tega sledi, da določenih informacij ne 

zaznavajo oziroma jih prezrejo. Prav te izpuščene informacije so pogosto vir težav in 

nezadovoljstva kupcev, saj nekateri ljudje ne preberejo navodil iz preprostega razloga, ker se 

jim ne ljubi, in pričnejo uporabljati določene funkcije na vozilu, ne da bi se predhodno 

informirali, kar privede do nepravilnega delovanja. Tega seveda ne moremo pripisati vsem 

kupcem. Nekateri so tako informirani, da bi lahko celo predavali kakšnemu prodajalcu 

izdelkov, vendar imajo tudi ti določena vprašanja in težave. Ne glede na to pa se tako prvi kot 

drugi prej ali slej znajdejo v položaju, ko potrebujejo pomoč ali pa redni servis na njihovem 

avtomobilu. 

Nasveti, predlogi, pomoč na cesti, popravila vozila v garanciji, prodaja nadomestnih delov, 

testiranje vozila, pranje in poliranje, klepanje in barvanje karoserije, hitri servisi, popravilo 

šip, vleka vozila, pomoč pri soudeležbi pri plačilu določenega zneska za popravilo (kulanca) 

in še veliko ostalih storitev so na voljo kupcu v dejavnosti, imenovani poprodaja. Poprodajna 

dejavnost pridobiva vedno večji pomen, zato so tisti, ki se tega zavedajo, tudi pospešili 

investicije v to vejo v podjetju. Poprodaja je sestavljena iz naslednjih oddelkov: mehanična 

popravila in sprejem, kleparsko-ličarska popravila, prodaja nadomestnih delov, oddelek za 

reševanje reklamacij ter oddelek za pripravo, pranje in čiščenje vozil. Težko je določiti, kateri 

oddelek je pomembnejši, in to tudi ni namen, saj se med seboj dopolnjujejo in so odvisni drug 

od drugega. Zato je treba vse oddelke obravnavati resno in zagotoviti, da so vse poprodajne 

storitve opravljene kakovostno.  

O obstoju podjetja ter o pomembnih funkcijah, ki zagotavljajo ponavljanje poslovnega 

procesa, govorita tudi Novak in Ferišak (1974, po Mihelčič 2008, 11), ki pravita, da je 

funkcija oziroma dejavnost opredeljena kot tisti del predvsem strokovno sorodnih opravkov, z 

izvajanjem katerih pomagamo uresničiti naloge in cilje podjetja, oziroma zajema skupino 

strokovno sorodnih opravkov, s katerimi neposredno opravimo posebne naloge ali del 

skupnega cilja organizacije. Ob tem dodajata, da dejavnosti oziroma funkcije, s katerimi 

prednostno zagotavljamo ponavljanje poteka poslovnega kot obnovitvenega procesa, večina 
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avtorjev imenuje poslovne funkcije. V istem odstavku navajata pomembne funkcije, in sicer: 

proizvodna, prodajna, finančna, nabavna funkcija in druge. V zaključku opozorita, da se 

vendar vsi avtorji ne morejo poenotiti, katere opravke uvrstiti v posamezno dejavnost oziroma 

funkcijo. Zato poznamo različne opredelitve teh funkcij, kar povzroča določeno pojmovno 

zmedo tako v organizacijski teoriji kot tudi v poslovni praksi v podjetjih.  

V nadaljevanju Mihelčič (2008) navaja členitev poslovnega procesa na delne poslovne 

procese ali temeljne poslovne funkcije. Glede na razvito tržno gospodarstvo je naštel 

naslednje funkcije: kadrovska, tehnična, nabavna oziroma nakupna, funkcija ustvarjanja 

poslovnih učinkov (proizvodna, storitvena), prodajna oziroma funkcija razpečave in finančna. 

Morda bi lahko bila iz te členitve najbolj sorodna prav tehnična funkcija, ki se nanaša na 

aktivnosti, ki se izvajajo po opravljeni prodaji nekega izdelka ali storitve. Namreč, ta funkcija 

zajema predvsem aktivnosti, povezane s preskrbo, pripravo, varstvom in vzdrževanjem 

delovnih sredstev oziroma z drugim izrazom to opisuje kot terotehnologijo, ki je po vsebini 

aktivnosti sorodna poprodaji. Mihelčič v nadaljevanju omenja še organizacijske in 

informacijske funkcije oziroma dejavnosti, katerih ne bomo podrobneje navajali, saj niso 

predmet naše raziskave (Mihelčič 2008, 12–14 in 39). 

V poglavju, kjer Mihelčič (2008, 151–153) opisuje službo vzdrževanja, smo zasledili zanimiv 

pogled, in sicer kako pravilno negovanje delovnih sredstev vpliva na njihovo življenjsko dobo 

in hkrati zagotavlja najprimernejše razmerje med njihovimi prispevki k izložkom (poslovnim 

učinkom) in stroški. Za nas je zanimiv predvsem pogled oziroma vsebina, ki govori o 

doseganju zadostne tekmovalne ravni proizvodnosti v proizvajalnih obratih zaradi pravilnega 

vzdrževanja sredstev in kako močno to vpliva na uspešnost poslovanja organizacije. Iz tega 

lahko razberemo pomembnost rednega vzdrževanja, oskrbe in podpore ter kako vse to vpliva 

na celotno poslovanje podjetja in zadovoljstvo vseh subjektov. 

Namreč, mnenja smo, da kupci pripisujejo dejavnosti poprodaje vedno večji pomen in da je ta 

funkcija oziroma dejavnost vedno bolj pomembna pri doseganju zastavljenih ciljev podjetja. 

Iz tega sledi, da ni tako pomembno, kako to funkcijo imenujemo ali definiramo, pomembneje 

je, da razumemo vsebino te funkcije ter kako njene aktivnosti vplivajo na uspešno ponavljanje 

poslovnega in obnovitvenega procesa organizacije. Na uspešnost podjetja vplivajo tudi 

pravočasno in učinkovito rešene pritožbe in reklamacije, ki jih podrobneje predstavljamo v 

nadaljevanju. 

3.2 Pritožbe in reklamacije  

Tržna usmerjenost podjetju zagotavlja preživetje in razvoj dejavnosti. Namreč, danes si ne 

predstavljamo podjetja, ki ne bi bilo usmerjeno v trg in kupce. Tako tudi Kralj prav v 

poglavju, namenjenem tržni usmerjenosti, med ostalim navaja, kako je pomembno hitro in 

vsestransko obravnavanje pritožb kupcev. Ob tem poudari, da se pri reševanju reklamacij in 
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pritožb velikokrat vključi sam vrh podjetja, saj uspešna britanska podjetja to dojemajo kot 

zelo resno stvar, ki vpliva na njihovo uspešnost in jim zagotavlja ohranjanje dobrega razmerja 

(odnosa) s kupci ter ustvarjanje lojalnosti. Skrb za kupca mora imeti prav vsak v podjetju, od 

delavca do finančnega direktorja – kot da je to nekaj, kar je njihova stvar in ne le stvar nekega 

odmaknjenega oddelka v podjetja (Kralj 2003, 233–234). 

Menimo, da morajo v sprejemni pisarni (angl. front office; zaposleni, ki so v neposrednem 

stiku s kupci na sprejemnem servisnem pultu, v salonu vozil ali v trgovini z nadomestnimi 

deli) delati izredno dobro izurjeni in usposobljeni ljudje, ki dobro obvladujejo konfliktne 

situacije in svoje vedenje, so fleksibilni in pozitivno naravnani ter znajo pozorno poslušati 

kupca. Ob tem še dodamo, da je kupcem pomembna tudi pomoč, ki jo dobijo v času 

problema, hitra odzivnost sprejemnikov in njihova prijaznost. Podobno misel smo zasledili pri 

Cveku (2013, 133), ki pravi, da je treba znati postavljati prava vprašanja in predvsem aktivno 

poslušati kupce, da jim lahko hitro pomagamo v času njihovega problema oziroma ustrezno 

ukrepamo glede na njihove želje.  

To velja tudi v poprodaji, predvsem v situacijah, ko kupci reklamirajo določen nadomestni del 

ali opravljeno storitev. To moramo vzeti kot darilo, saj s tem, ko kupec reklamira določeno 

zadevo, izraža svoje nestrinjanje in, kar je zelo pomembno, želi, da spremenimo način našega 

delovanja. Torej, dokler bodo pritožbe, nam kupec vedno daje možnost, da se izboljšamo in 

ob tem tudi priložnost, da gradimo na kupčevi lojalnosti. Žal marsikdo od zaposlenih ne 

jemlje reklamacijo kot priložnost in se zato vede neprimerno do kupca, saj misli, da ga kupec 

»napada« in da se jezi nanj osebno. Tega ne smemo jemati osebno, ostati moramo zbrani in 

profesionalni. Po našem mnenju je največja »kazen«, ki jo lahko kupec povzroči 

pooblaščenemu servisu vozil prav ta, da ne pove ničesar, torej ne reklamira in se ne pritožuje 

ter odide h konkurenci. V tem primeru sploh ne vemo, da smo kupca izgubili. To izvemo čez 

čas, ko je že prepozno. Ne izvemo razlogov, zakaj nas je zapustil, in zato ne vemo, kakšne 

korektivne in preventivne ukrepe naj vodstvo sprejme. Posledično nam lahko ta kupec naredi 

veliko negativne reklame, ki je ni mogoče kvantificirati v finančni obliki. 

Fraser-Robinson (1999, 36) v svojem delu še potrdi zgoraj navedeno, saj poleg tega, da 

navaja, kako je pomembno poslušati kupčeve pritožbe, omenja tudi, kako poslušanje oziroma 

pozornost sogovornika pozitivno vpliva na kupčevo zadovoljstvo. Še več, reklamacija, ki je 

bila uspešno rešena in smo s tem zadovoljili kupca, zagotovi, da se njegova lojalnost do te 

organizacije še poveča in to celo za devetkrat več, če primerjamo s stopnjo lojalnosti pred 

nastankom te reklamacije oziroma težave. Cvek (2013, 133) navaja misel znanega podjetnika 

Wilsona Miznerja,
1
 ki pravi, da »dober poslušalec ni le priljubljen, čez čas tudi več ve.« 

Takšen pristop je pri servisnih svetovalcih na pooblaščenih servisih vozil ne le zaželen, 

temveč nujen, saj tako lahko hitreje in natančneje ugotovijo, kje je dejanski problem oziroma 

                                                 
1
 Primarni vir ni naveden. 



24 

pravi izvor reklamacije kupca. Hitra rešitev težave oziroma pritožbe pa vodi do bolj prijetnega 

»stanja« za kupca. To stanje oziroma situacija postopno prispeva k povečanju zadovoljstva 

kupca.  

Te oblike komunikacije s kupcem so zahtevne in naporne, zato ima oddelek za reklamacije 

pomembno vlogo pri ustvarjanju (ne)zadovoljstva kupca. Zadovoljstvo in pričakovanja 

kupcev bomo podrobneje predstavili v naslednji točki.  

3.3 Zadovoljstvo in pričakovanja kupcev 

Zadovoljstvo lahko opredelimo kot zelo relativno stvar, saj ga vsak kupec zaznava 

subjektivno in ocenjuje na osnovi svojih preteklih izkušenj in prepričanj. Richard Oliver 

(1996, 11) navaja, da beseda zadovoljstvo izhaja iz latinskih besed satis, ki pomeni dovolj, in 

facere, ki pomeni doseči. Ob tem je izoblikoval svojo definicijo, ki pravi, da je zadovoljstvo 

kupcev pozitiven odziv na neko izpolnitev. Torej lahko povemo, da je zadovoljstvo kupcev 

ocena tega izdelka ali storitve, in sicer ali je izdelek oz. storitev izpolnila njihova pričakovanja 

in potrebe.  

Kotler (2000) pravi, da lahko definiramo zadovoljstvo kot kupčevo občutje radosti in veselja 

ali nasprotovanja, ki nastane kot rezultat primerjave med zaznano prejeto storitvijo in 

njegovimi osebnimi pričakovanji. Če si natančneje pogledamo Kotlerjevo definicijo, lahko 

pričakovanja kupcev definiramo kot predvidevanje bodočih dogodkov, ki temeljijo na 

dosedanjih izkušnjah, trenutni situaciji in prejetih informacijah (Kotler 2000, 36).  

Ljudje smo različni, imamo različne želje in potrebe. To pomeni, da se kupec lahko zadovolji 

z več ali z manj oziroma na različne načine. Neke splošne kombinacije ni, vendar med 

pomembnejše dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo kupcev, sodijo pozornost in prijaznost 

trgovca oziroma zaposlenega, ki jo izkaže do kupca, vsekakor pa tudi zanesljivost in 

fleksibilnost osebja. Zagotovo so za kupca pomembni tudi naslednji dejavniki oziroma 

elementi izvajanja storitev: pravočasnost in učinkovitost opravljene storitve, strokovnost 

osebja ter njegova pomoč v času trajanja težav. Storitev mora biti opravljena z visoko 

kakovostjo oziroma brezhibno. Ne nazadnje pa tudi cena storitve vpliva na končni rezultat, 

predvsem v teh kriznih časih, kjer je manjša kupna moč. Ker govorimo o zadovoljstvu 

kupcev, je pomembno, da vemo, kdo sploh so kupci. Definicija, ki je razmeroma vsestransko 

uporabljena, je naslednja (Damjan in Možina 1995, 27): »Kupec je oseba, ki ima možnosti 

(vire in sposobnost) za nakup dobrin, ki jih ponuja trg, z namenom zadovoljiti osebne ali 

skupne (npr. družinske) potrebe.« Kupec se v nakupnem procesu pogaja s prodajalcem in se 

nato odloči. 

Kupec in prodajalec pri izbiri in odločanju nimata docela prostih rok. Za izbiranje in 

odločanje potrebujeta čas, pa tudi denar za pridobivanje informacij, zato tako kupec kot 
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prodajalec presojata, koliko časa in koliko stroškov je vreden nakup ali prodaja. Izhajata iz 

svojih interesov, iščeta dovolj širok izbor možnosti, jih vrednotita in se šele potem odločita za 

sodelovanje. Nasploh velja, da si kupec želi čim ugodnejše razmerje med koristmi, ki jih bo 

dobil z izdelkom ali storitvijo, in ceno, ki jo bo plačal za ta izdelek ali storitev. Za svoj denar 

želi dobiti kar največ (Tavčar 1996, 13–21).  

Odločitve kupcev o nakupu so lahko odvisne od blagovne znamke ali kategorije proizvodov 

oziroma storitev. Obnašanje kupcev je za nas pomembno, ne samo, da bi izvedeli, kaj kupci 

kupujejo, ampak tudi razumeli kdaj, zakaj, kako, v kolikšni meri, kako pogosto in kako dolgo 

bodo kupovali ter uporabljali ponudbo prodajalca (Hoyer in MacInnis 1997, 6–7). Namreč 

govorimo o procesu odločanja in vedenja kupcev. Tesno povezan z zadovoljstvom je torej 

sam proces odločanja kupcev. Rezultat tega odločanja je nakup izdelka ali storitve oz. njegova 

opustitev. Mumel (2001, 161–163) omenja, da je v sklopu procesa odločanja pomembna tudi 

faza ponakupnega vedenja, ki postaja predmet vse večje pozornosti. Skratka, kupcu se lahko 

tudi večkrat na dan zgodi, da mora sprejemati veliko število odločitev, ki se nanašajo na 

izdelek ali storitev. Na hitro povzamemo le nekaj vprašanj, na katere mora kupec odgovoriti, 

in sicer: ali naj izdelek kupi ali naj varčuje; kdaj naj izdelek kupi ali kdaj naj ga uporabi; 

kateri izdelek naj kupi; kje naj izdelek kupi; kako (na kakšen način) naj izdelek uporabi; ali 

naj izdelek po uporabi zavrže ali naj ga obdrži; ali naj izdelek reciklira; ali naj izdelek proda 

oziroma podari idr. 

Pri tem pa je vredno omeniti še dejavnike, ki vplivajo na proces odločanja, ki je lahko 

racionalen ali pa emocionalen. Te dejavnike delimo v tri skupine, in sicer (Mumel 2001, 163–

165): 

- individualne razlike, kot so kupčevi viri, njegovo znanje, stališča in motivacija, 

- vplivi okolja, ki zajema kulturo kupca; socialni sloj; vplivi naših bližnjih idr. in 

- psihološki procesi, ki zajemajo tri pomembne sestavine, in sicer: obdelovanje informacij, 

učenje in spreminjanje stališč ter vedenja.  

Še eno zanimivo delitev, kako se kupci odločajo za nakup glede na zaznavanje blaga, navaja 

Mihaljčič (2006, 14), ki kupce loči v tri skupine: vizualni, avditivni in avdiovizualni kupci.  

V večini primerov velja, da bolj kot so kupci zadovoljni, bolj so zvesti oziroma lojalni temu 

ponudniku. Zato pa si moramo v našem poslovnem procesu čim bolj natančno oblikovati in 

nastaviti prave definicije oziroma določiti, kaj v kupcu ustvarja zadovoljstvo in kako to vpliva 

na lojalnost. Fraser-Robinson (1999, 29) v svojem delu navaja, da niso vsi kupci enaki in še 

zdaleč ne moremo postaviti enako uravnilovko za vse dejavnosti. Zato si moramo sami 

določiti, kaj bomo merili v procesu ugotavljanja zadovoljstva kupcev, saj bomo iz tako 

pridobljenih rezultatov oblikovali aktivnosti, ki bodo privedle do še večje zvestobe oziroma 

lojalnosti kupcev do naše organizacije. Ob tem še doda, da lojalnosti ne moremo upravljati, če 

je ne moremo ali ne znamo meriti. To je po njegovem enako, kot bi vozili z zavezanimi očmi. 
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V procesu odločanja kupca, kjer prodajalec oziroma serviser preseže pričakovanja kupca, bo 

dolgoročni rezultat ponovni nakup izdelka ali storitve. Schiffman in Kanuk (2000, 94–97) 

izpostavljata prav razvoj osebnosti kot dejavnik, ki vpliva na obnašanje kupca in posledično 

na njegovo nakupno vedenje. Korenine oblikovanja osebnosti segajo že v čas otroštva 

posameznika. Že takrat se pod vplivom tako staršev kot širše družbe prične ustvarjati 

posameznikova osebnost. 

Pri servisnih storitvenih podjetjih je presoja izvedbe storitve odvisna od izkušenj kupca in od 

tega, ali poslovanje z nekim podjetjem ceni ali ne. Pri prvem stiku s podjetjem kupcu ni vse 

povsem jasno. O tem, kaj bo dobil, ima določeno pričakovanje ali predstavo. Na omenjena 

pričakovanja vplivajo predvsem: predhodne izkušnje s podjetjem, od tega, kar je izvedel iz 

časopisov in revij, do oglasnih sporočil podjetja, izkušnje s podobnimi poprodajnimi 

storitvami, pričakovane cene, lastne možnosti opravljanja istovrstnih storitev, pogovori s 

prijatelji in podzavestni cilji. Prav te prikrite cilje kupcev je najtežje dekodirati, saj so 

subjektivnega značaja. Podjetje, ki pozna pričakovanja svojih kupcev, lahko oblikuje želeni 

storitveni paket. Paket mora biti uravnotežen, saj lahko kupca površnost razočara ali odvrne 

od ponovnega nakupa. Najboljši servisni storitveni paket govori o močnih straneh podjetja 

(Horovitz in Jurgens Panak 1992, 19). 

Zadovoljstvo kupcev je v nekaterih panogah pomembnejša pri doseganju lojalnosti kot v 

drugih. Raziskave so pokazale, da ima zadovoljstvo izredno velik vpliv na lojalnost v 

avtomobilski industriji, farmaciji in prehrambni industriji. Najmanj pa vpliva zadovoljstvo na 

lojalnost v policiji in telekomunikacijah. Iz omenjenega lahko ugotovimo, da je doseganje 

zadovoljstva v avtomobilski industriji pomembno za ustvarjanje lojalnosti kupcev (Fornell in 

Johnson 1992, 16–18).  

Nemogoče je poenostaviti in napisati neko enačbo zadovoljstva, ki bi zadovoljila vse tako 

različne kupce na različnih področjih oziroma dejavnostih. Zagotovo lahko k oblikovanju 

želenega zadovoljstva kupcev največ prispevajo dobro motivirani in izobraženi zaposleni. 

Nad njimi pa razumni vodje, ki jim omogočajo take pogoje dela, da se lahko kupcu posvetijo, 

ga poslušajo ter zanj najdejo najprimernejšo rešitev za predstavljeni problem. K zadovoljstvu 

prispeva tudi primeren prostor oziroma infrastruktura, kjer se te zadeve rešujejo oziroma 

obravnavajo. Poleg ljudi in prostora pa moramo zagotoviti še druge pogoje, da bi lahko na 

dolgi rok ohranili zadovoljstvo ter tako gradili trdno zvezo z našimi kupci.  

Pričakovanja, zadovoljstvo in odločanje kupcev so tesno povezani med seboj oziroma na nek 

način neločljivi. Zadovoljstvo kupcev ne dosežemo v trenutku, ampak potrebujemo daljše 

obdobje. Vzpostaviti moramo izrazito h kupcu usmerjeno kulturo. Ta proces zahteva popolno 

zavzetost zaposlenih in od tri do pet let časa. Za izpeljavo takšnega procesa mora vodstvo 

opraviti štiri faze. Prva faza zajema analitično in psihološko pripravo za razumevanje potreb 

in želja kupcev (predvidoma eno leto). Druga faza zajema začetek programa, bodisi 

pilotskega ali neposrednega za celo podjetje (v tej fazi je treba postaviti cilje, z njimi seznaniti 



27 

zaposlene in jih zanje navdušiti). Tretja faza je izvedbena faza in sestoji v glavnem iz 

opredeljevanja, kaj bo podjetje kupcem ponudilo in kako bo poskrbelo za uniformnost 

(predvidoma od enega do treh let). V zadnji fazi se izkušnje iz pilotskega projekta prenesejo 

na celotno podjetje, izmerijo se napredek in dosežki, preverijo se in ponovno opredelijo želje 

kupcev (Horovitz in Jurgens Panak 1992, 48). Še en zanimiv pogled na pričakovanja, ki so 

neločljiva od zadovoljstva in odločanja, ima Brookes (1995, 58–59), ki pravi, da so 

pričakovanja kot »napovedovalci« (verjetnosti) v glavah kupcev o tem, kaj naj bi vsebovala 

poprodajna servisna storitev in kakšen naj bi bil njen proces. Pričakovanja naj bi tako 

izkazovala kupčeve želje do servisne storitve. Pričakovanja imajo tudi območje tolerance, ki 

predstavlja razliko med želenimi in zadostnimi ali sprejemljivimi pričakovanji. Želena 

pričakovanja so tista, ki zajemajo kupčeve želje in zmožnosti in so v veliki meri povezana s 

preteklimi izkušnjami. Zadostna ali sprejemljiva pričakovanja pa so tista, ki so vezana na 

primerjavo z možnimi alternativami in neko oceno tega, kakšna naj bi bila storitev.  

Zato tudi kadar kupec ne posveča posebne pozornosti prejeti storitvi, velja, da je bila ta 

opravljena znotraj območja tolerance. Ko pa storitev preseže meje tolerance, se kupec odzove 

v pozitivni ali negativni smeri (Lovelock in Wright 1999, 91). Poleg tega se moramo zavedati, 

da kupci v primeru, ko imajo na razpolago konstantno raven kakovosti, dvigujejo svoja 

pričakovanja glede vrednosti teh poprodajnih servisnih storitev pri naslednjih naročilih 

oziroma obiskih. To pomeni, da morajo prodajalci in serviserji vozil, da bi dosegli enako 

raven zadovoljstva kupcev s servisnimi storitvami, primerno izboljševati (nadgrajevati) raven 

svojega delovanja. Nastopajmo do kupca tako, da se počuti pomemben in enkraten. 

Razvijajmo torej učinkovito odnosno trženje, ki postaja danes pomembna komponenta 

trženjskih strategij, še posebno v avtomobilski poprodajni servisni dejavnosti. Doseganje 

zadovoljstva na podlagi odnosnega trženja nam omogoča zmanjšanje zaznanega tveganja, 

znižanje stroškov pridobivanja novih kupcev in povečanje lojalnosti naših obstoječih kupcev. 

Ko govorimo o trženju, ne moremo mimo pogojev trženja, ki jih predstavljamo v naslednjem 

poglavju. 
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4 POGOJI TRŽENJA V AVTOMOBILIZMU 

Današnja situacija zahteva zelo kompleksno upravljanje poprodajnih procesov in s tem tudi 

povezane, vedno bolj kompleksne zahteve kupcev. Če je bila pred sto leti težava v tem, kako 

proizvesti nek izdelek, so bili drugi elementi prodaje bolj v ozadju. Po šestdesetih letih se je 

postopno povečal pomen drugega elementa prodaje – cene. Takrat je bila managerska 

revolucija v razvoju oziroma ekspanziji in so prevladovala druga prepričanja in pogledi, ki so 

bili pod močnim vplivom ZDA (Kuzmanić 2012).  

Ta vloga se danes spreminja, saj je na globalni trg vstopilo še nekaj enakovrednih tekmecev, 

ki postavljajo svoje pogoje. Tako se vsi ti elementi oziroma njihova moč ali pomembnost 

neprestano spreminjajo glede na svetovne dejavnike in situacijo na sploh. V času krize 

zagotovo pridobiva na pomembnosti cena kot eden od elementov pogojev trženja, ki pa v 

državah, kot je na primer Nemčija, ni edini ali ključni element tržnih pogojev. Nemci namreč 

s svojo konservativnostjo in redom pripisujejo večji pomen zanesljivosti, odnosom, točnosti, 

konstantnosti in podobnim elementom. Torej pomembno jim je, da je poslovanje s poslovnimi 

partnerji v prvi meri varno, s čim manj tveganji. Ključen dejavnik uspeha in orodje za 

doseganje ciljev raznih globalnih organizacij je prav oblikovanje svoje korporativne 

identitete, ki jo dosežejo s kombinacijo strategije podjetja, njihovo strukturo ter kulturo 

podjetja. Prav ti dejavniki na dolgi rok ustvarjajo določene konkurenčne prednosti. Podnar in 

Jančič še dodata, da moramo upoštevati dimenzije, ki zajemajo področje obnašanja kupcev, 

komunikacije in oblikovanja (dizajna) (Podnar in Jančič 2006, 52). Podobno je tudi Kotler 

(2004, 37) v svojem delu, ko je omenjal izdelek in trženjski splet po meri posamičnega kupca, 

izpostavil dejstvo, da poslovanje z informacijami postopno izriva klasično standardizacijo 

proizvodnje, izdelka in celo poslovnih postopkov, na kateri sloni starejša svetovna ekonomija. 

Torej na splošno se svetovne korporacije preusmerjajo in uvajajo take poprodajne procese, da 

lahko izdelujejo kupcu prilagojene produkte ali storitve. 

Svetovni trgi se bodo vedno bolj poenotili, posledično pa lokalnim povzročili težave, saj bodo 

vlade sprostile gospodarstvo in se bodo stroški prevoza in informacij zelo znižali. Vseeno pa 

bodo ostale razlike med trgi in bo prav za ta lokalna podjetja pomembno, če bodo močno 

ukoreninjena v lokalnem trgu. Globalizacijo lahko torej razumemo kot marketinško akcijo 

svetovnih razsežnosti, v naslednjem kot organizacijsko matriko ali pa kot nepomembnost 

državnih meja. Vse to razumemo kot prihod globalnih izdelkov in storitev, prihod oziroma 

zmago globalne družbe, ki bo delovala vsepovsod brez meja. Dejstvo je, da se vse spreminja, 

ne moremo in ne smemo pa pričakovati, da se bo po celotni obli vse enakomerno spreminjalo, 

kar bi bilo tudi nerealno pričakovati (Micklethwait in Woolridge 2000, 247–251). 

Namen naloge ni razpravljati o makroekonomskih in globalnih zadevah, vendar se moramo 

zavedati, da je danes vsaka država izpostavljena tem dogajanjem in ni imuna na svetovne 

spremembe. Posledično te vplivajo na mikro raven, ki sčasoma preoblikujejo tudi tržne 
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razmere v posamezni regiji ali na lokalni ravni. Ti vplivi se neizogibno dotaknejo tako 

podjetja kot tudi ljudi, ki so vključeni v prodajni in poprodajni proces. 

Za avtomobilizem je znano, da je prisoten na globalni ravni in se dnevno srečuje s specifikami 

na lokalni ravni. Neizbežno je, da se globalne izkušnje, pa naj bodo dobre ali slabe, prenašajo 

tudi na posamezno državo in nato še na regije oziroma občine. Veliko je odvisno od 

posamezne državne zakonodaje, koliko ta dopušča zunanje vplive in kako zavaruje svoj svet 

»obrtnikov« in malega gospodarstva ter ne nazadnje tudi svojega slehernega prebivalca. 

Namreč sprejeta zakonodaja ima močan vpliv na to, kako se bodo izoblikovali bodoči tržni 

pogoji med posameznimi subjekti na trgu. To velja tako v trženju med organizacijami kot tudi 

v trženju s kupci. V nadaljevanju se bomo pretežno osredotočili na tržne pogoje, ki se 

nanašajo na kupca kot fizično osebo oziroma podjetje, ki potrebuje poprodajne storitve za 

svoje avtomobile. Poleg tega bomo predstavili razvoj poprodajne storitve v avtomobilizmu, 

tržno komuniciranje, tržne poti in vlogo ljudi v storitvenem procesu ter vpliv okolja.  

4.1 Razvoj poprodajnih storitev v avtomobilizmu  

Razvoj poprodaje je neposredno povezan z razvojem avtomobilizma. Namreč, če pogledamo 

že stoletje nazaj, so se ljudje še vozili na vozovih in v kočijah. Kot gorivo oziroma pogon so 

uporabljali vprežene živali in naravne vire, kot je veter, ko pa tega ni bilo, so za pogon 

»vozila« ostale le roke in noge ljudi. Nato je sledila kočija na paro, konec 19. stoletja pa prve 

oblike avtomobilov, kot jih poznamo danes, z razliko, da so bili takrat dostopni le ozki 

skupini kupcev (Dijaški.net 2012). 

Današnje oblike servisa tedaj še zdaleč niso poznali, saj je sam proizvajalec fizično poskrbel 

za popravila v primeru okvare. Kdaj pa kdaj so si tudi kupci sami uredili kakšne zadeve na 

vozilu. Z razvojem dirkalnih vozil so se razvile tudi podporne ekipe, ki so skrbele, da je 

vozilo brezhibno za tekmovanje. Z množično proizvodnjo vozil so ta postala dostopnejša tudi 

širši množici kupcev. Prva vozila so morala določena popravila oziroma zamenjavo sklopov 

opraviti bistveno prej. Kot primer navajamo zamenjavo motornega olja, ki so jo pred 40 leti 

opravili na vsakih 3000 kilometrov, danes pa na 20.000 do 30.000 kilometrov. To pomeni, da 

se bo kupec kasneje in občutno manjkrat oglasil pri prodajalcu in serviserju vozil. Takšne in 

drugačne spremembe v avtomobilizmu prinesejo razvoj v poprodajno dejavnost, posledično 

pa za serviserja tudi manj priložnosti za prodajo. Zato mora prodajalec in serviser iskati in 

ustvarjati nove »probleme« za kupce, da jih lahko povabi k sebi.  

Poleg tega pa na trgu ni sam, saj podobne aktivnosti izvajajo tudi konkurenti. Na sliki 2 

vidimo prve tipe avtomobilov. 

V avtomobilizmu je izdelek tesno povezan s poprodajnimi storitvami, saj se tehnologija tako 

hitro spreminja, da »bumerang« zelo hitro prileti nazaj k proizvajalcu, če poprodajno osebje 



30 

ni primerno usposobljeno. Konkretno navajamo primer električnih avtomobilov in baterije, ki 

akumulirajo energijo za pogon. Izredno pomembno vlogo odigra servis v poprodaji, saj je 

odgovoren za primarno reciklažo in rokovanje, nato za popravilo oziroma zamenjavo ter ne 

nazadnje tudi za njihovo prodajo. Torej govorimo o zelo usklajenem procesu med 

proizvodnjo avtomobilov in mrežo, ki nudi podporo kupcem avtomobilov. Vzporedno se 

morajo razvijati vse veje v avtomobilizmu in zagotoviti, da v procesu ne prihaja do »ozkih 

grl«. Nastanek slednjih povzroči nezadovoljstvo kupcev, dodatne stroške proizvajalcem in v 

skrajnih primerih celo resne poškodbe kupcev in vozil. 

 

Slika 2: Primer prvega avtomobila 

Vir: Dijaški.net 2012. 

Svet avtomobilizma lahko uvrstimo med najbolj inovativna in napredna področja razvoja, saj 

vključuje ogromno različnih panog in področij. Od razvoja elementarne surovine oziroma 

pločevine, ki bo predstavljala ogrodje vozila, do razvoja motorja, ki mora ustrezati ekološkim 

standardom, vse do izdelave opreme, ki bo zadovoljila standarde aktivne in pasivne varnosti. 

Ob tem mora obstajati podporna mreža, ki vse te stvari pozna in jih zna tudi kakovostno 

upravljati in popravljati. 

Morda bi si lahko dovolili izjavo, da je prodaja avtomobila le »predmet«, s katerim lahko 

pooblaščeni prodajalec kreira zaslužek. Dejansko pa je čisti zaslužek ob goli prodaji vozila 

tako nizek, da brez dodatnih aktivnosti podjetje ne more poslovati pozitivno. Tega se 

zavedajo tudi generalni uvozniki posameznih blagovnih znamk. Zato vzporedno in 

sistematično razvijajo in oblikujejo dodatne storitve ter jih prenašajo v poprodajno mrežo v 

posamezni državi. Iz lastnih izkušenj lahko povemo, da so h kreiranju zadovoljivega zaslužka 

pripomogle dejavnosti oziroma storitve na področju financiranja in kreditiranja, prodaja 

dodatne opreme ter posredovanje pri zavarovanjih in registracijah. Na področju poprodaje pa 

predvsem podaljšane »VIP« pogodbe za garancijska popravila ter večletne pogodbe za 

vzdrževanje vozila. To so šele začetki v razvoju dodatnih storitev, ki pripomorejo k boljšim 

zaslužkom in boljši podpori kupcem. Namreč, eno od vodil je zagotoviti čim več ali celo vse 

za kupca na enem mestu. Poleg nenehnega razvoja novih modelov avtomobilov se 
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proizvajalec vse bolj zaveda pomena poprodaje in potencialnega vira zaslužka v njej. Zato v 

razvoj svojih storitev vedno bolj vključuje osebje s tega področja in ga na različne načine 

promovira. Cilj je zadržati kupca čim dlje v servisu. Z odhodom kupca iz servisa se 

prodajalcu in serviserju vozil zniža verjetnost, da bo lahko temu kupcu prodal drugo vozilo, 

ob tem pa je tudi ob zaslužek iz naslova prodaje servisnih storitev. 

Tudi Devetak (2001, 34) pravi, da je kupec tisti, ki najprej ocenjuje značilnosti storitve in nato 

na osnovi dobrih ali slabih izkušenj izbere oziroma zamenja ponudnika. Torej ima poprodaja 

pomembno vlogo pri ustvarjanju zadovoljstva in lojalnosti kupcev ter na odločitve kupcev 

glede njihove vrnitve na servis ali nakupa novega avtomobila.  

Poprodajna mreža se mora razvijati tako na »mehkem« delu, kar pomeni na področju znanja 

in usposabljanja zaposlenih, kot tudi na drugih področjih, med katere uvrščamo tudi oskrbo z 

materialom oziroma nadomestnimi deli, opremo in računalniške naprave za preizkus 

delovanja vozil (testerji) ter specialno orodje. Završnik (2004) v svojem delu poudarja 

pomembnost izbire zanesljivega dobavitelja in s tem povezana tveganja oziroma prednosti. 

Kot dobrega dobavitelja označuje tistega, ki je sposoben dobavljati konstantno kakovost 

nadomestnih delov, in to v dogovorjenih rokih, se je sposoben prilagajati željam kupcev, ima 

dostopne oziroma konkurenčne cene, ima izdelke in storitve, ki vključujejo določene 

standarde, dobro logistično podporo, je sposoben hitro in zavzeto odpravljati morebitne 

napake in reklamacije, ki se pojavijo na avtomobilu, ter druge s tem povezane zadeve 

(Završnik 2004, 53). 

Kot dober dobavitelj velja dobavitelj storitve ali materiala podjetju kot tudi dobavitelj fizični 

osebi, ki v našem primeru potrebuje določen nadomestni del, določeno storitev ali pa le 

informacijo o delovanju določenega sklopa na vozilu oziroma opremi. V našem primeru je 

dobavitelj poprodajne storitve prodajalec in serviser vozil. Prodajalec in serviser mora 

ponuditi več kot konkurenca, če želi ohraniti kupce. Poprodaja se je s časom razvijala in 

razlike so predvsem vidne v:  

- odnosu in pristopu do kupca (kupec je »kralj« …), 

- aktivnem (tudi kdaj agresivnem) trženju (razvoj novih produktov oziroma paketov), 

- širini poprodajnih storitev (npr. nadomestno vozilo, prihod serviserja na dom kupca …), 

- pomenu poprodaje in njeni vlogi v podjetju (predvsem z vidika potencialnega zaslužka in 

ponovnega nakupa novega vozila iz naslova zadovoljstva in lojalnosti kupcev), 

- strokovnosti in znanju poprodajnega osebja ter tehnološko zelo dobro opremljenih 

delavnicah. 

Iz vsega zgoraj navedenega lahko zaključimo, da je zaradi današnjega turbulentnega in zelo 

hitrega tempa edini izhod v neprestanem razvoju novih »produktov/paketov« v poprodajni 

dejavnosti, ki bodo kupcem »blizu«, jim bodo prihranili dragoceni čas ter jim olajšali uporabo 

izdelka ali storitve. Današnji izdelki in storitve so bistveno bolj kompleksni v primerjavi s 
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ponudbo iz konca 19. stoletja, saj nam slika 3 prikazuje »velikanski« napredek v razvoju 

avtomobilizma. 

 

Slika 3: Primer sodobnega avtomobila 

Vir: Axlegeeks 2014.  

Vzporedno z razvojem avtomobilizma in poprodajne dejavnosti, se morajo razvijati oziroma 

ustvarjati pravi pogoji trženja s katerimi bomo uspeli prepričati kupca, da smo prava izbira 

oziroma najprimernejši partner v poslu. Več o pogojih trženja navajamo v naslednji točki. 

4.2 Opredelitev pogojev trženja v avtomobilizmu 

Tveganja se lahko pojavijo pri nabavni ceni in pri prodajni ceni, saj na višino cene vplivata 

povpraševanje in ponudba na trgu. Cena je tudi eden od elementov pogojev trženja, ki pa se 

ne samoumevno prodaja z izdelkom oziroma z njegovo vrednostjo. Ceno je treba znati 

prodati! Zato udeleženci v procesu poprodaje izkoriščajo še druge možnosti, s katerimi lahko 

kupcem »zlezejo pod kožo«. Ena od možnih rešitev, da zadovoljimo zahteve kupcev in ne 

znižujemo cene storitev, je ta, da jih še bolje spoznamo in kader odpošljemo na lokacije 

večjih oziroma pomembnejših kupcev. Zaposleni tako spoznajo način delovanja podjetja 

njihovega kupca, ljudi in kulturo v tem podjetju ter tako laže razumejo potrebe in želje kupca. 

To pa je osnova za oblikovanje čim bolj primernih tržnih pogojev za kupca, ki bodo omejili 

tveganje. Na račun nižjega tveganja pa bodo tudi manjši »pritiski« na ceno. Pri tem ne smemo 

pozabiti na stalno usposabljanje in motivacijo svojih zaposlenih, saj so sredstva, vložena v 

izobraževanje, zagotovo investicija, medtem ko so sredstva, namenjena popustom, in 

zniževanje cene lahko le kratkoročne rešitve. Na takšen način želimo prepričati svoje kupce, 

da smo pravi partner in skrbimo za njihovo zadovoljstvo in za dolgoročni razvoj posla ter da 

cena ni edini tržni pogoj. S tem izkažemo obvladovanje in poznavanje področja, kar pomeni, 

da se kupci, ki so z nami že imeli pozitivne poslovne izkušnje, lažje odločijo za ponovno 

poslovanje in nas predlagajo tudi svojim partnerjem.  

Kupec bo izbral tistega ponudnika oziroma partnerja, ki mu bo reševal poslovne »težave«. Te 

se lahko pojavijo na področju prevoza, razvoja, nabave, proizvodnje, trženja in prodaje, 
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poprodaje, izobraževanja ter na drugih področjih. Pri kupcu se lahko pojavi negotovost, ki v 

poslu pomeni nevarnost, da ne bo izpolnil določenih dogovorov ali ciljev. Tako tudi Meško 

Štok pravi, da se lahko podjetje v procesu trženja med različnimi organizacijami znajde v 

različnih situacijah oziroma pogojih negotovosti, nejasnih situacijah, težko predvidljivih 

razpletih končnega rezultata in vse to privede do tveganja, ki je značilno za poslovno 

odločanje. Podjetja delujejo v smeri, da bi omejila tveganje oziroma neskladja (Meško Štok 

2011). 

Tavčar (2007) pravi, da nas bodo kupci še naprej predlagali, če bomo ponujali privlačne 

(prave) tržne pogoje in zagotovili ustrezne poprodajne aktivnosti. Vzporedno pa si tako 

oblikujemo določeno konkurenčno prednost. To prednost moramo redno vzdrževati s stalnim 

usposabljanjem zaposlenih ter razvojem procesa in opreme. Vedno iščemo kompromis med 

tistim, kar podjetje potrebuje za svoj razvoj, željami kupcev, lokalnih in interesnih skupnosti 

ter seveda sredstvi, ki so na razpolago. Kot kompromis razumemo usklajevanje nasprotij, ki 

se lahko pojavijo v zgoraj omenjeni situaciji ali pa v podjetju bodisi zaradi različnih ciljev, ki 

jih imajo členi tržne poti, bodisi zaradi razlik med strategijami, ki jih zastopajo za doseganje 

sicer skupnega cilja (Tavčar 2007). 

Neprestano mora obstajati skrb za ustvarjanje konkurenčnosti in privlačnih pogojev trženja za 

kupce. Prilagajanje novonastalim potrebam na tržišču je ključna za dolgoročno uspešnost. 

Sodobno in uspešno vodenje organizacij zahteva: prilagajanje organizaciji podjetja in 

zahtevam zaposlenih – skupaj z vodstvom; novost, ustvarjalnost, nova znanja o stroki; dobro 

zastavljeno politiko prilagajati sodobnim razmeram delovanja; večjo fleksibilnost ali 

prilagodljivost; boljše obvladovanje znanja; človeško ustvarjalnost in sposobnost ter ustrezno 

organizacijsko kulturo (Meško Štok 2011). 

Podobno Kotler (2000) navaja, da moramo pri vodenju podjetja in snovanju trženjske 

strategije za storitvena podjetja ločiti vidne in nevidne storitve. Nevidne uvršča v tako 

imenovani notranji organizacijski sistem, vidne pa loči na fizične aktivnosti in osebni kontakt 

s kupci. Pri vidnih storitvah omenja, da se podjetje srečuje s storitvami, ki so za kupca še 

posebno pomembne, kot so: obveščanje kupcev, obrazložitev in višina računa ter način 

plačila, prodajni klici kupcem in ustni komentarji oziroma povratne informacije kupcev. Torej 

vodstvo mora pri oblikovanju strategije in s tem tudi tržnih pogojev upoštevati notranje 

trženje (zaposleni–podjetje), zunanje trženje (kupci–podjetje) in interaktivno trženje 

(zaposleni–kupci) (Kotler 2000). 

Tako Meško Štok (2011) kot Kotler (2000) omenjata pomembna izhodišča za oblikovanje 

pravih tržnih pogojev v avtomobilizmu. Za kupce je zagotovo zelo pomembna fleksibilnost 

prodajalca in serviserja vozil kot tudi strokovnost osebja na sprejemu in v mehanični 

delavnici. Ob tem pa vsak kupec pričakuje, da se mu bo natančno obrazložilo račun in kaj je 

bilo na njegovem vozilu opravljeno (popravljeno). Kupci bodo tudi zadovoljni, če jih bomo 

poklicali po opravljeni storitvi, saj s tem izkazujemo skrb zanje in za njihovo vozilo. 
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Ponavljajoče se pozitivne izkušnje kupcev privedejo do večjega zadovoljstva, ki vpliva na 

lojalnost, slednja pa pomembno vpliva na odločitev o vrnitvi na servis in ponovnem nakupu 

avtomobila pri istem prodajalcu in serviserju vozil. 

Zagotovo je cena storitve ali novega avtomobila pomembna, predvsem v današnjih časih, ko 

kupci gledajo, da bi za svoj denar dobili čim več. Namreč besedi »čim več«, ko govorimo o 

tržnih pogojih, ne smemo razumeti kot čim več v smislu »količine«, temveč kot paket storitev 

(paket tržnih pogojev), ki kupcu nudi največjo varnost oziroma najnižje tveganje pri nakupu 

avtomobila ali plačilu poprodajne servisne storitve. V takšen paket lahko poleg fleksibilnosti 

in strokovnosti osebja ter tistega, kar smo navedli že v predhodnih odstavkih, vključimo še 

naslednje elemente (pogoje, dejavnike): 

- zanesljivost osebja na servisu, 

- dosegljivost in dostopnost osebja, 

- pomoč osebja kupcu v času problema, 

- visoka kakovost izvedbe poprodajnih servisnih storitev, 

- pravočasnost opravljenih storitev (storitev opravljena ob dogovorjenem roku), 

- kratek čakalni čas na sprejemnem pultu, 

- fleksibilen obratovalni čas prodajalca in serviserja vozil, 

- posedovanje najsodobnejše opreme in orodja, 

- vedno prosta parkirna mesta za vozila kupcev. 

V pravkar opredeljenem paketu so po našem mnenju navedeni tisti tržni pogoji, ki so za kupca 

zelo pomembni in ki ob predpostavki, da so kakovostno izvedeni, vplivajo na zadovoljstvo 

kupca, to pa na njegovo lojalnost. Rezultat tega je, da se bo kupec vračal k temu prodajalcu in 

serviserju vozil. Potrebe in pričakovanja kupcev se spreminjajo, zato ko ustvarimo ustrezne 

tržne pogoje, jih moramo čim prej sporočiti kupcem, da jih seznanimo in prepričamo, da smo 

zaupanja vreden partner. To naredimo s pomočjo tržnega komuniciranja, ki ga podrobneje 

predstavljamo v nadaljevanju. 

4.3 Tržno komuniciranje v avtomobilizmu 

Tudi če si najboljši, žal to ne pomeni veliko, če tega ne vedo kupci. Skratka, povedati moramo 

vse, kar je za nas pomembno, saj kupci tega ne vedo. Sporočiti jim moramo na pravi način in 

ob pravem času ter preko ustreznega medija. 

Komunikacija je pretok informacij, podatkov, sporočil, znanj, misli, izražanje lastnih čustev 

in zaznavanje čustev drugih. Komunikacija vpliva na odnose in je odvisna od njih, z njo se 

učimo, se spreminjamo in spreminjamo druge, se razvijamo in napredujemo ter postajamo 

boljši. Tržno komuniciranje je večsmeren proces posredovanja, vrednotenja informacij med 

organizacijo dobaviteljico in organizacijo odjemalko in okoljem. S komuniciranjem vplivamo 

na tržne odločitve, usmerjamo in usklajujemo procese. Tisti, ki izvajajo komuniciranje s 
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kupci, morajo biti »oboroženi« z znanjem s področja vedenjski ved, torej poznati vedenjske 

modele, kulturo, načine nakupov in obnašanje kupcev, navade, specifike tržišča ipd. (Meško 

Štok 2011). 

Mojca Černe (2012, 10–11) pravi, da je porast poslovnih kanalov prinesel drugačno gledanje 

na kupca. Ne poudarja pomena samega izdelka, ki ga proizvajalec ponuja na trgu, temveč 

poudarja dostopnost do vseh informacij o produktu, njegovo transparentnost in ponujene 

poprodajne storitve ter druge tržne pogoje. Med želje kupcev uvrsti čas, ki pa, kot pravi, si ga 

kupec ne more kupiti. Prav čas izpostavi kot potencialno konkurenčno prednost, ki ga lahko 

podjetje uporabi kot sredstvo pri oblikovanju prodajnih in poprodajnih procesov. Konkretno 

je mislila na prihranek časa, na primer, da ponudnik namesto kupca ureja njegove reklamacije 

in poskrbi za servis. To tržno obliko označi kot novo segmentacijo na osnovi vedenja in pravi, 

da je ta izpodrinila klasično segmentacijo, kjer si je proizvajalec sam oblikoval segmente in s 

tem določil, kaj bodo kupovali (Černe 2012).  

Tako tudi Antončič in drugi (2002, 288) pravijo, da je tržno komuniciranje usmerjeno v 

prenos informacij, ki so usmerjene h kupcu in reševanju njegovega »problema« oziroma 

potrebe. Zato moramo biti pazljivi, da ne zanemarimo pomembnih funkcij trženja, ki imajo 

danes ključno vlogo pri raziskavi trga in potreb kupcev, oblikovanju sporočil in ostalih 

aktivnostih, usmerjenih v kupce.  

Ule in Kline (1996) pa tržno komuniciranje opredeljujeta kot kontinuiran tok sporočil, ki 

poteka med partnerji v socialni interakciji. Sporočila morajo biti kodirana tako, da jih 

razumeta obe strani oziroma vse strani. Seveda komuniciranje ne poteka le zunaj, temveč tudi 

znotraj posameznika. Vsak posameznik je odvisen od velikega pretoka različnih informacij 

med številnimi njegovimi podsistemi. Torej je posameznik deležen tudi velikega števila 

notranjih sporočil, ki prav tako vplivajo na njegovo ravnanje in nakupno vedenje. 

Komuniciranje pa lahko delimo tudi glede na odnos med partnerji, in sicer na: znotrajosebno, 

medosebno in nadosebno komuniciranje (Ule in Kline 1996, 24–27). Še eno delitev, ki je 

podobna navedeni, smo zasledili pri Mumlu (2008, 33), ki komuniciranje deli na 

znotrajosebno ali intrapersonalno komuniciranje ter medosebno ali interpersonalno 

komuniciranje. 

Zato mora prodajalec in serviser vozil pri oblikovanju tržnih sporočil, vabil, promocijskih 

spotov in drugih oblik upoštevati vse te dejavnike, ob tem pa tudi deželo oziroma državo, v 

kateri te aktivnosti izvaja. Zaradi kulturnih razlik, religije, vere, zakonodaje, prepričanj in 

stališč populacije je lahko neko sporočilo učinkovito v neki državi, v drugi pa manj oziroma 

celo žaljivo. 

Kotler (2004, 36) pravi, da je nova ekonomija zasnovana na poslovanju z informacijami. Iz 

izkušenj lahko potrdimo, da so aktivnosti v današnjem tržnem okolju močno usmerjene v 

pridobivanje informacij o vedenju in željah kupcev. Torej v oblikovanje čim bolj popolnih 
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baz podatkov, ki bi zagotovili vodstvu in razvojnim oddelkom snovanje izdelkov ali storitev 

za kupce, ki so jim čim bolj »pisani na kožo«. Take baze podatkov lahko uporabljajo tudi za 

izdelavo novih »težav«, ki jih posredujejo trgu in s tem sprožijo potrebo po njihovem 

reševanju. Na nek način je to podobno, kot če bi izdelali »strup« in hkrati imeli v skladišču že 

»zdravilo«, ki čaka na povpraševanje. Z današnjo tehnologijo je mogoče na zelo hiter in 

učinkovit način zbrati veliko pomembnih informacij o vedenju kupcev na servisu. Zato 

morajo organizacije slediti tehnološkim spremembam v informacijskih sistemih in izbrati 

takšne sisteme, ki jim bodo omogočili, da baze podatkov obdelajo tako, da jim dajo odgovore, 

kako in kaj naj ponudijo (izdelajo) za trg oziroma za kupce vozil. Ob tem pa ne smemo 

pozabiti, da morajo ti sistemi na čim bolj primeren in pravočasen način dostaviti informacijo 

do kupcev vozil, in to tako, da jo bodo znali pravilno dekodirati ali, z drugimi besedami, da 

bodo informacijo ali promocijo razumeli kot rešitev njihove »težave«.  

Zato Schiffman in Kanuk (2000, 228–230) v svojem modelu tržnega komuniciranja 

poudarjata, da moramo upoštevati tako kupca, ki sprejema sporočilo, kot tudi medij ali kanal, 

po katerem posredujemo sporočilo, če želimo doseči kakovostno komunikacijo, ter seveda 

vsebino oziroma »problem«. Kot »problem« mislimo na dopis ali elektronsko sporočilo 

kupcem vozil, v katerem na primer sporočamo, da bodo ob obisku prodajalca in serviserja 

vozil v določenem obdobju prejeli bon (ugodnost), ki jim bo omogočil brezplačno hranjenje 

pnevmatik (avtomobilskih gum) pri serviserju. Tako kupcu poskušajo rešiti »problem« 

zasedenega prostora doma z letnimi oziroma zimskimi pnevmatikami. Dejanski cilj pa je, da 

se kupec vrne prav k temu prodajalcu in serviserju vozil, ki mu hrani pnevmatike. Vsaka 

menjava pnevmatik predstavlja nov vhod v delavnico ali obisk in s tem tudi možnost za 

prodajo dodatne opreme ali kakšne druge storitve (tuširanje odkrušene barve na pokrovu 

motorja, zamenjava poškodovanih metlic brisalcev stekla (argument varnosti voznika) idr.). 

Skratka – sporočilo mora biti uspešno in učinkovito. 

Nekaj zelo zanimivih načel uspešnega in učinkovitega poslovnega komuniciranja žal ne bomo 

mogli podrobno obrazložiti, vendar jih bomo vsaj na grobo našteli: načelo taktnosti, ki obsega 

izbiro prave ravni jezika; načelo osebnosti; načelo pozitivnosti, ki poudarja prijetna dejstva; 

načelo aktivnosti, s katerim izražamo akcijo; načelo razumljivosti; načelo skladnosti, ki v 

grobem zajema logično zaporedje in povezavo med mislimi in sporočilom v dokumentu; 

načelo jasnosti; načelo jedrnatosti; načelo berljivosti se nanaša predvsem na stil pisanja 

besedil, ki nase ne pritegne pozornosti, temveč zagotavlja, da se bralec osredotoči le na 

pomen sporočila; načelo slovnične korektnosti pa pomaga bralcu k pravilnemu razumevanju 

besedila (Mumel 2008, 70–88). 

Še en zelo zanimiv pogled oziroma pristop trženja in prenos neke ideje ali informacije smo 

zasledili pri Godinu (2004, 83–97), ki v enem od poglavij omenja osem spremenljivk formule 

za virusno idejo, ki jo lahko uporabimo pri trženju izdelka ali storitve. Namen te ideje je, da 

pristop ni nadležen in vsiljiv do kupcev, ampak da sproži nekakšno »epidemijo« s svojimi 
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idejami, katere končni rezultat je ta, da kupci opravljajo marketing namesto podjetja. To bi 

lahko primerjali z reklamo »od ust do ust« ali s pregovorom »dober glas seže v deveto vas«, 

vendar je ta pristop bistveno bolj sistematičen in zapleten. Godin navaja, da teh osem načel 

niti pri dveh izdelkih ne deluje na povsem enak način. Na kratko bomo našteli osem načel 

oziroma sestavin te formule: kihači (na primer Jamie Oliver, Oprah Winfrey), ki lahko 

pritegnejo ogromno pozornosti le s svojo prisotnostjo in nekaj izrečenih besed; roj (obsega 

izbor pravega tržišča, ki ima problem); hitrost (elektronska pošta, internet); vektor (vektor 

najnovejše e-šale, vektor, kje so najboljše gostilne) usmeri idejo v točno določeno smer, kar 

pomeni, da se najprej in najbolj intenzivno širi prav na tem področju, kamor je usmerjen; 

prenosnik (primer prenosnika je izjemna situacija, ki se je zgodila na Japonskem, in sicer 

osebna izmenjava majhnih nalepk s sliko svojega obraza, ki si jih izmenjujejo prijateljice, 

posel za več milijard na leto, ki ga obvladujeta le dve podjetji); elegantnost (ustvariti virus, ki 

bo tako enostaven, da se bodo ljudje ujeli nanj že ob prvem srečanju); vztrajnost (mislimo na 

vztrajnost virusa, da zdrži skozi čas in ima dolgoletno moč, primer virus dlančnikov); 

ojačevalec (namen ojačiti pozitivne govorice in zadušiti negativne govorice, primer 

Planetfeedback, ki kupcem daje več moči in njihov glas ustrezno ojači v primeru reklamacij). 

Prodajalec in serviser vozil lahko torej uporablja pristope »epidemije« in različne tehnike 

ustvarjanja »problemov« ter druga orodja, s katerimi pritegne pozornost.  

Poleg redne pošte in elektronskih sporočil imajo prodajalci in serviserji vozil na voljo tudi 

druge kanale komuniciranja s kupci. Zelo pogosto se poslužujejo dogodkov, kot so dnevi 

odprtih vrat, kjer svojo dejavnost podrobno predstavijo stalnim kupcem kot tudi vsem ostalim 

obiskovalcem. Ob takšnih priložnostih se opravljajo tudi testne vožnje z novimi vozili, hitri 

servisi, ponuja se »boutique« oprema …). Podoben dogodek je B2B, ki je namenjen pretežno 

kupcem gospodarskih vozil (kombijev, furgonov, manjših kamionov) in se tudi izvaja na 

lokaciji organizacije. Prenos informacij lahko prodajalec in serviser vozil opravlja še na 

sejmih, konvencijah in združenjih koncesionarjev. Med možnimi zunanjimi lokacijami so tudi 

šole, predvsem tehniške smeri. Še en način tržnega komuniciranja je oblika donacij in 

sponzorstev, kjer prodajalec in serviser vozil preda poslikano vozilo s svojim napisom, logom 

in sloganom. Takšno vozilo kroži po regiji in širše ter tako 24 ur na dan sporoča določene 

informacije, ki so na vozilu. Podobno poslikana vozila se uporabljajo v konkretnih mesečnih 

akcijah, ki se postavijo na prometna mesta (nakupovalna središča, prometna križišča …). 

Tržno komuniciranje v avtomobilizmu poteka po različnih kanalih, saj prodajalec in serviser 

vozil s tem doseže čim večji krog kupcev. Poleg že vseh zgoraj omenjenih si prodajalec in 

serviser vozil pomaga tudi s spletnim anketiranjem kupcev, kjer povprašuje po zadovoljstvu z 

opravljeno poprodajno storitvijo in tako pridobi pomembne povratne informacije. Te spretno 

izkoristi v tržne namene, se nato s ponovnim elektronskim sporočilom ali dopisom zahvali za 

obisk in se priporoča za naslednjič. Obenem priloži še kakšno ugodnost (kupon) in si tako 

poskuša pripraviti teren za naslednji obisk kupca. Te ugodnosti še dodatno oglašuje preko 

radijskih ali televizijskih oglasov, da zagotovi čim boljšo medijsko podprtost določene akcije 
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oziroma sporočila. Če smo upoštevali prava načela komuniciranja ter izbrali pravi kanal in 

način prenosa sporočila kupcu, obstaja velika verjetnost, da smo pritegnili pozornost kupca. 

Sedaj pa mu moramo omogočiti, da pride do nas ali da mu posredujemo oziroma opravimo 

želeno storitev po ustreznih oziroma želenih tržnih poteh, ki so predstavljene v naslednji 

točki. 

4.4 Opredelitev tržnih poti v avtomobilizmu 

Dobavitelji in kupci so med seboj povezani. To povezavo lahko označimo kot tržno pot, ki jih 

povezuje v procesu oziroma poslovnem okolju. Potočnik pravi, da tržne poti opredeljujejo 

določeno okolje, v katerem storitveno podjetje storitve posreduje, in način, kako jih 

posreduje, ter s tem povezano kupčevo zaznavanje vrednosti in kakovosti storitve (Potočnik 

2000). Tržne poti lahko opredelimo tudi kot vse organizacije, ki z izdelki povezujejo 

reprodukcijski proces organizacije dobavitelja in organizacije kupca. Poti so lahko lastne ali 

tuje, neposredne oz. posredne, trgovske-posredniške, veleprodajne ali maloprodajne (Meško 

Štok 2011). Kotler (2000) navaja, da tržni kanali zagotavljajo premik blaga od proizvajalca do 

kupca. Pri tem loči nekatere ključne funkcije oziroma determinante, kot so: informacije o 

potencialnih in obstoječih kupcih, konkurenci in ostalih udeležencih na trgu; razvoj 

povpraševanja kupcev; doseganje soglasij o ceni in drugih pogojih trženja; naročila; 

financiranje opreme in druge stopnje na tržnih poteh; tveganje v poslu; prevoz in skladiščenje 

blaga; zaračunavanje in plačilo preko plačilnih kanalov.  

Potočnik (2000) pravi, da so med možnimi izvajalci v procesu tržnih poti lahko posrednik, 

broker in samostojni zastopnik. Nato v drugo skupino uvršča zastopnika izvajalca in 

zastopnika kupca ter v tretjo franšizno ali pogodbeno izvajanje storitve. Ne glede na to pa je 

cilj vedno isti, in sicer zagotoviti pot storitve od izvajalca do kupca. 

Pri oblikovanju tržnih poti moramo oblikovati politiko in načrtovati, torej določiti cilje, 

naloge, dejavnike in možnosti tržnih poti. Ko govorimo o politiki tržnih poti, mislimo na cilje 

in strategijo. Slednja izhaja iz politike tržne ponudbe. Zagotovo pa moramo aktivnosti 

usmeriti v raziskave in iskati vedno najprimernejše tržne poti. Te so lahko neposredne ali 

posredne. Na njihovo izbiro vplivajo različni dejavniki. Odločimo se lahko za različne stopnje 

trženja, in sicer intenzivno, selektivno, kjer izberemo določene tržne poti in je zato kakovost 

trženja boljša, ter ekskluzivno pot. Slednja pomeni, da smo ubrali le eno pot, ki zahteva 

obsežna znanja, veliko napora in vložka. Podjetje se lahko poslužuje lastne ali tuje poti. 

Seveda obstaja možnost kombinacije obeh, s čimer vpliva na svoje stroške. V začetni fazi se 

bo podjetje najverjetneje odločilo za tuje tržne poti, saj je to najbolj gospodarno (Meško Štok 

2011). 

Iz zgoraj navedenega lahko razberemo, kako pomembno je, da se podjetje zaveda »teže«, ki jo 

ima oblikovanje tržne poti za njihovega kupca. Danes imajo namreč kupci »problem« in bo v 
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prednosti tisto podjetje, ki bo svojemu kupcu predstavilo rešitev za ta »problem«. To pomeni, 

da bo prej pridobilo posel, kot tisto podjetje, ki te rešitve ni znalo ali ni moglo najti. Ne 

smemo pozabiti, da smo v obdobju obilice informacij, ki nas dnevno »bombardirajo«, 

obremenjujejo, nam jemljejo čas in energijo. Posledica tega je tudi stres, ki ga kupec ne želi 

pogosto doživljati oziroma ga sploh ne želi. Podjetje, ki zastavi pravo tržno pot, kupcu 

omogoči lažji nakup, sebi pa posel, saj v poslu vsi nekaj kupujemo in prodajamo. 

Za servisne storitve v avtomobilizmu je značilno, da so servisi postavljeni na približno 

petnajst do največ trideset minut vožnje, medtem ko so prodajna mesta lahko oddaljena tudi 

do uro vožnje z vozilom. Težimo k oblikovanju regijskih središč, ki bodo zagotavljala dobro 

regijsko pokritost tako z informacijami kot z nudenjem pomoči na cesti ter dostavo 

nadomestnih delov. Zaradi spremenjenega načina in ritma življenja prodajalci in serviserji 

vozil prilagajajo svoje storitve potrebam kupcev. Namreč, še vedno veliko kupcev pripelje 

svoje vozilo neposredno na servis oziroma kupi nadomestni del preko pulta, vendar pa imajo 

prodajalci in serviserji vozil zaradi pospeševanja prodaje in želje biti »drugačen« od 

konkurence svoje dostavljavce nadomestnih delov do zunanjih izvajalcev (kleparsko-ličarskih 

in mehaničnih delavnic). Nekateri so šli še korak naprej in so zagotovili potujočo delavnico, s 

katero pridejo na dvorišče kupca in tam opravijo potrebno popravilo ali servis. Pri dostavi 

nadomestnih delov si prodajalci in serviserji vozil pomagajo tudi s storitvami redne pošte, ki 

zanje opravi dostavo paketov. Torej si vsak serviser glede na svoje zmožnosti in regijsko 

specifiko organizira svoje poti in proces dostave ter kombinira zgoraj navedene možnosti. V 

tej točki smo omenili Potočnika, ki tržne poti označuje kot okolje, kjer storitveno podjetje 

posreduje storitve kupcu. Enako tudi Štok omenja povezovanje organizacij oziroma njihovih 

procesov s tržnimi potmi. Tu želimo predstaviti še eno pot posredovanja storitve (izdelka), in 

sicer preko interneta. Današnja vozila so tako tehnološko dovršena, da velik del sklopov v 

avtomobilu upravljajo računalniki (centrale). Prodajalec in serviser vozil lahko tako popravi 

vozilo »na daljavo« in s tem zahtevano storitev opravi, ne da bi se odpravil na pot.  

Še ena oblika posredovanja storitve, kjer prodajalec in serviser vozil ni neposredno prisoten, 

je pomoč na cesti v tujini. V tem primeru opravijo storitve druge družbe v tej državi, 

prodajalec in serviser vozil pa ima z njimi sklenjeno pogodbo oziroma dogovor o 

sodelovanju. Sodelovanje lahko sklene tudi z določeno zavarovalnico, ki povrne stroške 

popravila kupcu oziroma prodajalcu in serviserju vozil – odvisno od vrste sklenjenega 

dogovora. 

Tehnologija danes izredno hitro napreduje in nam omogoča dostavo velikih količin blaga na 

želeno lokacijo v zelo kratkem času. Na posamezni lokaciji pa so ljudje, ki s tem blagom 

rokujejo in opravljajo nadaljnje storitve, da se sklene krog in uspešno zaključi naročen posel 

oziroma proces. Zato v nadaljevanju predstavljamo vlogo ljudi v storitvenem procesu in vpliv 

okolja.  
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4.5 Vloga ljudi v storitvenem procesu in vpliv okolja 

Zavedati se moramo, da ljudje delamo posel. Po izbiri pravih ljudi pa se začne še težje delo, in 

sicer izobraževanje in usposabljanje. Namreč le strokovni, suvereni, odgovorni in pošteni ter 

dobronamerni prodajalci bodo zagotovili dolgoročne in trdne vezi s kupcem. Na prodajnem 

predavanju v Ljubljani v Gospodarskem razstavišču je Rolih (2013) prikazal pomen kratice 

SDD, ki pomeni: strokovnost, doslednost in dobronamernost. Pri tem pa Pervanje in Kragelj 

(2009, 16) opozarjata, da mora biti vodstvo podjetja zelo previdno, preden se odloči poiskati 

novega sodelavca zunaj podjetja. Opraviti mora razgovore z vsakim zaposlenim sodelavcem, 

ki je lahko potencialni kandidat za prosto delovno mesto, in ob tem natančno preučiti 

negativne in pozitivne posledice, če bi se odločili za zaposlitev osebe, ki prihaja od zunaj 

(Pervanje in Kragelj 2009, 16). Drucker (2001, 175–176) opozarja, da le redki posamezniki 

delajo neodvisno od drugih in dosegajo cilje neodvisno od drugih udeležencev. Večina ljudi 

dela z drugimi ljudmi in je učinkovita le v sodelovanju s kupci in zaposlenimi, torej v 

sodelovanju z drugimi.  

Gomezelj Omerzel (2010, 99) omenja izraz »znanjske« organizacije, kar pomeni organizacije, 

ki temeljijo na izkušnjah zaposlenih. Torej organizacije, ki že imajo ljudi z določeno stopnjo 

izobrazbe, strokovnostjo in znanjem ter so obenem pripravljeni na nove spremembe in 

usposabljanja. Stern in Shiely (2003, 59) tudi poudarjata pomembnost prilagodljivosti 

zaposlenih in kako lahko ti prispevajo k večji dodani vrednosti v podjetju, saj so v modelu 

ustvarjanja vrednosti navedeni kot ena od štirih skupin, ki so tesno povezane s funkcijami, ki 

vpletajo zaposlene v postopek ustvarjanja vrednosti.  

Uspeh in zadovoljstvo sta odvisna od tega, koliko naredimo za uspeh in zadovoljstvo drugih 

(Jamnik 2008, 58–59). Na uspeh organizacije vpliva tudi okolje, v katerem deluje.  

Okolje posameznega podjetja lahko delimo na širša področja (gospodarsko, politično-

zakonodajno, socialno-kulturno, naravno in znanstveno okolje), katerih sestavine običajno 

dolgoročno in strateško vplivajo na menjalne odnose posameznega podjetja, vendar pa 

podjetje samo kratkoročno ne more nanje vplivati, saj s temi sestavinami nima tako pogostih 

in neposrednih stikov, kot s sestavinami ožjega okolja. To vključuje konkurente, dobavitelje 

in odjemalce, ki so za organizacijo življenjskega pomena. Prav zaradi možnosti vplivanja na 

delovanje sestavin zunanjega okolja je izrednega pomena, da te sestavine podjetje spozna, jih 

predvideva in se jim prilagaja (Snoj in Gabrijan 2002, 124–134). Tudi Pučko (1996) poudarja 

pomembnost analize zunanjega okolja podjetja oz. analizo ključnih dejavnikov, ki vplivajo na 

sprejemanje odločitev in poslovni uspeh podjetja. Analiza zajema štiri ključne dejavnike: 

politični, gospodarski, socialno-demografski in tehnološki (Pučko 1996, 123). 

Rebernik, Tominc in Crnogaj (2012, 95) v svojem delu navajajo dejavnike, ki definirajo, 

koliko bo podjetniška aktivnost v neki družbi oziroma državi produktivna in usmerjana v 

razvoj. Tudi oni omenjajo gospodarske, kulturne, družbene, tržne in institucionalne dejavnike 
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okolja, ki tvorijo »pravila igre«, ta pa v družbi usmerjajo podjetne posameznike v 

produktivno, imitativno, špekulativno in celo v destruktivno podjetništvo (Rebernik, Tominc 

in Crnogaj 2012, 95). Na makro okolje še vedno vpliva sedanja kriza. Krize niso sprožila 

majhna podjetja, obrtniki ali manjše banke. Prav te subjekte pa je kriza najbolj prizadela, saj 

se morajo dnevno boriti za preživetje, se prilagoditi novim razmeram in ohraniti svoje kupcev 

(Violan 2012, 5). Novo razmišljanje namesto starega znanja, tako je Geffroy (1996, 87–92) v 

svojem delu ponazoril novo, današnje obdobje in veliko število zunanjih pogojev, ki se 

neprestano spreminjajo. Pravi, da še nikoli v zgodovini nismo razpolagali s takimi 

informacijami kot zdaj, in ugotavlja, da se je od leta 1800 do danes znanje človeštva strahotno 

povečalo. Hočevar in Jaklič (1999, 30–31) v svojem delu omenjata pomen poslovnega 

ekosistema, ki ga označujeta kot koevolucija. Ta naj bi zamenjala tradicionalno pojmovanje 

trga, konkurence in znanja. Podjetje mora sodelovati in razvijati svoje produkte v sodelovanju 

s kupci, dobavitelji in širšim okoljem. Tako obliko označita kot sodobno pojmovanje širšega 

trga in konkurence oziroma novo paradigmo, ki zahteva sistemsko razmišljanje – da torej 

svoje podjetje vidimo kot del širšega ekonomskega okolja.  

Nakupovalne navade in kupna moč se spreminjajo in s tem tudi sposobnost oz. želja po 

nakupu določenih artiklov. Med takimi spremembami v Sloveniji je tudi vedno daljše obdobje 

za zamenjavo starega avtomobila za novega. Povprečna starost osebnih avtomobilov se je v 

Sloveniji povečala s 6,8 leta v letu 1992 na 8,2 leta v letu 2010. Kar 45 % osebnih 

avtomobilov je bilo v letu 2010 starejših od 9 let, mlajših od pet let pa je bilo le 36 % osebnih 

avtomobilov (Agencija RS za okolje 2011).  

Pri oblikovanju cen vozil ima nemški avtomobilski trg močan vpliv na slovenskega (Miklavc 

2015). Tako tudi Žlajpah (2015) omenja nekatere velike spletne ponudnike novih in rabljenih 

vozil, ki ponujajo več kot 1,4 milijona avtomobilov (več kot celoten slovenski vozni park). 

Tako velika in pestra ponudba vpliva na sosednje trge in še dlje, tudi na slovenski trg.  

Za prodajalca novih in tudi rabljenih vozil je izbira blagovnih znamk, ki jih bo kupoval in 

nato prodajal, izrednega pomena, saj si z nakupom takih, ki zelo dobro ohranjajo povprečno 

vrednost vozila oziroma ne izgubijo veliko vrednosti z leti, zagotovi višjo stopnjo gotovosti in 

s tem nižje tveganje pri izgubi zaslužka ali izgubi pri vrednosti svoje zaloge vozil. Hkrati pa si 

tako ustvarja konkurenčno prednost in si krepi svoje tržne pogoje, s katerimi bo lažje 

prepričal potencialne kupce, da izberejo njega in ne konkurentov, saj jim ponuja vozila, ki z 

leti ohranjajo vrednost. Ob tem pa bo tudi kupec ob bodoči prodaji tega vozila izgubil 

minimalni znesek denarja, kar tudi lahko predstavlja pomemben argument prodaje v tistem 

trenutku. Še en argument, ki ga lahko prodajalec uporabi pri prodaji novega vozila, je ta, da 

kupcu ob ponovnem nakupu novega vozila obljubi, da bo zelo dobro ocenil njegovo rabljeno 

vozilo in mu tako zagotovil minimalno doplačilo za novo vozilo. S tem si že sedaj pripravlja 

teren za prodajo drugega novega vozila. Več o tržnih pogojih pa v naslednjem poglavju, ki 



42 

obravnava razvoj in vzdrževanje tržnih pogojev v avtomobilizmu, s katerimi si prodajalci 

lahko zagotovijo uspešno poslovanje. 
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5 RAZVOJ IN VZDRŽEVANJE TRŽNIH POGOJEV V AVTOMOBILIZMU  

Zagotovo je za določene subjekte doseči vrh že uspeh, vendar se prava »vojna« takrat šele 

začne. Do vrha je težko priti, še teže pa je na njem ostati. Tisti na vrhu oziroma vodilni v 

določeni panogi so najbolj na udaru ali »prepihu«, zato lahko tak položaj le izgubimo. 

Vzdrževanje doseženega položaja pa je najtežja naloga podjetja, saj je oblegano s strani vseh 

ostalih konkurentov, ki si želijo priti na vrh (biti prvi). Zadovoljiti mora tudi pričakovanja 

dosedanjih in potencialnih kupcev ter na splošno širše javnosti. 

Ne gre za »muho enodnevnico«, temveč za dosledno nastavljen dolgoročni sistem dela in 

nastopa ter seveda rednega nadzora. To je značilno predvsem za večja podjetja oziroma večje 

korporacije ali sisteme, ki imajo daljšo zgodovino delovanja – petdeset ali celo sto let in več. 

Po našem mnenju in iz izkušenj lahko povemo, da je ključen dejavnik uspeha prav 

prilagodljivost oziroma fleksibilnost. Navade kupcev se spreminjajo, zato z istim modelom 

delovanja ne moremo biti uspešni sto let, zlasti ne v današnjem času hitrih sprememb. Včasih 

se je določena novost razvijala, uvajala, komercialno tržila in oživljala tudi po dvesto let, če 

se vrnemo v daljno obdobje sedemnajstega stoletja. Že po drugi svetovni vojni se je tempo 

močno povečal in se je čas med invencijo, ki predstavlja izhodiščno idejo za novost, ter 

inovacijo, ki predstavlja nov izdelek, postopek ali storitev, bistveno skrajšal. Danes so te 

razlike še manjše in se ideja dokaj hitro pojavi na trgu in se prodaja. Torej želimo poudariti 

zelo hiter tempo dogajanja, ki mu vsi ne morejo slediti (Likar b. l.).  

Antončič in drugi (2002, 286–287) poudarjajo pomembnost tržne usmerjenosti podjetja, kar 

pomeni, da podjetje usmerja svojo strategijo na potrebe kupca. Navajajo, da mnogi podjetniki 

vloge trženja v organizaciji ne razumejo in zaradi pomanjkanja znanja pogosto spregledajo 

področje trženja ter se osredotočijo na proizvodnjo in prodajo. Slednja usmeritev upošteva in 

zahteva predvsem doseganje želenih prihodkov in denarnega toka, na kar pa Antončič in drugi 

(2002) opozarjajo, da lahko privede do resnih težav na konkurenčnih trgih, kjer kupci izbirajo 

le tiste izdelke, ki bodo bolj verjetno zadovoljili njihove potrebe oziroma rešili njihove 

»probleme«.  

Zato je nujno, da organizacija, ki je morda proizvodno ali prodajno usmerjena, čim prej 

spremeni filozofijo in se osredotoči na potrebe in zahteve kupca. Te potrebe mora ugotoviti 

vodstvo ter razviti in dostaviti izdelek, ki bo zadovoljil potrebe kupca. Ob tem mu mora 

zagotoviti popolno podporo pri vzdrževanju izdelka v njegovi življenjski dobi (Antončič in 

drugi 2002, 286–287). 

Spremembe so potrebne, vendar morajo biti premišljene – vedeti moramo, kaj nam bodo 

prinesle oziroma kakšne bodo njihove posledice. 

Povzeli bomo zelo dobro misel, ki jo je navedel Potočnik, in sicer pravi, da se moramo 

obnašati gospodarno, ko kupujemo zase, in enako gospodarno, ko ravnamo s premoženjem 
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podjetja. Ob tem navaja tudi, kakšno je trženjsko razmišljanje podjetja, ki se po njegovem 

mnenju začne pri prodaji, ki jo seveda ne enači s trženjem. Pri tem si mora podjetje postaviti 

začetna vprašanja, ki bodo vodila do novih sprememb v podjetju v smislu prilagajanja novo 

ugotovljenim zahtevam in željam kupcev, in sicer: kaj prodati, komu prodati, po kakšni ceni 

ter kdaj in kako prodati (Potočnik 2002, 51). 

Tržni pogoji so to, kar lahko kupcu »prodamo«, ko se ponujamo na konkurenčnem trgu. 

Glede na potrebe in zahteve kupcev se čim bolj primerno organiziramo in s kombinacijo 

finančnih, človeških in drugih virov ustvarimo tisto sliko, ki bo potencialnega kupca 

prepričala, da smo prava izbira. Torej, da bomo izpeljali dogovorjeni posel kakovostno in 

varno, prvič in vsakič ob dogovorjenem roku. Pomembni so tako »drobovje« organizacije 

oziroma različni procesi kot tudi podoba oziroma zunanji videz. Kombinacija vsega tega pa 

nam mora dati določene konkurenčne prednosti pred tekmeci. Prav Podnar in Jančič sta v 

svojem delu poudarila pomembno kombinacijo treh dimenzij, ki močno vplivajo na 

konkurenčno prednost, in sicer strategije, strukture in kulture. Menita, da ta kombinacija ob 

učinkovitem upravljanju zagotavlja doseganje zastavljenih ciljev podjetja in oblikovanje 

močne zunanje podobe, ki na dolgi rok tvorijo ustrezne konkurenčne prednosti (Podnar in 

Jančič 2006, 52). 

Zagotavljanje in vzdrževanje tržnih pogojev je kompleksna zadeva in je kombinacija 

informacij s tržišča, ki jih moramo oblikovati v konsistenten in razumljiv sistem, da lahko 

oblikujemo primerne aktivnosti in si ustvarimo dolgoročne konkurenčne prednosti. Njihovo 

ohranitev bo skozi čas zagotovila močna organizacijska kultura, ki pa jo je treba tudi 

prilagajati spremembam. Danes brez prilagodljivosti ni prihodnosti. Na našo poslovno 

prihodnost in uspeh močno vpliva konkurenčna prednost, ki jo bomo obravnavali v 

nadaljevanju. 

5.1 Doseganje konkurenčne prednosti  

Za vsak uspeh so potrebni dobri in trdni temelji. Pot do uspeha je dolga, začne pa se pri 

temeljnih zmožnostih organizacije. Te predstavljajo sestavino ali sinergično kombinacijo 

sestavin organizacije, ki nudi kupcem pomembne koristi; so drugačne in boljše od 

konkurenčnih; jih je zelo težko posnemati oziroma nadomestiti in potencialno odpirajo dostop 

do novih tržišč. Če na vse te štiri stvari odgovorimo pritrdilno oziroma jih organizacija ima, 

potem je to temeljna zmožnost. Temeljna zmožnost ni temeljni proizvod, temveč razvoj nove 

verzije, ki jo lahko organizacija uresniči s kombinacijo treh elementov, in sicer sredstev, 

zmožnosti in znanja. Če je kombinacija teh elementov prepoznavna, lahko govorimo o 

konkurenčni prednosti. Z učinkovitim izrabljanjem teh zmožnosti in omenjenih elementov bo 

organizacija dosegla želeni uspeh (Biloslavo 2011). 
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Zanimiv pogled na to, kaj vse vpliva na konkurenčnost, navajata Florjančič in Paape (2002, 

278), kjer obravnavata razvoj konkurenčnosti kot podlage uspešnega delovanja v Evropski 

uniji. Pravita, da bi lahko našteli vsaj 256 dejavnikov, ki jih uporablja Inštitut za management 

(Laussane) pri svojih analizah mednarodne konkurenčnosti. V tej literaturi namreč nismo 

zasledili, da bi bili vsi dejavniki kje navedeni. Kot prelomni dejavnik pa označuje prav vstop 

novih držav v Evropsko unijo. Poudarja tudi, da dvig konkurenčnosti omogoča le sočasen 

razvoj večjega števila dejavnikov, ki pa se od države do države razlikujejo. Konkretno omeni 

razvojno stopnjo gospodarstev v teh državah, konfiguracije proizvodnih dejavnikov, 

zemljepisne lokacije idr. Za vse države pa sklene, da so stabilni in predvidljivi pogoji za 

gospodarstvo in makroekonomski svet osnovni dejavnik za razvoj strategij konkurenčnosti 

(Florjančič in Paape 2002, 278). 

V tej nalogi ne bomo proučevali makroekonomskih dejavnikov, temveč dejavnike, ki vplivajo 

na oziroma so pomembni za področje po prodaji. Zato lahko med konkurenčne prednosti 

uvrstimo kakovostno poprodajo, ki jo seveda tako zaznavajo tudi kupci. Meža (2003) navaja v 

nadaljevanju določene dejavnike, ki vplivajo na kakovost poprodajnih storitev: 

- prepoznavanje zahtev kupca, kar pomeni jasno opredelitev težave, 

- dostopnost oziroma preglednost podatkov v bazah podjetja, 

- izboljšanje kakovosti storitev z aktivnostmi, ki vplivajo na hiter odzivni čas in 

kakovostno opravljeno delo, 

- vključevanje preteklih izkušenj in znanj, 

- lojalnost in zadovoljstvo osebja v podjetju, 

- zadovoljstvo kupcev, 

- redne aktivnosti na področju zmanjševanja stroškov, 

- stalne aktivnosti na področju ustvarjanja primerne podobe (angl. image). 

Neprestano moramo iskati rešitve za »stare in nove probleme« kupcev. Kot stare probleme 

razumemo že tiste obstoječe, kot nove pa tiste, ki jih ponudnik oziroma organizacija lahko 

ustvari kupcu. Biloslavo (2011) je omenil prav to, da ustvarimo nekaj koristnega za kupca, 

nekaj boljšega, kjer bo konkurenca imela težave s pridobivanjem nadomestnega izdelka ali 

storitve.  

Tu sta dva pomembna elementa, in sicer kupec ter organizacija oziroma zaposleni. Podnar je 

med ključne dimenzije pri ustvarjanju celostne korporativne podobe uvrstil tudi korporativno 

kulturo organizacije, ki je seveda tesno povezana z zaposlenimi. Ta lahko zelo močno vpliva 

na oblikovanje podobe podjetja in na percepcijo kupca. Ta kultura zajema vizijo in vrednote, 

ki so zlite z zgodovino podjetja, z ustanovitelji in kulturnim izvorom organizacije. Torej ne 

gre le za neko zunanjo »slikovito« oziroma površinsko podobo organizacije, temveč za 

globlje sporočilo in vrednost, ki se želi kupcu ponuditi. Kulturo je namreč težko spreminjati in 

je vsekakor dolgoročen proces spreminjanja nečesa zelo trdnega, zato je to dejavnik, ki ga bo 

konkurenca težko posnemala in še teže vzdrževala (Podnar in Jančič 2006, 54–55). 
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Iz zgoraj navedenega lahko izluščimo, da bomo obdržali obstoječe kupce in pridobili nove z 

vzgajanjem močne organizacijske kulture, ki bo v ljudeh ustvarila občutek pripadnosti 

organizaciji in bodo ponosni na podjetje, v katerem delajo. Torej ustvarili bomo tako klimo, 

ki bo zagotovila ta »žar storitve«, ki bo prepričal kupce, da so ob prihodu na servis 

dobrodošli. Z nasmehom jih bomo pozdravili in jim prisluhnili z namenom, da jim rešimo 

»težavo«. Ob tem operativnem delu pa bo vodstvo poskrbelo tudi za dolgoročno strategijo, ki 

bo usmerjena v kupca in v njegove želje. Namen je preseči te želje in ustvariti zadovoljstvo. 

Glede na to, da je danes večina avtomobilskih servisov bolj ali manj tehnološko zelo dobro 

opremljenih z najnovejšo opremo, da imajo primerne zaloge nadomestnih delov in 

nadomestna vozila za zagotavljanje mobilnosti kupcev, bodo razliko naredili prav zaposleni. 

Zato je vredno vlagati v ta »kapital« podjetja, saj menimo, da ljudje niso strošek, temveč 

investicija organizacije. To se na dolgi rok pokaže kot zelo močna konkurenčna prednost, ki 

jo konkurenca na kratek rok ni zmožna posnemati. Gomezelj Omerzel (2010, 99) tudi 

poudarja pomembnost znanja zaposlenih in njegov nenehen razvoj. Namreč, prav znanje in 

hitrost učenja omenja kot pomembne dejavnike, ki močno vplivajo na ohranjanje oziroma 

pridobivanje konkurenčne prednosti podjetij. 

Prav tako Duh in Kajzer (2002, 47–62) med notranje vplivne dejavnike na razvoj podjetja, ki 

lahko ustvarijo določeno konkurenčno prednost, uvrščata med ostalim tudi kakovost 

upravljalno-vodstvene strukture podjetja. Poleg navedenega dejavnika je po našem mnenju 

zelo pomemben dejavnik »lastnosti lastnika«, ki ga v tem delu označijo kot osrednji notranji 

dejavnik. Ostali notranji vplivni dejavniki pa so še: širina poslovnega programa, 

razpoložljivost določene temeljne sestavine in njihova razmestitev v podjetju (neizkoriščeni 

viri, doseganje polne zasedenosti), osebni cilji lastnika, mreže lastnika in metode 

managementa (različni pristopi planiranja in kontrole).  

Kontrola je torej eden od notranjih vplivnih dejavnikov. Kontroliramo lahko na različne 

načine. Zanimivo razvrščanje navaja Čater (2011), ki kontrolo glede na naravo kontrolnega 

mehanizma deli na birokratsko, tržno in vedenjsko. Med ostale oblike kontrole lahko 

navedemo še odkrito ali prikrito kontrolo. Sorodni s tema dvema oblikama sta tudi 

napovedana in nenapovedana kontrola. Kot možne oblike kontrole so lahko zunanja in 

notranja kontrola, med ključnimi dejavniki uspeha pa se omenja tudi samokontrola. Taka 

kontrola je možna le ob pogoju visoke stopnje zaupanja med udeleženci v procesu (Čater 

2011, 91). 

Močna organizacijska kultura in predvsem visoka pripadnost zaposlenih zagotovi možnost 

uporabe modela samokontrole oziroma drugih oblik kontrole. Katero obliko bomo uporabili, 

je odvisno od stopnje pripadnosti zaposlenih, od podjetja, panoge in vrste delovnega mesta, 

od stopnje razvoja posamezne regije, kjer organizacija deluje ipd. 
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Proti reki je težko plavati, če pa se po njej spustimo, postane potovanje prijetnejše. Ferk 

(2012, 14) v svojem delu želi s ponazoritvami o izkoriščanju naravnih sil podati izhodišča 

slovenskim podjetjem pri ustvarjanju konkurenčne prednosti. Kot naravne sile je mislil na 

naravne prvine oziroma svoje zaposlene v organizaciji. Tako je tudi Kavčič (2009, 38–39) 

mnenja, da so zaposleni tesno povezani s kulturo in obvladovanjem podjetja. Kultura se 

razvija vzporedno z rastjo organizacije. Ko je ta kultura oblikovana, ima zelo pomemben 

vpliv na vodenje podjetja. Tako oblikovana kultura lahko pospeši ali pa zavira razvoj podjetja 

in s tem vpliva na konkurenčno prednost. Zato se moramo angažirati, da čim prej prepoznamo 

negativne elemente kulture, ki zavirajo razvoj, jih izločiti in tako omogočiti preživetje 

organizacije v turbulentnem okolju hitrih in nepredvidljivih sprememb.  

Na konkurenčno prednost vpliva tudi povezovanje v »grozde« in usmerjenost v inovacije ter 

iskanje strateških razlik (Ivanko 2007, 273–275). 

Dejanske prednosti so vedno ustvarili ljudje, ki so živeli z organizacijo in vanjo verjeli. 

Govorimo o podjetjih, v katerih se je na primer zaposlil oče, nato sin in tako naprej, oziroma o 

organizacijah, ki zagotavljajo, da se znanje in izkušnje »naravno« prenašajo iz generacije v 

generacijo ter se tako ustvari akumulacija pomembnih informacij, ki služijo spoznavanju trga 

in sprejemanju primernih odločitev. Tako organizacije nikoli ne pozabijo lastne zgodovine, jo 

obujajo in se iz nje učijo, da se ne bi ponovile napake iz preteklosti. Istočasno skrbno 

analizirajo trge in ustvarjajo pomembne baze podatkov, ki vključujejo aktualna vedenja, želje 

in pričakovanja kupcev. 

Tako ljudje v organizaciji kot tudi na trgu predstavljajo priložnosti za podjetje. In ko 

govorimo o ljudeh izven organizacije, torej o trgu kupcev z avtomobili, ne moremo mimo 

dejstva, da ima v Sloveniji vsako gospodinjstvo v povprečju 1,3 avtomobila, torej ima avto 

vsak drugi prebivalec. To pa predstavlja ogromen vozni park avtomobilov in s tem veliko 

potencialno priložnost povečanja vhodov v servis in posledično tudi prodaje novih vozil. 

Vsak, ki se tega zaveda in v tej smeri deluje, si zagotovo ustvarja določeno konkurenčno 

prednost pred ostalimi, ki tega ne vidijo ali ne vedo (SURS 2013).  

Brock (2009, 202) v svojem delu omenja, da v sodobni družbi prihaja do različnih oblik 

pospeševanja prodaje, ob tem pa izpostavlja oblikovanje neke vrste paketov, ki poleg 

osnovnega izdelka ali storitve vključujejo še druge sestavine. Kot primer navaja odlog plačila, 

pogodbo o vzdrževanju, podaljšano garancijo in druge oblike jamstva ter ostale podporne 

storitve. Vse to lahko prispeva k oblikovanju večje konkurenčne prednosti, ustvarjanju pri 

kupcu večje stopnje zvestobe in posledično k priložnosti za ponovni nakup.  

Mihaljčič (2006, 22) navaja izsledke raziskav, ki se nanašajo na lastnosti prodajalcev oziroma 

serviserjev – katere konkretne lastnosti si kupci želijo, da bi jih imeli ponudniki. Navedel je 

sedem lastnosti, ki lahko prispevajo k oblikovanju konkurenčne prednosti, in sicer: kultura 
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sporazumevanja s kupci; hitrost in okretnost; strokovnost; pomoč pri izbiri; zaupanje; 

zanimanje za kupca; zunanji videz. Gre skratka za aktiven pristop organizacij. 

Poleg aktivnih organizacij so tudi tiste, ki se spremembam »upirajo«. Drucker (2004) omenja 

dve obliki organizacij oziroma družb. Ohranjevalna institucija – s tem nazivom je označil 

družbo, družbeno skupnost in družino. Po njegovem naj bi ta oblika poskušala ohraniti 

stabilnost in preprečiti ali vsaj upočasniti spremembe. Nasprotje tega je moderna organizacija, 

in sicer kot »destabilizator«, ki mora generirati invencije za kreativno »uničevanje«. Torej v 

družbi organizacij ali z drugimi besedami v moderni družbi je sprejeto, da bo vsak z 

določenim znanjem moral vsake štiri ali pet let pridobiti novo znanje, sicer ga bo »povozil 

čas« in bo lahko izgubil določene konkurenčne prednosti (Drucker 2004, 129). 

To poglavje pa zaključimo s povzetkom zgoraj navedenega, in sicer, da na konkurenčno 

prednost vplivajo tako zaposleni kot kultura in vrednote, nato management in lastniki ter 

sposobnost organizacije, da pravočasno zazna pomembne signale s trga. Močan vpliv na 

oblikovanje konkurenčne prednosti ima tudi razvojna stopnja gospodarstev in znanje 

deležnikov. Slednje, torej znanje, mora biti podkrepljeno s finančnimi sredstvi ter zmožnostjo. 

Če je kombinacija teh elementov prepoznavna na trgu, lahko govorimo o konkurenčni 

prednosti neke organizacije.  

5.2 Vzdrževanje tržnih pogojev v avtomobilizmu s pomočjo standardov  

Kupci se počutijo varne pri nakupovanju, če vedo, kakšne bodo »posledice« nakupa. Torej v 

primeru, da kupec kupi avtomobil določene blagovne znamke v Sloveniji in ga tudi servisira 

ter popravlja, pričakuje, da bo dobil enko dobro storitve tudi v drugi državi. Eden od prvih 

dejavnikov, ki vplivajo na »varnost« nakupa, je prav logotip ali znak blagovne znamke, s 

katerim se predstavlja podjetje. Kupec si na osnovi te vizualne informacije že oblikuje svoja 

pričakovanja glede bodoče storitve in kako bi morala biti izvedena. Drugi dejavnik je fizično 

srečanje s servisnim svetovalcem na servisu. Morda pred tem še telefonski pogovor. To je 

prvi vtis, ki je izredno pomemben v procesu ustvarjanja zadovoljstva kupcev. Naslednji 

dejavnik je sprejem vozila in poslušanje kupca ter beleženje zahtev, pritožb in reklamacij. 

Servisni svetovalec mora odigrati aktivno vlogo, kar pomeni, da kupcu svetuje in ponuja 

dodatne izdelke, dodatno opremo in tekoče akcije za njegovo vozilo. 

Nato sledi popravilo ali servis vozila, kjer je pomembno, da se izvedejo točno dogovorjene in 

specificirane zahteve kupca. Vsako dodatno delo ali poseg na avtomobilu mora biti 

predhodno potrjen s strani kupca. Dogovorjena dela morajo biti končana ob dogovorjenem 

terminu. Po opravljeni storitvi se kupca tudi obvesti. Sledi faza predaje vozila, ki je izrednega 

pomena, saj servisni svetovalec kupcu obrazloži, kaj so naredili in koliko so za to obračunali. 

Dosledna obrazložitev in argumentacija doda vrednost storitvi in zagotovilo kupcu, da so bila 

dela izvedena kakovostno in v skladu z naročilom. Pomemben dejavnik je tudi klic kupca po 
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opravljeni storitvi. Namen tega klica je, da izvemo, ali je kupec zadovoljen z opravljeno 

storitvijo tudi po tem, ko je zapustil servis, in če je morda imel še kakšne težave. Ta klic 

ustvari v kupcu prijeten občutek, da serviser skrbi za njegovo vozilo in varnost. Posledično je 

to tudi aktivnost, ki prispeva k ustvarjanju zadovoljstva in vpliva na ponovni nakup 

avtomobila. 

S standardi je povezan tudi krog kakovosti, ki smo ga že omenili in bolj podrobno opisali v 

predhodnih poglavjih. V tem delu bomo navedli korake, ki so potrebni, da bi si zagotovili 

konstantno delovanje procesa. Da bi uspešno uveljavljali koncept kroga kakovosti v 

organizaciji, moramo izvesti določene korake, med katere uvrščamo (Rusjan 2009, 497–498): 

- določiti dimenzije kakovosti na podlagi potreb kupcev, 

- določiti, kako meriti zadovoljstvo kupcev za vsako izmed dimenzij, 

- postaviti standarde kakovosti in specifikacije, 

- vpeljati sistem kontrole kakovosti, 

- odkrivati in odpravljati vzroke slabe kakovosti, 

- nadaljevanje z uvajanjem izboljšav.  

Med standardno poslovanje moramo vključiti tudi etiko in moralo poslovanja organizacije. 

Tudi to vpliva na zaupanje kupcev. Blanchard in Peale (1990, po Kralj 2003, 191) navajata, 

da »nobena blazina ni tako mehka kot čista vest«.  

Torej ni dovolj, da napišemo pravila in predpise delovanja, tj. kako mora delovati 

organizacija. V odločitve, ki se nanašajo na ustvarjanje pravil in sistemov v organizaciji, je 

treba vključiti tudi zaposlene. Če posamezniki ne čutijo vključenosti, pripadnosti in niso 

primerno motivirani, vedno obstaja verjetnost, da se ne bodo vedli etično in bodo zato morda 

lahko podjetju in kupcem tudi škodovali.  

Tudi Florjančič in Paape (2002, 99) poudarjata, da k zagotavljanju boljše kakovosti v podjetju 

močno prispevajo motivirani zaposleni. Ob tem dodajata, da sta konkurenčnost podjetja in z 

njo povezana poslovna uspešnost vse bolj odvisni od upoštevanja svetovnih standardov 

kakovosti, opremljenosti podjetja s sodobno tehnologijo in hitrega prilagajanja spremembam 

na trgu. Te poimenuje elementi odličnosti in jih tesno povezuje z dobro strokovno 

podkovanimi in usposobljenimi delavci. Slednje označi kot kreativne nosilce uresničevanja 

poslovne politike in doseganja strateških ciljev. 

Med standardi oziroma v okviru standardiziranega poslovanja je primerno omeniti tudi 

franšizna podjetja. Franšiza lahko namreč močno zmanjša tveganje v poslovanju, saj vsebuje 

že določene in preverjene »recepte«, ki uporabnika franšize vodijo pri uvedbi, izpeljavi, 

nadzoru in razvoju podjetja. Vendar moramo poleg pozitivnih strani pogledati tudi tiste 

negativne ali nevarne strani. Slabost franšize je zagotovo ta, da takoj zahteva veliko vsoto 

denarja za nakup pravic. Temu sledijo še druge dajatve iz naslova izobraževanj, oglaševanja 

itn. Torej omenjena oblika ne zagotavlja ogromnega bogastva, predvsem ne v začetku, saj 
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moramo plačevati lastniku franšize ne glede na to, ali naša lastna franšiza proizvaja dobiček. 

Statistično gledano ena od treh franšiz žal zapre vrata (Kiyosaki, Fleming in Kiyosaki 2012, 

36). 

Sem lahko uvrstimo še ostale oblike koncesijskih dejavnosti, kjer lastnik pravic oziroma 

licenc določa pravila igre. Še zdaleč ne želimo koga odvrniti od poseganja po takšni obliki 

standardiziranega poslovanja, vendar želimo opozoriti na to, da moramo biti enako pazljivi 

kot pri poslu, ki bi ga sami začeli, brez že vnaprej predpisanih pravil, kot so na primer 

obeležja, zunanja in notranja podoba objektov in druge zahteve. Standardi so nujno potrebni, 

predvsem ko govorimo o podjetjih, ki imajo več enot ali poslujejo v različnih državah. Brez 

standardov je zelo težko ali celo nemogoče zagotoviti enako dobro storitev na vseh lokacijah. 

Posledica tega je lahko nezadovoljstvo kupcev, ki privede tudi do nižjega prihodka in 

dobička. 

Brock (2009, 203) se v svojem delu dotakne tako standardov kot tudi dobička ter navaja 

pomembnost medsebojne povezanosti dveh ključnih prednosti, kot jih sam označi, in sicer 

nadzor stroškov in standardi storitev. Pravi, da so prav jasni standardi, ki so javno 

predstavljeni, osnova in pomoč prodajnemu osebju, ki sedaj lahko jasno pokaže na koristi 

(dodano vrednost) za kupca. To jim pomaga tudi ohranjati sprejemljivo prodajno ceno ali v 

primeru poprodaje ustrezno višino servisne ure in ceno nadomestnih delov. Prav uvedba 

standardov zmanjšuje tveganje nenačrtovanih stroškov in omogoča natančnejše 

napovedovanje prihodnjih dobičkov.  

Ob tem pa Brock (2009) poudari, da je to priložnost za ustvarjanje nove dodane vrednosti za 

kupca, saj s standardi lahko med ostalim zagotavljamo enako dobro storitev kjerkoli po svetu.  

Torej standarde lahko razumemo kot predpise oziroma zahteve ali kot dodano vrednost za 

kupce. Obvladovanje poslovnih procesov nekateri označijo tudi kot obvladovanje standardov 

v organizaciji.  

Ferk (2012, 34–35) vidi v obvladovanju standardov in poslovnih procesov pomoč podjetjem 

pri izhodu iz krize. V začetku omenja procesno naravnanost, ki je usmerjena v potrebe in želje 

kupca. Jasno opozori, da posamezni programi zniževanja stroškov ne bodo zagotovili izhoda 

iz krize, kakor ne tudi nenehna racionalizacija poslovanja, ampak sam izhod iz krize bo 

omogočilo stalno optimiziranje. To optimiziranje je označil kot »izboljševanje zaradi 

izboljševanja«. Pri tem pa zaključuje, da ga ne smemo razumeti kot izboljševanje zgolj 

določenega izdelka ali storitve, temveč vseh dejavnosti in procesov, od nabave surovin do 

končnega trženja, ter tudi stalno izboljševanje znanja in sposobnosti zaposlenih. Nenehno 

izboljševanje se nanaša na celostno razmišljanje in ravnanje, ki presega okvire posameznikov 

ali oddelkov. 
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Tudi model odličnosti EFQM pri opredeljevanju procesov, proizvodov in storitev omenja 

ustvarjanje največje vrednosti za kupce – kako bi morala delovati odlična organizacija, da bi 

to vrednost oziroma stanje dosegla. Ob tem v obliki standardov navaja smernice, kako naj 

deluje, in sicer: nenehno prizadevanje za inoviranje; uporaba tržnih raziskav in anket za kupce 

z namenom, da bi pridobili povratne informacije o željah in potrebah; vključevanje svojih 

zaposlenih, kupcev, partnerjev in dobaviteljev v razvijanje novih produktov; razumevanje, 

uvajanje in predvidevanje vpliva in potenciala novih tehnologij na celoten proces; standarde 

za poslovanje oblikujejo tako, da upoštevajo vpliv življenjskega cikla proizvodov ali storitev 

na gospodarsko, socialno in ekološko trajnost (EFQM model odličnosti 2011, 16–17). 

Dejstvo je, da standardizacija prispeva k uspehu in ustvarjanju prednosti za podjetje, previdni 

pa moramo biti pri njihovem oblikovanju, saj določenih standardov žal ni mogoče le 

prekopirati in jih prenesti v drugo deželo z drugačno kulturo. Poleg že zgoraj navedenih 

dejavnikov moramo upoštevati lokalne in globalne vplive ter standarde oblikovati tako, da si 

sami sebi ne postavimo nepotrebnih omejitev, ki bi povzročale slabše poslovanje. V 

naslednjem poglavju bomo predstavili analizo raziskave, ki zajema predstavitev vzorca, 

načina zbiranja podatkov ter rezultate analize in interpretacijo. 
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6 ANALIZA RAZISKAVE 

Če želi biti podjetje uspešno, mora redno izvajati aktivnosti, s katerimi pridobiva povratne 

informacije svojih kupcev glede zadovoljstva o izvedbi poprodajnih servisnih storitev. Te 

informacije so pokazatelj, ali podjetje dela dobro oziroma slabo, in so osnova za oblikovanje 

oziroma sprejemanje nadaljnjih odločitev. Kupci so »sodniki«, ki odločajo, komu in kam 

bodo peljali svoje vozilo. V nadaljevanju predstavljamo vzorec, analizo raziskave in rezultate. 

6.1 Izbira vzorca in način zbiranja podatkov 

V kvantitativno raziskavo smo vključili vzorec voznikov osebnih avtomobilov. Za plan smo si 

zastavili vzorec, ki zajema vsaj sto voznikov osebnih avtomobilov, ki svoje vozilo redno 

dostavljajo na servis k pooblaščenemu prodajalcu in serviserju osebnih avtomobilov v obalni 

regiji, kjer so servisni svetovalci po opravljeni storitvi kupcem ponudili vprašalnik v tiskani 

obliki. Natisnjenih in razdeljenih je bilo 300 vprašalnikov, od tega smo prejeli 213 veljavnih 

in 13 neveljavnih. Vprašalnike smo zbirali od novembra 2014 do februarja 2015. 

Pri večini vprašanj so bili odgovori predvideni v obliki petstopenjske Likertove lestvice, s 

katero je anketirani izrazil svoje (ne)strinjanje s posamezno trditvijo. 

Anketne vprašalnike smo razdelili na območju slovenske Obale. To opredeljujemo kot prvo 

omejitev, saj bomo tako anketirali le voznike iz ene regije in ne iz celotne Slovenije. Med 

omejitve raziskave smo uvrstili tudi število odzivov na vprašalnik in čas za izvedbo raziskave. 

Med možne omejitve ali težave lahko štejemo tudi epistemološke težave, ki nastopijo zaradi 

različne strokovne usposobljenosti anketirancev, saj ti podajo odgovore glede na lastno znanje 

o določenem problemu. To znanje pa je med anketiranci na različnih ravneh. Ob tem se nam 

lahko pojavijo še psihološke omejitve, ki nastopijo pri oblikovanju vprašanj, saj je težko 

prilagoditi vprašanja vsem anketirancem; nekaterim se zdijo vprašanja težka, drugim lahka. 

Ne glede na zgoraj navedene ali katerekoli druge omejitve je smiselno izvajati ankete, s 

katerimi ugotavljamo zadovoljstvo kupcev, saj le-to pomembno vpliva na odločitve kupcev. 

Tako tudi Cronin in Taylor (1992, povzeto po Grošić 2006, 47) pravita, da je dobro oziroma 

kakovostno izvedena poprodajna servisna storitev eden od dejavnikov, ki vpliva na 

zadovoljstvo kupcev, to pa vpliva na odločitev kupcev glede naslednjega nakupa. Na 

zadovoljstvo vplivajo tudi drugi dejavniki, kot so na primer cena, dostopnost (tako izdelka kot 

lokacije), kader idr. V naši raziskavi smo vključili dejavnike iz različnih segmentov, ki 

obsegajo osebje, procese, infrastrukturo in opremo ter cenovno politiko. Rezultate analize 

ankete in njihovo interpretacijo predstavljamo v naslednji točki. 
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6.2 Analiza izvedene ankete in interpretacija rezultatov 

Prvi del vprašalnika se je nanašal na demografske podatke voznikov in njihovih vozil. Izmed 

213 anketiranih voznikov je bilo 94 voznic in 119 voznikov oziroma 44,1 % žensk in 55,9 % 

moških. Najmlajši anketiranec je bil star 18 let, najstarejši pa 85 let. Povprečna starost vseh 

anketirancev je bila 42,66 leta. Med vsemi anketiranimi je bilo 159 oziroma 74,6 % 

zaposlenih ter 13 oziroma 6,1 % nezaposlenih. Nekoliko manj je bilo študentov, in sicer 

5,2 % oziroma 11 anketirancev. Upokojencev pa je bilo skupaj točno 30 ali 14,1 % vseh 

anketiranih. 

 

Slika 4: Izobrazbena struktura anketiranih 

Na podlagi zgornje slike 4, ki prikazuje strukturo anketiranih po izobrazbi, je razvidno, da je 

dobra polovica vseh anketiranih imela zaključeno poklicno oziroma srednjo šolo. 85 

anketiranih je odgovorilo, da ima višjo, visoko oziroma univerzitetno izobrazbo, devet jih je z 

magisterijem ali še višjo izobrazbo in najmanj z osnovno šolo. Slednjih je sedem.  

S slike 5 je razvidno, katere blagovne znamke so pri anketirancih najbolj zastopane.  

 

Slika 5: Blagovne znamke vozil 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

osnovna šola poklicna 

oz.srednja 

šola 

višja šola, 
visoka ali 

univerzitetna 

izobrazba 

magisterij ali 

več 

7 

112 

85 

9 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

27 

15 
11 

17 
22 

17 

28 

4 

72 



54 

Približno enako število anketiranih voznikov vozi avtomobil znamke Toyota in znamke Opel, 

sledi Renault z 22 vozili, po 17 jih imata znamki VW in Peugeot, dve vozili manj ima Seat, 

Kia skupaj 11 in Chevrolet 4 vozila. Ostale blagovne znamke vozil so še: Volvo, Citroen, 

Fiat, Ford, Škoda, Mercedes, BMW. Z izrazom »multi brand« označimo prodajalca in 

serviserja vozil, ki hkrati prodaja in servisira več različnih avtomobilskih blagovnih znamk. 

Glede na današnjo razpoložljivo tehnologijo (računalniške naprave za preizkus delovanja 

vozil (testerjev), specialno orodje), ki jo prodajalec in serviser vozil dobi na trgu, lahko v 

večji meri popravlja in servisira vse te blagovne znamke tudi, če jih neposredno ne prodaja. 

To so vse »signali« oziroma priložnosti s trga, ki lahko pomenijo dodaten zaslužek na 

področju servisa oziroma poprodaje, saj je vsako vozilo potencialno vozilo, ki serviserju 

predstavlja vhod oziroma obisk delavnice in hkrati tudi dodatno prodajo tako rezervnih delov 

kot servisnih ur.  

Pri šestem vprašanju nas je zanimala starost pripeljanih vozil na pooblaščen servis. Po analizi 

smo ugotovili, da je razpon kar velik, in sicer od povsem novih vozil, starih manj kot eno leto, 

pa vse do vozila, ki ima že 20 let. Za pooblaščen servis je zelo pomembno, da lahko zadrži 

kupca vozila take starosti, saj to pomeni, da mu kupec zaupa oziroma je bil v času servisiranja 

zadovoljen z opravljeno storitvijo. Povprečna starost pripeljanega vozila na servis je bila 

sedem let, kar pomeni, da je vozni park anketirancev mlajši od slovenskega povprečja. 

Povprečna starost osebnih avtomobilov v Sloveniji se je povečala s 6,8 leta v letu 1992 na 8,2 

leta v letu 2010. To pomeni, da se nove tehnologije uvajajo počasneje in da je vozni park 

večinoma okolju manj prijazen in tako ustvarja več izpustov kot mlajši vozni park. Povprečna 

starost osebnih avtomobilov v EU pa se je zmanjšala z 8,8 leta v letu 1995 na 8,2 leta v letu 

2009. Vozni park je najstarejši v baltskih državah, največ vozil, mlajših od pet let, pa je 

registriranih v Italiji, Luksemburgu in Belgiji. Pri mlajšem voznem parku vozil bi lahko 

pričakovali, da se bodo kvarila manj oziroma se ne bodo kvarila tako hitro kot starejša vozila. 

Manj je okvar, manj je tudi priložnosti, da bo pooblaščeni serviser vozil opravil kakšno 

zamenjavo ali popravilo določenih sklopov na vozilu. S tem je tesno povezan tudi potencialni 

zaslužek za serviserja. Zato države sprejemajo oziroma uvajajo ukrepe za pomlajevanje 

voznega parka, razne finančne spodbude za njegovo obnovo oziroma za izločanje starih in 

izrabljenih vozil iz prometa, ukrepe za ravnanje z izrabljenimi motornimi vozili, uvozne 

omejitve za nekatere tipe ali starost vozil ter obvezni periodični tehnični pregledi (Agencija 

RS za okolje 2011).  

Tako kot sprejemajo ukrepe določene države, da bi dosegle želene cilje, se tudi kupci 

odločajo za ukrepe, s katerimi se želijo zavarovati oziroma zmanjšati tveganje pri nakupu 

vozila. Starejša so vozila, večja je verjetnost okvar in s tem višji stroški za popravilo vozila. 

Zato se nekateri kupci odločijo, da bodo kupili oziroma sklenili podaljšano garancijo za svoje 

vozilo in si tako zagotovili, da v času garancije ne bodo imeli višjih stroškov, kot so jih 

planirali ob nakupu vozila. 
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Na sliki 6 vidimo, da dobre tri četrtine ali 161 anketirancev nima sklenjene podaljšane 

garancije za svoje vozilo, kar lahko predstavlja tržno nišo (priložnost) za pooblaščenega 

prodajalca in serviserja vozil, saj bi si pri vseh vozilih, kjer bi bilo še možno skleniti 

podaljšano garancijo, pooblaščeni serviser zagotovil prihodnje obiske na servis za vsaj to 

obdobje, za katero je sklenjena podaljšana garancija. To pa pomeni potencialne nove obiske 

servisa vozil in s tem potencialni dodatni zaslužek.  

 

Slika 6: Podaljšana garancija za vozilo 

Še en pomemben podatek, ki smo ga pridobili iz analize vprašalnikov, je ta, da 91,1 % vseh 

anketiranih pripelje in preda osebno svoje vozilo sprejemniku na pultu. Ostalih 8,9 % pa 

osebno ne predajo vozila oziroma namesto njih to opravi nekdo drug. Prav ti kupci, ki osebno 

pripeljejo svoje vozilo na servis, so hkrati tudi potencialni kupci, katerim lahko prodamo 

podaljšano garancijo, dodatno opremo ali pa druge pakete ugodnosti.  

To so ljudje, ki lahko v tistem trenutku potrdijo ali pa zavrnejo neko ponudbo oziroma 

predlog. Seveda je prvi pogoj, da ima pooblaščen serviser na sprejemnem pultu aktivno 

osebo, ki zna tržiti takšne produkte v kratkem času sprejema ali predaje vozila kupcu. 

Namreč, ta čas je v povprečju omejen na pet do največ 15 minut na kupca.  

Ob vsakem servisu ali popravilu se kupci odločajo, kam bodo peljali svojega »jeklenega 

konjička«. V nadaljevanju vidimo, kam konkretno vozijo anketiranci svoja vozila (slika 7). 

V našem primeru sta se skoraj dve tretjini anketiranih odločili in odgovorili, da vedno 

servisirajo pri istem pooblaščenem serviserju. Slaba tretjina je odgovorila, da pooblaščenega 

serviserja menjuje, kar morda pomeni, da niso zadovoljni s trenutno ponudbo določenega 

pooblaščenega serviserja oziroma iščejo spremembe, vendar še vedno v pooblaščeni mreži. 

Sedem odstotkov vprašanih pa je odgovorilo, da včasih servisira pri pooblaščenem, včasih pa 

pri nepooblaščenem serviserju.  

Sprejemnik lahko proda določen artikel ali storitev tistim kupcem, ki so pripeljali svoje vozilo 

na servis, zato je smiselno, da se pooblaščeni prodajalec in serviser vozil čim bolj angažira, da 

bi zmanjšal fluktuacijo svojih kupcev.
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Slika 7: Lokacija servisiranja vozila 

Če želimo zmanjšati fluktuacijo svojih kupcev, moramo vedeti, kaj fluktuacijo sploh povzroča 

oziroma kateri so glavni razlogi zanjo. Pomembno je torej, da čim več izvemo o nakupnih 

navadah kupcev in kaj je zanje najpomembnejše.  

Pri desetem vprašanju smo ocenjevali pomen, ki ga posameznim elementom izvajanja 

servisnih dejavnosti pripisuje kupec z vidika doseganja svojega zadovoljstva. Torej 

ugotavljamo, kateri in kako pomembni so dejavniki oz. elementi izvajanja poprodajne storitve 

za anketirance. Razdelili smo jih na štiri segmente oziroma dele, in sicer: osebje, proces, 

infrastruktura in oprema ter cenovna politika. V preglednici 1 predstavljamo rezultate za 

segment »osebje«. 

Preglednica 1: Pomen (pomembnost) posameznih elementov izvajanja servisnih 

dejavnosti na segmentu »osebje« 

Osebje 
Najnižja 
stopnja 

pomembnosti 

Najvišja 
stopnja 

pomembnosti 

Povprečna 
stopnja 

pomembnosti 
KV % 

Strokovnost osebja na sprejemu 1 5 4,57 15,34 

Strokovnost meh. in vodij delavnice 3 5 4,85 8,16 

Prijaznost in pozornost osebja 1 5 4,50 14,09 

Osebje z dolgoletnimi izkušnjami 1 5 4,18 21,51 

Dosegljivost in dostopnost osebja 1 5 4,50 14,73 

Fleksibilnost osebja 1 5 4,45 14,85 

Zanesljivost osebja 3 5 4,80 9,02 

KV % je oznaka za koeficient variacije. Izračuna se kot standardni odklon/povprečje. Pove nam, v 

kolikšni meri anketiranci mislijo enako ali različno o nekem vprašanju/dejavniku. 

Pri strokovnosti mehanikov in vodij delavnic je koeficient variacije najnižji, tj. 8,16, kar 

pomeni, da so si anketiranci pri tem dejavniku najbolj enotni oziroma je najmanjša variacija 

ali odstopanje, ob tem pa ima ta dejavnik še najvišjo povprečno oceno 4,85, kar pomeni, da je 

zelo pomemben oz. ga lahko uvrstimo med najpomembnejše od navedenih dejavnikov. 

Podobno oziroma veliko pomembnost za kupce lahko pripišemo dejavniku, ki se nanaša na 

zanesljivost osebja, z oceno 4,8 in koeficientom variacije 9 %. Pri teh dveh dejavnikih so bili 
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anketirani med seboj najbolj enotni oziroma je bilo najmanj razhajanj pri dajanju ocen. 

Malenkost večja variacija je bila pri prvem, tretjem, petem in šestem dejavniku, ki so imeli 

oceno okrog 4,5, kar jih še vedno uvršča med zelo pomembne. Morda je presenetljivo 

najnižjo oceno prejel dejavnik, ki se nanaša na osebje z dolgoletnimi izkušnjami, in sicer 4,18 

in z več kot 21-odstotno variacijo. Pri tem dejavniku so si bili anketiranci najmanj enotni. Ne 

glede na opisane razlike pa je razvidno, da smo v vprašalnik vključili pomembne dejavnike, 

saj so vsi bili ocenjeni z oceno 4 ali več oziroma je skupno povprečje 4,55. V preglednici 2 

bomo videli rezultate analiziranih vprašalnikov za segment »proces«. 

Preglednica 2: Pomen (pomembnost) posameznih elementov izvajanja servisnih 

dejavnosti na segmentu »proces« 

Procesi 
Najnižja 
stopnja 

pomembnosti 

Najvišja 
stopnja 

pomembnosti 

Povprečna 
stopnja 

pomembnosti 
KV % 

Kratek čakalni čas za sprejem 1 5 4,28 16,87 

Nadomestno vozilo 1 5 3,96 24,44 

Pomoč v času problema 3 5 4,66 11,78 

Visoka kak. izv. pop. ser. storitev 2 5 4,66 12,98 

Pravočasnost opravljenih storitev 3 5 4,65 11,31 

Klic po opravljeni storitvi 1 5 3,81 29,58 

Fleksibilen obrat. delovni čas 1 5 4,09 20,51 

Redno seznanjanje o vseh akcijah 1 5 3,25 35,85 

 

V segmentu »proces« so med najpomembnejšimi dejavniki oz. elementi anketiranci izbrali: 

pomoč v času problema, visoka kakovost izvajanja poprodajnih servisnih storitev in 

pravočasno opravljena storitev, kjer so vsi ti trije dejavniki imeli visoko oceno, preko 4,6, in 

je koeficient variacije pri vseh treh najnižji v primerjavi z ostalimi dejavniki. To pomeni, da 

so si anketiranci dokaj enotnega mnenja. Torej lahko povzamemo, da so ti trije dejavniki zelo 

pomembni za kupce, ki koristijo servisne storitve. Sledi jim kratek čakalni čas za sprejem, z 

oceno 4,28. Ostali dejavniki so imeli oceno okoli 4, najnižjo pa je dobil dejavnik redno 

seznanjanje o vseh akcijah in dogodkih, ki je prejel oceno 3,25. Povprečna ocena za vse 

izbrane dejavnike v segmentu »proces« je 4,17 in je v primerjavi s povprečno oceno za 

segment »osebje« malenkost nižja. V preglednici 3 bomo pogledali rezultate analize 

vprašalnikov na segmentu »infrastruktura in oprema« ter videli, katere dejavnike so 

anketiranci označili kot najpomembnejše.  
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Preglednica 3: Pomen (pomembnost) posameznih elementov izvajanja servisnih 

dejavnosti na segmentu »infrastruktura in oprema« 

Infrastruktura in oprema 
Najnižja stopnja 

pomembnosti 

Najvišja 
stopnja 

pomembnosti 

Povprečna 
stopnja 

pomembnosti 
KV % 

Urejenost servisnega 

svetovalca/sprejemnika 

1 5 3,98 21,96 

Urejenost in podoba servisa ter 

prodajnega salona 

1 5 4,04 19,28 

Oddaljenost servisa je največ 30 

minut 

1 5 3,82 24,74 

Vedno so na razpolago prosta 

parkirna mesta 

1 5 4,05 22,84 

Najsodobnejša oprema in orodje 1 5 4,13 20,87 

 

Pri segmentu »infrastruktura in oprema« so anketiranci ocenili vseh pet dejavnikov približno 

podobno, s povprečno oceno okrog 4. Tudi njihovi posamezni koeficienti variacije niso 

bistveno odstopali med seboj. Izračunali smo povprečno oceno. Ta je bila 4, s čimer se 

povprečna ocena za segment »infrastruktura in oprema« uvrsti na tretje mesto.  

Ostal nam je še zadnji oziroma četrti segment s področja ugotavljanja pomembnosti 

dejavnikov, in sicer segment »cenovna politika«. V preglednici 4 prikazujemo rezultate za 

omenjeni segment. 

Preglednica 4: Pomen (pomembnost) posameznih elementov izvajanja servisnih 

dejavnosti na segmentu »cenovna politika« 

Cenovna politika 
Najnižja 
stopnja 

pomembnosti 

Najvišja 
stopnja 

pomembnosti 

Povprečna 
stopnja 

pomembnosti 
KV % 

Najnižja cena storitve 2 5 4,17 18,54 

Najnižja cena nadomestnih delov 1 5 4,21 18,53 

Možnost plačila na obroke 1 5 3,85 27,27 

 

Segment »cenovna politika« je zajemal tri dejavnike. Najvišjo oceno je dobil dejavnik 

najnižja cena nadomestnih delov, in sicer 4,21. Sledil mu je dejavnik najnižja cena storitve, z 

oceno 4,17. Oba sta imela skoraj enak koeficient variacije, in sicer dejavnik z najvišjo oceno 

je imel 18,53, drugo uvrščeni pa 18,54. Najnižjo oceno je dobil dejavnik, ki se je nanašal na 

možnost plačila na obroke, in sicer 3,85, ter s koeficientom variacije, ki je bil med vsemi 

tremi koeficienti najvišji, kar pomeni, da so bili anketiranci pri tem dejavniku najmanj enotni 

pri ocenah oziroma pri izražanju svojih mnenj. Tako kot pri predhodnih treh segmentih smo 

tudi pri četrtem izračunali povprečno oceno. Dobili smo oceno 4,07, kar je podobno kot pri 

oceni za segment infrastruktura in oprema in bi ob tem lahko zaključili, da si ta dva zadnja 

segmenta z vidika skupne povprečne ocene pomembnosti dejavnikov delita tretje mesto. Na 
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osnovi rezultatov sklepamo, da so dejavniki iz segmenta »osebje« za anketirance 

najpomembnejši, sledijo jim dejavniki iz segmenta »proces«, nato pa še dejavniki iz segmenta 

»cenovna politika« in iz segmenta »infrastruktura in oprema«.  

Pomembnost posameznih dejavnikov smo analizirali na podlagi izida preizkusa dvojic, 

katerega rezultati kažejo, da sta tudi v tem primeru najpomembnejša prav segmenta »osebje« 

s povprečno vrednostjo koeficienta 4,550 in »proces« s 4,168. Sledi segment »politika cen« z 

vrednostjo 4,075 in zadnji segment »infrastruktura in oprema« s koeficientom 4,003. Stopnja 

značilnosti je pri vseh dvojicah pod 0,05 (sig < 0,05), kar nam še dodatno potrdi, da obstajajo 

statistično pomembne razlike med temi petimi dvojicami oziroma spremenljivkami. Izjema je 

le šesta dvojica »infrastruktura in oprema« in »politika cen«, kjer je stopnja značilnosti 0,179, 

kar je bilo za pričakovati, saj sta si povprečni oceni zelo podobni. 

Vse dobljene povprečne ocene posameznih segmentov so vsaj 4 ali več, iz česar je razvidno, 

da smo v vprašalnik vključili za anketirance pomembne dejavnike. Tako lahko pričakujemo, 

da pomembno oziroma pozitivno vplivajo na njihovo zadovoljstvo, če so bili izvedeni v 

skladu s pričakovanji anketirancev. Dejansko zadovoljstvo anketirancev bomo prikazali v 

nadaljnjih rezultatih, ki smo jih pridobili z ugotavljanjem zadovoljstva z izvedbo poprodajnih 

servisnih storitev na vseh teh štirih segmentih.  

Pred tem bomo v sliki 8 prikazali rezultate analize podjetja Planet Siol.net, kjer so ugotavljali, 

na podlagi česa bi se anketiranci odločili za nakup novega vozila (Planet Siol.net 2015).  

 

Slika 8: Razlogi za nakup novega avtomobila 

Vir: Planet Siol.net 2015. 
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Med dejavniki izrazito izstopa cena vozila, ki predstavlja skoraj polovico vseh razlogov za 

odločitev o nakupu novega vozila. Drugi najmočnejši dejavnik, ki vpliva na nakup 

avtomobila, je poraba goriva oziroma varčnost. Blagovna znamka predstavlja slabo petino, 

10 % anketirancev pa je odgovorilo, da je zanje pomemben dejavnik pri odločitvi o nakupu 

novega vozila opravljena testna vožnja z vozilom. Ostali dejavniki so dobili 5 % ali manj. V 

anketi nismo zasledili, da bi se uvrstili dejavniki s področja poprodaje oziroma servisne 

dejavnosti. Zanimiva bi bila primerjava z našo analizo, kjer smo na osnovi rezultatov 

ugotovili, da so dejavniki iz segmenta »politike cen« med vsemi navedenimi segmenti v 

našem vprašalniku prav z najnižjo vrednostjo oziroma oceno pomembnosti. Poudariti 

moramo, da je bila pri izbiri dejavnikov za naš vprašalnik osnova oziroma izhodišče 

poprodajna panoga, medtem ko vidimo, da analiza Planet Siol.net zajema pretežno dejavnike, 

ki so neposredno povezani z avtomobilom in njegovimi lastnostmi. Morda bi dejavnike 

kakovost, lastne izkušnje in drugo razumeli kot kakovost storitve oziroma lastne izkušnje s 

poprodajo, vendar v tem primeru samo ugibamo. Menimo, da bi bilo primerno v takšno 

anketo vključiti tudi dejavnike s področja poprodaje, ki bi morda dobili pomembne deleže 

oziroma vrednosti s strani anketirancev. Po naši oceni zniževanje prodajne cene novega vozila 

in čakanje, da bo proizvajalec izdelal vozilo z nižjo porabo goriva in da bo z marketingom 

izboljšal image svoje blagovne znamke, za posameznega pooblaščenega prodajalca in 

serviserja vozil ni najboljša popotnica za uspeh.  

Še največ bi lahko pooblaščen prodajalec naredil pri dejavniku testnih voženj, kjer bi jih 

izvedel čim bolj kakovostno, z aktivnim pristopom do kupcev. Ta dejavnik je v analizi dobil 

le desetodstotni delež in zato nima tako močnega vpliva na odločitev o ponovnem nakupu, kot 

ga imajo prvi trije dejavniki iz analize podjetja Planet Siol.net (2015).  

Pred predstavitvijo rezultatov trinajstega vprašanja, ki se nanaša na področje ugotavljanja 

zadovoljstva z izvedbo poprodajnih servisnih storitev na vseh štirih segmentih, si poglejmo še 

rezultate enajstega in dvanajstega vprašanja. V preglednici 5 so rezultati analize enajstega 

vprašanja, kjer nas je zanimalo, koliko časa mora kupec počakati, da lahko pripelje svoj 

avtomobil na servis.  

Preglednica 5: Čakanje na vrsto oziroma na termin za servis vozila 

Čakanje na vrsto oziroma za termin na servis 
vozila 

Število anketiranih Delež anketiranih (%) 

Ne, takoj so me postregli 102 47,9 

Da, vendar v istem dnevu 56 26,3 

Da, naslednji dan 35 16,4 

Da, več dni 20 9,4 

Skupaj 213 100,0 
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Približno 48 % anketiranih je bilo takoj postreženih in niso čakali na vrsto oziroma na termin 

za obisk servisa. Dobrih 26 % je bilo sprejetih v istem dnevu, medtem ko je moralo 16,4 % 

anketiranih kupcev počakati na naslednji dan. Iz preglednice 5 ugotavljamo, da mora skoraj 

vsaka deseta stranka počakati na vrsto več dni. Če gre pri slednjih strankah za večja popravila 

oziroma popravila dolgotrajne narave, je morda daljše čakalno obdobje sprejemljivo, če pa 

gre za kratka in hitra popravila, pa lahko pričakujemo nezadovoljstvo zaradi predolgega 

čakanja na servis. Naslednja faza v procesu sprejemanja je čakalna doba za sprejem ob pultu. 

V preglednici 6 predstavljamo rezultate. 

Preglednica 6: Čakanje na vrsto ob sprejemnem pultu na servisu 

Čakanje na vrsto ob sprejemnem pultu na 
servisu 

Število anketiranih Delež anketiranih (%) 

Ne, takoj je prišel sprejemnik 105 49,3 

Da, čakal sem morda 5 min 65 30,5 

Da, čakal sem 10 min 25 11,7 

Da, več kot 10 min 18 8,5 

Skupaj 213 100,0 

 

Iz preglednice 6 ugotavljamo, da je bila skoraj polovica kupcev, ki so pripeljali vozila v času 

anketiranja na servis, postrežena takoj in ji ni bilo treba čakati, dobrih 30 % anketiranih pa je 

čakalo morda pet minut. Na sprejemnika je slabih 12 % anketiranih čakalo deset minut, nekaj 

več kot 8 % pa je čakalo več kot deset minut. Tudi v tem primeru, tako kot pri enajstem 

vprašanju, lahko pričakujemo, da je skupina kupcev, ki je čakala na sprejemnika več kot deset 

minut, najbolj podvržena temu, da se bo najhitreje preoblikovala v skupino manj zadovoljnih 

kupcev, saj smo v rezultatih, kjer smo ugotavljali pomembnost posameznih dejavnikov, 

ugotovili, da je bil dejavnik »kratek čakalni čas za sprejem« ocenjen s kar visoko oceno 4,28. 

Čakanje na sprejemnika ob pultu sodi v prvo fazo oziroma stik, ki ga ima kupec s serviserjem. 

Nato sledi še vrsta aktivnosti, ki se izvedejo po sprejemu vozila. Rezultate zadovoljstva 

kupcev bomo prikazali v nadaljevanju. Pri trinajstem vprašanju smo ocenjevali izkušnje 

kupcev z zadnjo servisno storitvijo oziroma smo pridobili oceno zadovoljstva s posameznimi 

elementi izvajanja servisnih dejavnosti. Tudi tukaj smo razdelili vprašanja na štiri segmente, 

tako kot pri desetem vprašanju. V preglednici 7 predstavljamo rezultate analize, in sicer za 

segment »osebje«. 
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Preglednica 7: Ocena zadovoljstva s posameznimi elementi izvajanja servisne storitve 

na segmentu »osebje« 

Osebje 
Najnižja 
stopnja 

zadovoljstva 

Najvišja 
stopnja 

zadovoljstva 

Povprečna 
stopnja 

zadovoljstva 
KV % 

Osebje na sprejemu je strokovno in ima 

potrebno znanje. 

1 5 4,36 17,61 

Vodja delavnice in mehaniki so zelo dobri 

strokovnjaki.  

1 5 4,30 19,05 

Osebje je prijazno in pozorno. 1 5 4,34 19,10 

Podjetje ima osebje z dolgoletnimi 

izkušnjami. 
1 5 4,19 19,43 

Osebje je dosegljivo, dostopno in vedno na 

voljo, da bi vam postreglo z želenimi 
informacijami. 

1 5 4,23 20,61 

Sprejemnik je prilagodljiv/fleksibilen glede 

na vaše potrebe. 
1 5 4,20 21,21 

Z nami je popolnoma varno oz. zanesljivo 

poslovati. 

1 5 4,25 20,80 

 

Iz preglednice 7 je razvidno, da ima celoten segment »osebje«, kjer smo ocenjevali 

zadovoljstvo z opravljeno oziroma izvedeno storitvijo na servisu, dokaj visoko oceno oziroma 

je pri vseh elementih višja od 4. Kupci so zadovoljni predvsem s strokovnostjo osebja na 

sprejemu kot tudi strokovnostjo zaposlenih v mehanični delavnici. Podobno oceno oziroma 

vrednost ima tudi element prijaznosti in pozornosti. Prav ti trije elementi imajo najnižjo 

stopnjo koeficienta variacije, in sicer med 17 in 19 %, kar pomeni, da so si bili anketiranci pri 

teh elementih najbolj enotni oziroma so bile najmanjše razlike pri podajanju ocen. Najnižja 

ocena je bila pri elementu osebje z dolgoletnimi izkušnjami, in sicer 4,19 (morda so razlogi v 

višji stopnji fluktuacije ali pa zamenjavi določenega osebja na sprejemu oziroma v mehanični 

delavnici). Anketiranci so zadovoljni z osebjem na servisu. To nam potrdi tudi skupno 

povprečje vseh ocen navedenih dejavnikov v tem segmentu, ki je skupaj 4,27.  

Naslednji segment, ki so ga anketiranci ocenili, je bil segment »proces«. Rezultate analize 

predstavljamo v preglednici 8. Iz rezultatov smo ugotovili, da so kupci zelo zadovoljni z 

rokom opravljene storitve, saj so ta element ocenili z najvišjo povprečno oceno 4,31, ki ima 

hkrati tudi najnižji koeficient variacije 19,65 %. Lahko bi rekli, da si to mesto glede na 

povprečno oceno deli z elementom, ki se nanaša na klic po opravljeni storitvi, z oceno 4,3. 

Torej v servisu skoraj vedno poskrbijo oziroma preverijo stanje po opravljeni storitvi. Med 

nižje ocenjenimi elementi so obratovalni čas, predstavitev ugodnosti in akcije. Najnižjo oceno 

3,75 je dosegel element, ki se nanaša na nadomestno vozilo oziroma možnost prevoza. Ostali 

elementi v preglednici 8 imajo vsi povprečno oceno nad 4, kar potrjuje, da je proces dobro 

zastavljen. Pri izračunu povprečne skupne ocene za vse dejavnike v segmentu »proces« smo 
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dobili oceno 4,1. Iz tega lahko sklepamo, da so anketiranci zadovoljni s procesom 

pooblaščenih serviserjev. 

Preglednica 8: Ocena zadovoljstva s posameznimi elementi izvajanja servisne storitve 

na segmentu »proces« 

Proces 
Najnižja 
stopnja 

zadovoljstva 

Najvišja 
stopnja 

zadovoljstva 

Povprečna 
stopnja 

zadovoljstva 
KV % 

Vedno dobim nadomestno vozilo ali prevoz oz. 

pridemo po vozilo. 

1 5 3,75 30,29 

V času problema ponudimo ustrezno pomoč in 
smo odzivni. 

1 5 4,10 20,90 

Poprodajne servisne storitve izvajamo z visoko 

kakovostjo. 

1 5 4,23 19,86 

Servis vozila vedno opravijo ob roku. 1 5 4,31 19,65 

Po opravljeni storitvi me vedno pokličejo.  1 5 4,30 20,88 

Obratovalni delovni čas je prilagojen mojim 
potrebam. 

1 5 3,93 24,71 

Sprejemnik mi vedno predstavi zadnje akcije in 

ugodnosti. 

1 5 3,78 26,75 

Vozilo mi vedno predajo čisto.  1 5 3,99 26,57 

Servis ali popravilo je dobro opravljeno že prvič.  1 5 4,24 22,26 

Ob vaših obiskih pri nas dobite vedno konstantno 
zadovoljivo storitev.  

1 5 4,23 20,95 

 

Anketiranci so ocenjevali tudi objekte, prostore, pisarne in opremo, ki so zajeti v segmentu 

»infrastruktura in oprema«. Rezultate analize si lahko pogledamo v preglednici 9. 

Preglednica 9: Ocena zadovoljstva s posameznimi elementi izvajanja servisne storitve 

na segmentu »infrastruktura in oprema« 

Infrastruktura in oprema 
Najnižja 
stopnja 

zadovoljstva 

Najvišja 
stopnja 

zadovoljstva 

Povprečna 
stopnja 

zadovoljstva 
KV % 

Osebje na sprejemu in v servisu je urejeno. 1 5 4,33 16,12 

Objekti, čakalnica in prostori so 
čisti/udobni/urejeni. 

1 5 4,33 17,30 

Do mojega servisa se vozim največ 30 minut. 1 5 4,36 20,48 

Ob prihodu na servis dobim vedno prosto 

parkirno mesto. 

1 5 4,16 20,79 

Serviser ima najsodobnejšo opremo in orodje. 1 5 4,16 17,67 

 

Anketiranci so zelo dobro ocenili urejenost osebja na sprejemu in v servisu, z oceno 4,33. 

Enako oceno je dobil tudi drugi element v tabeli, ki se nanaša na objekte in prostore. Najvišjo 

oceno je prejel dejavnik, ki obravnava čas vožnje do servisa. Dobil je oceno 4,36. Torej je 
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pooblaščeni serviser na ustrezni oziroma primerni lokaciji. Nekoliko nižji oceni sta dobila 

zadnja dva elementa v tabeli, in sicer 4,16. Med tema dvema bi izpostavili element, ki se 

nanaša na prosta parkirna mesta, kjer smo ugotovili, da je koeficient variacije najvišji, in sicer 

20,79. Torej so si anketiranci pri tem vprašanju najmanj enotni. Morda ob prihodu na servis 

kupci težje najdejo prosta parkirna mesta za svoja vozila. Primerna aktivnost bi bila, da se v 

prihodnosti zagotovi dovolj prostih parkirnih mest pred servisno delavnico. V segmentu 

»infrastruktura in oprema« smo dobili povprečno oceno 4,27. Enako povprečno oceno 

zadovoljstva je prejel segment »osebje«. V preglednici 10 prikazujemo rezultate analize za 

segment »cenovna politika«.  

Preglednica 10: Ocena zadovoljstva s posameznimi elementi izvajanja servisne storitve 

na segmentu »cenovna politika« 

Cenovna politika 
Najnižja 
stopnja 

zadovoljstva 

Najvišja 
stopnja 

zadovoljstva 

Povprečna 
stopnja 

zadovoljstva 
KV % 

Cena storitev je nizka. 1 5 3,29 34,16 

Cena rezervnih oz. nadomestnih delov je nizka. 1 5 3,21 36,11 

Vedno imam možnost plačati račun na obroke. 1 5 3,48 35,26 

Višina računa je ustrezna glede na opravljena 
dela. 

1 5 3,62 28,78 

V primerjavi s konkurenco je cena storitev 

dokaj poceni. 

1 5 3,43 31,92 

 

Pri cenovni politiki smo ugotovili razliko v primerjavi z ostalimi segmenti, tako pri 

povprečnih ocenah posameznih elementov kot tudi pri koeficientih variacije, kjer so vsi razen 

enega višji od 30 %. To nam pove, da anketiranci gledajo drugače oziroma različno na cene 

storitev kot tudi na cene rezervnih delov. Vzrok za to je lahko različna kupna moč 

posameznih kupcev. Najvišjo oceno je prejel element, ki se nanaša na ustreznost računa glede 

na opravljeno delo, in sicer 3,62. Obenem je dosegel najnižji koeficient variacije, in sicer 

28,78. Dobljena ocena nas pozitivno preseneti, saj smo pričakovali, da bo ocena zadovoljstva 

nižja. Vprašanja, ki so povezana s cenami, so običajno bolj »občutljive« narave, ker pretežni 

del kupcev najverjetneje gleda, kako bi lahko za čim manj denarja dobili čim več. Tudi pri 

elementu primerjave cen s konkurenco je podoben rezultat z oceno 3,43. Oceno bi lahko še 

izboljšali z boljšimi nabavnimi pogoji rezervnih delov, vendar ima na politiko nabave 

rezervnih delov močan vpliv principal oziroma generalni uvoznik, ki lahko zahteva, da mora 

pooblaščeni serviser na osnovi sklenjene pogodbe o koncesiji nabaviti določeno količino 

rezervnih delov prav pri tem principalu, kar lahko zmanjša njegovo cenovno konkurenčnost. 

Segment »politika cen« se je od vseh štirih segmentov uvrstil na četrto mesto, kar lahko 

vidimo iz analize dvojic v nadaljevanju. 

V opisnem delu analize smo najprej razporedili dejavnike po pomembnosti, v naslednjem 

koraku pa še glede zadovoljstva z izvedbo poprodajne servisne storitve, kjer smo ugotovili, 



65 

kateri segmenti so bili bolje in kateri slabše ocenjeni. Pomagali smo si z analizo preizkusa 

dvojic in ugotovili, da sta najvišjo oceno dobila segmenta »osebje« ter »infrastruktura in 

oprema«, saj imata oba povprečno vrednost koeficienta 4,26. Naslednje mesto je zasedel 

segment »proces« s 3,95. Zadnji segment pa je »politika cen« s koeficientom 3,40. Stopnja 

značilnosti je tudi pri tej analizi dvojic pod 0,05 (sig < 0,05), kar nam še dodatno potrdi, da 

obstajajo statistično pomembne razlike med dvojicami. Analiza preizkusa dvojic nam je tako 

potrdila zaporedje oziroma klasifikacijo segmentov glede na dobljene ocene zadovoljstva 

anketirancev z izvedbo poprodajnih servisnih storitev. 

V prvi fazi nas je zanimalo, kateri so najpomembnejši dejavniki, ki vplivajo na zadovoljstvo 

kupcev v servisni dejavnosti, nato kakšno je dejansko zadovoljstvo kupcev pri pooblaščenem 

serviserju in nato še kako se to zadovoljstvo izraža v obliki lojalnosti kupcev do 

pooblaščenega serviserja in prodajalca vozil. S tem namenom smo oblikovali vprašanja, ki so 

povezana z lojalnostjo kupcev do pooblaščenega serviserja in prodajalca vozil. Lojalnost smo 

ugotavljali z vprašanji štirinajst, petnajst, šestnajst in sedemnajst. V nadaljevanju 

predstavljamo rezultate, povezane z lojalnostjo. V sliki 9 so rezultati, ki se nanašajo na 

ponovni nakup iste blagovne znamke. 

 

Slika 9: Ponovni nakup iste blagovne znamke 

V štirinajstem vprašanju nas je zanimalo, ali bi anketiranci ponovno kupili isto blagovno 

znamko. Skoraj 87 % je odgovorilo pritrdilno, torej skupaj 185 anketiranih. Ostalih 13,1 % 

oziroma 28 anketiranih pa ne bi ponovno kupili iste blagovne znamke.  

V štirih vprašanjih, ki se nanašajo na lojalnost kupcev, smo opravili štiri diskriminantne 

analize. Glede na Wilksovo lambda statistiko, kjer je stopnja pomembnosti > 0,05, sledi, da ni 

statistično pomembnih razlik v zadovoljstvu med kupci, ki bi se odločili za ponovni nakup 

iste blagovne znamke, in kupci, ki tega ponovnega nakupa ne bi opravili. Prav tako je na 

podlagi vrednosti kanoničnega korelacijskega koeficienta, ki je le 0,388, razvidno, da je zelo 

šibka moč povezanosti med zadovoljstvom izvedbe poprodajne servisne storitve in odločitvijo 

o ponovnem nakupu iste blagovne znamke, kar pomeni, da v tem primeru zadovoljstvo z 

izvajanjem poprodajne servisne storitve pri kupcih nima pomembnega vpliva na njihovo 

Da 

86,9 % 

Ne 

13,1 % 
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odločitev o nakupu iste blagovne znamke. Za ostale tri diskriminantne analize (za vprašanja 

15, 16 in 17) pa smo dobili pomembne oziroma ugodne rezultate, ki nam potrjujejo, da med 

skupinama obstajajo statistično pomembne razlike in s tem močna povezanost med 

zadovoljstvom z izvedbo poprodajne servisne storitve ter odločitvijo glede ponovnega nakupa 

avtomobila pri istem pooblaščenem prodajalcu in serviserju vozil, s priporočilom tega 

prijateljem ter z vrnitvijo k istemu pooblaščenemu prodajalcu in serviserju vozil. V 

nadaljevanju bomo podrobneje predstavili rezultate ostalih treh diskriminantnih analiz. Pred 

tem pa v povezavi z zgornjimi rezultati, ki se nanašajo na blagovno znamko, navajamo 

zanimivo vsebino, ki smo jo zasledili v članku podjetja Planet Siol.net (2014) in obravnava 

proces odločanja pri ponovnem nakupu novega avtomobila v Sloveniji.  

Tisti, ki danes kupuje nov avtomobil, se po prve informacije in teste odpravi na internet. 

Raziskava je pokazala, da od prve ideje o novem vozilu do dejanskega nakupa poteče vsaj pol 

leta. Vozniki torej vse bolj racionalno ocenijo celovito ponudbo na trgu in se nato odločijo na 

podlagi temeljitega razmisleka in preteklih izkušenj s serviserjem. V sliki 10 navajamo 

rezultate analize, ki smo jo zasledili v tem članku, in sicer kakšno blagovno znamko bi kupili, 

če bi se odločili za nakup novega vozila.  

 

Slika 10: Izbor blagovne znamke v primeru nakupa novega vozila v letu 2013 

Vir: Planet Siol.net 2014.  

Če bi se odločili za nakup novega vozila, bi se več kot 30 % anketirancev odločilo za Renault, 

Volkswagen in Opel, saj ima vsaka od teh blagovnih znamk ima več kot desetodstotni delež. 

Naslednjih pet blagovnih znamk bi izbrala druga tretjina anketirancev oziroma, drugače 

povedano, je vseh pet blagovnih znamk (Audi, Citroen, BMW, Peugeot in Ford) zbralo dobrih 

31 %. Približno 7 % anketiranih bi izbralo Kio in Mercedes na osnovi teh rezultatov. Preostali 

del »pogače« pa si delijo ostale znamke na trgu (Planet Siol.net 2014). 

Zgoraj smo videli, za katere blagovne znamke bi se anketiranci odločili v primeru nakupa 

novega vozila, na sliki 11 pa prikazujemo rezultate dejanske prodaje novih vozil v Sloveniji v 

letu 2014.  
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Slika 11: Deset najuspešnejših avtomobilskih znamk po prodaji novih vozil v Sloveniji v 

letu 2014 

Vir: Planet Siol.net 2015.  

V Sloveniji se po cestah vozi dober milijon registriranih osebnih avtomobilov, v letu 2014 pa 

smo tej številki prišteli še okrog 40 tisoč novih osebnih vozil. Razmerja med znamkami niso 

enakomerna. V primerjavi s prejšnjo analizo navedenega članka, izvedeno v letu 2013, kjer 

smo navajali, katero znamko bi anketiranci izbrali, če bi se odločali o nakupu novega vozila, 

in to analizo, ki odraža dejansko prodajo novih vozil v letu 2014, vidimo, da so se vloge 

zamenjale, in sicer je prevzel vodilno mesto Volkswagen, drugo pa Renault, ki močno 

odstopata od ostalih blagovnih znamk. Blizu desetodstotnega tržnega deleža je še Škoda, ki je 

izpodrinila Opel s tretjega mesta. Audi, BMW in Mercedes, ki predstavljajo višji cenovni 

razred, se niso uspeli uvrstiti med prvih deset po tržnem deležu oziroma prodaji novih vozil. 

Uspelo pa se je uvrstiti med prvih deset Dacii, Nissanu in Fiatu. Mnoge znamke, med njimi 

tudi Volvo, Mini, Smart in Subaru, so prodale manj kot sto novih avtomobilov (Planet 

Siol.net 2015). 

Primerjava teh dveh analiz podjetja Planet Siol.net nam pokaže, da želje in napovedi kupcev 

niso popolnoma usklajene z dejansko prodajo novih vozil. Eno so torej želje, drugo so 

dejanske zmožnosti kupcev. Določene blagovne znamke, ki so si jih kupci želeli in bi jih 

izbrali ob ponovnem nakupu, se sploh niso uvrstile v prvo deseterico dejanske statistike 

prodaje novih vozil. Pojavile pa so se čisto druge blagovne znamke, ki sploh niso bile 

omenjene pri analizi podjetja Planet Siol.net, ki je ugotavljala, katero znamko bi izbrali pri 

ponovnem nakupu glede na želje kupcev. Če pa te rezultate poskušamo povezati z našo prvo 

diskriminantno analizo, ki se je nanašala na nakup iste blagovne znamke, predvidevamo, da 

na izbiro blagovne znamke močneje vplivajo nekateri drugi dejavniki kot pa dejavniki, 

povezani z zadovoljstvom glede izvedbe servisne storitve. Konkretno mislimo na sedanje 

stanje oziroma »klimo« v Sloveniji in s tem povezano kupno moč oziroma nakupne navade 

kupcev, ki smo jih podrobneje obravnavali v interpretaciji rezultatov pri devetnajstem 

vprašanju naše analize. Pred tem bomo predstavili ugotovitve in vsebino, povezano z ostalimi 

tremi diskriminantnimi analizami, in sicer smo pri petnajstem vprašanju anketirance vprašali, 

ali bi kupili isto blagovno znamko pri istem prodajalcu. Rezultati so razvidni na sliki 12. 
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Slika 12: Nakup iste blagovne znamke pri istem prodajalcu in serviserju vozil 

Pri istem prodajalcu novih vozil bi kupilo novo vozilo skoraj 80 % anketiranih oziroma 170 

kupcev, medtem ko se dobrih 20 % kupcev ne bi odločilo za istega prodajalca vozil in bi 

poiskali drugega ponudnika. Slednjih je bilo 43.  

V drugi diskriminantni analizi smo ugotavljali povezanost zadovoljstva z izvajanjem 

poprodajnih servisnih storitev in odločitvijo glede izbire istega prodajalca. Na osnovi 

Wilksove lambda statistike lahko pri zanemarljivi stopnji tveganja (sig < 0,05) sprejmemo 

sklep, da se zadovoljstvo z izvajanjem poprodajnih servisnih storitev pri kupcih, ki bi se 

odločili za ponovni nakup pri istem prodajalcu, statistično pomembno razlikuje od 

zadovoljstva pri kupcih, ki se za ponovni nakup ne bi odločili. Na podlagi danega rezultata 

sklepamo, da je zadovoljstvo z izvedbo poprodajnih servisnih storitev pomembno za odločitev 

o nakupu avtomobila pri istem prodajalcu novih vozil ter za oblikovanje lojalnosti kupcev do 

tega istega prodajalca novih vozil. 

Na podlagi vrednosti kanoničnega korelacijskega koeficienta, ki je 0,519, lahko ugotovimo, 

da je jakost teh razlik oziroma moč povezanosti srednje močna. Torej obstaja povezanost med 

zadovoljstvom izvedbe poprodajne servisne storitve in odločitvijo o ponovnem nakupu pri 

istem prodajalcu.  

Koeficienti spremenljivk imajo vrednosti od 0,118 do najvišje 0,779. Skupini najbolj 

diskriminirajo oziroma razlikujejo spremenljivke oziroma vprašanja iz segmenta »proces« (na 

primer vprašanje 9 – »Servis ali popravilo je dobro opravljeno že prvič« z diskriminantno 

utežjo 0,779 in vprašanje 10 – »Ob vaših obiskih pri nas dobite vedno konstantno zadovoljivo 

storitev« z vrednostjo 0,747) in segmenta »osebje« (vprašanje 2 – »Vodja delavnice in 

mehaniki so zelo dobri strokovnjaki« z vrednostjo 0,746). Najmanjše razlike med skupinama 

vidimo pri segmentih s področja »Infrastrukture in opreme«, kjer smo zasledili najnižji 

koeficient 0,118 pri spremenljivki »Do servisa se vozim največ 30 minut« oziroma vprašanje 

3 in vprašanje 4 iz tega istega segmenta, ki se nanašata na prosta parkirna mesta z vrednostjo 

0,246 ter iz segmenta »Politike cen« – »Vedno imam možnost plačati račun na obroke« z 
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vrednostjo 0,384 (vprašanje 3; skupini anketirancev sta: tisti, ki se bodo odločili za nakup, in 

tisti, ki se ne bodo določili za nakup). 

Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil mora, če želi, da se kupci odločijo za ponovni nakup, 

pozornost posvetiti servisnim storitvam in aktivnostim, ki zagotavljajo, da bo: 

- delo že prvič opravljeno dobro, 

- konstantna storitev pri kupcih, 

- redno vlagal v izobraževanje in usposabljanje vodij delavnic in mehanikov, 

- osebje na servisu prijazno in pozorno, 

- popravilo končano ob obljubljenem roku, 

- višina računa v skladu z opravljenimi deli, 

- ponujena ustrezna pomoč v času problema in ustrezna odzivnost, 

- osebje na sprejemu strokovno ter imelo ustrezno znanje.  

V kolikor se bodo zgoraj navedene aktivnosti izvajale kakovostno, kot je razvidno iz 

predstavljenih rezultatov, bodo te aktivnosti zagotovile še naprej zadovoljne in lojalne kupce. 

Podrobna analiza s koeficienti in vrednostmi je prikazana v prilogah. Sedaj preidemo k 

naslednji oziroma tretji diskriminantni analizi. 

Zadovoljstvo z izvajanjem poprodajne servisne storitve močno vpliva na lojalnost kupcev do 

tega prodajalca in serviserja vozil, saj kupec s svojim priporočilom jamči oziroma »zastavi 

svoje ime«, da bo delo oziroma popravilo opravljeno na pričakovani ravni. V nasprotnem 

primeru, ko kupec ne zaupa, ni lojalen pooblaščenemu prodajalcu in serviserju vozil. Zato ga 

tudi ne bo priporočil prijatelju. 

V sliki 13 prikazujemo rezultate ankete, ki se nanašajo na priporočilo pooblaščenega 

prodajalca in serviserja vozil svojim prijateljem. 

 

Slika 13: Priporočilo pooblaščenega prodajalca in serviserja vozil prijateljem 

Na podlagi zadnjih izkušenj bi pooblaščenega prodajalca in serviserja vozil predlagalo svojim 

znancem oziroma prijateljem okroglih 84 % ali 179 anketiranih. Ostalih 34, torej 16 % 
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anketiranih pa tega pooblaščenega prodajalca in serviserja vozil ne bi priporočalo svojim 

prijateljem. 

V tretji diskriminantni analizi smo ugotavljali povezanost zadovoljstva z izvajanjem 

poprodajnih servisnih storitev in odločitvijo glede priporočila prodajalca in serviserja 

prijateljem. Tudi v tem primeru obstajajo razlike med obema skupinama. Na osnovi Wilksove 

lambda statistike lahko pri stopnji pomembnosti, ki je 0,000, sprejmemo sklep, da se 

zadovoljstvo z izvajanjem poprodajnih servisnih storitev pri kupcih, ki bi se odločili za 

priporočilo tega istega prodajalca novih vozil prijateljem oziroma znancem, statistično 

pomembno razlikuje od zadovoljstva pri kupcih, ki prijateljem ne bi priporočili 

pooblaščenega prodajalca vozil. Na podlagi rezultata sklepamo, da je zadovoljstvo z izvedbo 

poprodajnih servisnih storitev pomembno za odločitev o priporočilu prijateljem glede tega 

prodajalca novih vozil ter za oblikovanje lojalnosti kupcev. 

Na podlagi kanoničnega korelacijskega koeficienta z vrednostjo 0,664 ugotovimo, da je jakost 

teh razlik oz. moč povezanosti relativno močna. Torej obstaja močna povezanost med 

zadovoljstvom izvedbe poprodajne servisne storitve in odločitvijo o priporočilu prijateljem 

istega prodajalca in serviserja vozil. 

Koeficienti spremenljivk se gibljejo od 0,013 do najvišje vrednosti 0,763. Skupini 

anketirancev tudi v tem primeru najbolj diskriminirajo oziroma razlikujejo spremenljivke iz 

segmenta »proces« (na primer vprašanje 9 – »Servis ali popravilo je dobro opravljeno že 

prvič« z diskriminantno utežjo 0,763 in vprašanje 10 – »Ob vaših obiskih pri nas dobite vedno 

konstantno zadovoljivo storitev« z vrednostjo 0,690) in segmenta »osebje« (vprašanje 7 – »Z 

nami je popolnoma varno oziroma zanesljivo poslovati« z vrednostjo 0,653 ter vprašanje 1, ki 

se nanaša na strokovnost osebja na sprejemu z vrednostjo 0,631). Najmanjše razlike med 

skupinama vidimo pri segmentih s področja »Infrastrukture in opreme«, kjer smo zasledili 

najnižji koeficient 0,013 pri spremenljivki, vprašanje 3 – »Do servisa se vozim največ 30 

minut« in vprašanje 4 iz tega istega segmenta, ki se nanaša na prosta parkirna mesta z 

vrednostjo 0,212 ter iz segmenta »Proces« – »Sprejemnik mi vedno predstavi zadnje akcije in 

ugodnosti« z vrednostjo 0,303, vprašanje 7. Ključne aktivnosti za ohranjanje kupcev so 

sledeče, in sicer, da bo:  

- delo že prvič opravljeno dobro, 

- konstantna storitev pri kupcih,  

- zaznana še naprej varnost poslovanja (npr. pokažejo kupcu zamenjane rezervne dele …), 

- osebje na sprejemu strokovno in imelo potrebno znanje, 

- visoka kakovost izvajanja poprodajnih storitev, 

- višina računa v skladu z opravljenimi deli, 

- redno vlagal v usposabljanje vodij delavnic in mehanikov z namenom ohranjanja visoke 

strokovnosti. 
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Podrobnosti z vrednostmi posameznih koeficientov so v prilogah. Sledi še zadnja izmed štirih 

diskriminantnih analiz, povezanih z lojalnostjo kupcev. Na sliki 14 prikazujemo rezultate 

analize sedemnajstega vprašanja, ki se je nanašalo na vrnitev kupcev k istemu pooblaščenemu 

prodajalcu in serviserju vozil. 

 

Slika 14: Vrnitev k istemu pooblaščenemu prodajalcu in serviserju vozil 

Iz slike 14 ugotavljamo, da bi se na osnovi zadnjih izkušenj 179 oziroma 84 % anketirancev 

vrnilo k istemu pooblaščenemu prodajalcu in serviserju vozil, 34 anketirancev pa bi poiskalo 

drugega oziroma se ne bi vrnili.  

Tudi v tem primeru smo opravili diskriminantno (četrto) analizo, v kateri smo ugotavljali 

povezanost med zadovoljstvom z izvajanjem poprodajnih servisnih storitev in odločitvijo 

glede ponovne vrnitve k istemu pooblaščenemu prodajalcu in serviserju novih vozil. Na 

osnovi Wilksove lambda statistike lahko pri zanemarljivi stopnji tveganja sprejmemo sklep, 

da se zadovoljstvo z izvedbo poprodajnih servisnih storitev pri kupcih, ki bi se vrnili k istemu 

prodajalcu in serviserju vozil, statistično pomembno razlikuje od zadovoljstva pri kupcih, ki 

se za vrnitev ne bi odločili.  

Na podlagi danega rezultata sklepamo, da je zadovoljstvo z izvedbo poprodajnih servisnih 

storitev pomembno pri odločanju kupcev glede vrnitve k istemu prodajalcu in serviserju vozil 

in je pomembno pri oblikovanju lojalnosti kupcev. 

Kanonični korelacijski koeficient z vrednostjo 0,650 nam pove, da je jakost teh razlik oziroma 

moč povezanosti med zadovoljstvom z izvedbo poprodajne servisne storitve in odločitvijo o 

vrnitvi k istemu prodajalcu in serviserju vozil relativno močna. 

Koeficienti spremenljivk imajo vrednosti od 0,071 do najvišje 0,731. Skupini anketirancev 

tudi v tem primeru najbolj razlikujejo spremenljivke iz segmenta »proces« (na primer 

vprašanje 9 – »Servis ali popravilo je dobro opravljeno že prvič« z diskriminantno utežjo 

0,711 in vprašanje 10 – »Ob vaših obiskih pri nas dobite vedno konstantno zadovoljivo 

storitev« z vrednostjo 0,690) in segmenta »osebje« (vprašanje 7 – »Z nami je popolnoma 

varno oziroma zanesljivo poslovati« z vrednostjo 0,731 ter vprašanje 3, ki se nanaša na 

prijaznost ter pozornost osebja na sprejemu z vrednostjo 0,680). Najmanjše razlike med 
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skupinama vidimo pri segmentih s področja »infrastruktura in oprema«, kjer smo zasledili 

najnižji koeficient 0,071 pri spremenljivki, vprašanje 3 – »Do servisa se vozim največ 30 

minut« in vprašanje 4 iz istega segmenta, ki se nanaša na prosta parkirna mesta z vrednostjo 

0,276 ter iz segmenta »proces« – »Sprejemnik mi vedno predstavi zadnje akcije in ugodnosti« 

z vrednostjo 0,331, vprašanje 7). Na osnovi zgornjih ugotovitev je ključno za ohranjanje 

kupcev sledeče, in sicer, da bo: 

- zanesljivo in varno poslovanje, 

- delo že prvič opravljeno dobro,  

- konstantna storitev pri kupcih,  

- osebje na sprejemnem pultu prijazno in pozorno,  

- kakovostno izvedena poprodajna servisna storitev, 

- osebje na sprejemu strokovno ter imelo potrebna znanja, 

- redno vlagal v usposabljanje vodij delavnic in mehanikov ter zagotavljal njihovo 

strokovnost, 

- višina računa v skladu z opravljenimi deli.  

Zgoraj navedene so ključne aktivnosti za ohranjanje kupcev, s katerimi si bo prodajalec in 

serviser vozil zagotovil njihovo ponovno vrnitev. Vrednosti ostalih oziroma posameznih 

koeficientov so predstavljene v prilogah.  

Pri tej diskriminantni analizi ugotavljamo podobne razlike med skupinama, kot smo jih 

zasledili pri prejšnji diskriminantni analizi, ki se je nanašala na priporočilo prodajalca in 

serviserja vozil. To nam ponovno potrdi, da zadovoljstvo z izvajanjem poprodajne servisne 

storitve pomembno oziroma močno vpliva na odločitev o vrnitvi in ustvarjanje lojalnosti 

kupcev do tega prodajalca in serviserja vozil. Ponovne vrnitve kupcev prodajalcu in serviserju 

vozil zagotavljajo nove obiske (vhode) v mehanično delavnico, dodatne zaslužke iz naslova 

prodaje nadomestnih delov in servisnih delovnih ur ter priložnost za prodajo novega vozila.  

V zaključnem delu vprašalnika smo postavili še vprašanji, ki smo ju oblikovali tako, da smo 

zajeli oziroma opisali dve skrajni situaciji, v katerih bi se lahko znašli kupci. Najprej bomo 

predstavili prvo situacijo in na osnovi pridobljenih rezultatov diskriminantnih analiz še 

potrdili hipotezo. Drugo situacijo, ki obravnava pripravljenost kupcev, da plačajo več pri 

nakupu novega avtomobila, pa bomo predstavili v zadnjem delu raziskave. V prvi situaciji 

smo ugotavljali, kako bi bilo v primeru, če anketiranci ne bi bili nikoli zadovoljni s poprodajo, 

kako bi to vplivalo na njihov ponovni nakup oziroma na odločitev o nakupu novega 

avtomobila iste blagovne znamke pri istem pooblaščenem serviserju in prodajalcu vozil. V 

preglednici 11 prikazujemo rezultate analize za prvo situacijo oziroma vprašanje 18.  
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Preglednica 11: Odločitev o nakupu v primeru nezadovoljstva s poprodajo 

Nezadovoljni s poprodajo 
Število 

anketiranih 
Delež 

anketiranih (%) 

Drugega avtomobila zagotovo ne bom kupil/a. 125 58,7 

Mogoče bom ob nakupu drugega avtomobila vseeno 

pogledal/a ponudbo tega podjetja. 

61 28,6 

Drugi avtomobil bom zagotovo kupil/a pri istem podjetju. 27 12,7 

Skupaj 213 100,0 

 

V primeru, da bi bil anketiranci nezadovoljni s poprodajo in izvedbo servisnih storitev 

nasploh, je skoraj 59 % anketiranih odgovorilo, da drugega avtomobila iste blagovne znamke 

zagotovo ne bi ponovno kupili pri istem prodajalcu oziroma podjetju. Dobrih 28 % 

anketiranih bi v tem primeru mogoče ob ponovnem nakupu drugega avtomobila vseeno 

pogledalo ponudbo tega podjetja. Nekaj več kot 12 % anketiranih pa bi kupilo pri istem 

prodajalcu, kar nas sicer preseneča.  

V zadnjih treh diskriminantnih analizah smo ugotovili, da dejansko obstajajo statistično 

pomembne razlike v zadovoljstvu z izvedbo poprodajne servisne storitve med skupino 

lojalnih oziroma nelojalnih kupcev. Torej skupino kupcev, ki (ne) bi ponovno kupili vozila pri 

istem prodajalcu, (ne) bi ga priporočali in se k njemu tudi (ne) bi vrnili. 

Iz pridobljenih rezultatov na osnovi vprašanj, ki se nanašajo na področje lojalnosti kupcev, 

ugotavljamo, da je približno 80 % takih, ki bi kupilo isto blagovno znamko pri istem 

prodajalcu, ob tem pa bi tudi priporočili tega istega pooblaščenega prodajalca in serviserja 

vozil prijateljem in se hkrati tudi k njemu vrnili.  

Tako potrdimo našo hipotezo, ki pravi, da: Zadovoljstvo kupcev s kakovostjo izvajanja 

poprodajnih servisnih storitev na osebnih avtomobilih predstavlja pomemben dejavnik pri 

odločitvi za nakup naslednjega avtomobila pri istem prodajalcu. 

V zadnjem delu raziskave oziroma pri devetnajstem vprašanju smo anketirancem postavili 

vprašanje, ali bi bili pripravljeni plačati več pri ponovnem nakupu novega vozila, če bi bili 

vedno zadovoljni z odnosom, kakovostjo in storitvijo poprodaje pri svojem pooblaščenem 

prodajalcu in serviserju vozil. Na sliki 15 so rezultati analize po posameznih odgovorih. 

Slabih 49 % anketiranih je odgovorilo, da tudi če bi bili vedno zadovoljni z odnosom, 

kakovostjo in storitvijo poprodaje oziroma poprodajnimi aktivnostmi pri svojem 

pooblaščenem prodajalcu in serviserju vozil, ne bi bili pripravljeni plačati več pri ponovnem 

nakupu novega avtomobila pri tem istem prodajalcu oziroma podjetju. Dobrih 51 % pa bi 

plačalo več ob ponovnem nakupu novega avtomobila pri istem prodajalcu. Torej 51 

anketiranih bi plačalo 100 EUR več, 39 anketiranih bi plačalo 200 EUR več, skupaj pa 

predstavljajo približno 42 % vseh anketiranih. 
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Slika 15: Pripravljenost plačati več pri ponovnem nakupu novega avtomobila 

V današnjem svetu avtomobilizma, v smislu zaslužka pri prodaji novih vozil, lahko ta 

pripravljenost kupcev, da plačajo več, pomeni od 1 do 2 % dodatne razlike v ceni po 

posameznem novem avtomobilu. 16 anketirancev bi plačalo celo 300 EUR več, trije 

anketiranci pa še več kot 300 EUR. V Sloveniji je današnji zaslužek prodajalcev po 

posameznem novem avtomobilu med 3 do 5 %, odvisno od prodajalca in blagovne znamke, ki 

jih zastopa oziroma prodaja. Ta dodatni znesek, ki so ga anketiranci pripravljeni plačati več v 

primeru, da so vedno zadovoljni s poprodajo, pa predstavlja, kot vidimo zgoraj, tudi petino ali 

celo tretjino dodatnega zaslužka prodajalca, kar ni zanemarljivo. V nadaljevanju navajamo 

članek, ki obravnava zaslužke prodajalcev. 

Varčuj24.si (2014) v članku navaja, koliko zaslužijo proizvajalci in kakšni so povprečni 

zaslužki prodajalcev. Zaslužki slednjih se gibljejo med 5 in 15 odstotki, odvisno katero 

blagovno znamko obravnavamo. Za tiste prodajalce, ki so na primer prisotni pretežno na 

trgih, ki jih je prizadela svetovna kriza, torej tudi na evropskem trgu, pa so zaslužki med 

nižjimi. Prav tako še navajajo, da so veliki proizvajalci, ki so večinoma prisotni le na 

posameznem trgu Evrope ali ZDA, kot je na primer proizvajalec in prodajalec Opel na 

evropskem, pod velikimi pritiski, saj so zaslužki med nižjimi. Prodaja avtomobilov v Evropi 

je najnižja v zadnjih desetih letih. Močno se povečuje predvsem v Aziji in drugih razvijajočih 

se državah. Med razvitimi državami so pozitivna izjema Združene države Amerike. Na sliki 

16 vidimo povprečne vrednosti vozil določenih blagovnih znamk. 

Varčuj24.si (2014) navaja, da je povprečna vrednost novih vozil blagovnih znamk, zajetih v 

raziskavo, 15.736 EUR (slika 16). Če bi bili torej kupci pripravljeni plačati 150 EUR več, ker 

so vedno zadovoljni s poprodajo oziroma celotnim sklopom servisnih storitev in ponudbe, bi 

to pomenilo približno 1 % vrednosti novega vozila. V našem primeru je 51 % oziroma 109 

anketirancev odgovorilo, da bi plačali več pri nakupu novega avtomobila, če bi bili vedno 

zadovoljni z odnosom, kakovostjo in storitvijo poprodaje pri svojem pooblaščenem 

prodajalcu in serviserju vozil. Na osnovi analize devetnajstega vprašanja in posameznih 

deležev anketiranih, ki bi plačali več, lahko ugotovimo, da bi ti kupci skupaj pri nakupu novih 
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vozil plačali približno 18.600 EUR več. V »boljših« časih morda celo še več, vendar tega ne 

moremo trditi. Kot bomo videli v nadaljevanju, pa imajo neugodne tržne razmere vpliv na 

nakupne navade kupcev. 

 

Slika 16: Povprečna vrednost novih vozil  

Vir: Varčuj24.si 2014. 

Pri dnevnem sledenju slovenskega trga in nakupovalnih navad smo videli, da bi lahko bili 

rezultati ankete zaradi recesije in splošnega slabega stanja gospodarstva še bolj v prid 

poprodaji, ampak situacija dobesedno prisili kupce k temu, da kupijo ceneno blago, ki še 

zdaleč ne ponuja želenih poprodajnih storitev in kakovosti nasploh. Žal se mora vsaka družina 

odločati o nakupih glede na svoje finančne zmožnosti in skrbeti, da bo z razpoložljivim 

dohodkom zaključila posamezni mesec. To vodi do tega, da vedno bolj uporabljajo 

nadomestke in izdelke ustrezne kakovosti, ki pa niso na ravni originala oziroma se družine 

odločijo, da bodo te nakupe opravile kasneje, ko bodo ocenile, da so »boljši« časi. Enako kot 

smo sami opazili pri izvedbi ankete in raziskave, navajajo tudi v članku v časopisu Delo, da 

smo Slovenci v primerjavi z Evropejci bolj pesimistični. 

Glede na raziskavo, ki so jo opravili v raziskovalni družbi Nielsen, smo Slovenci še vedno 

bistveno bolj pesimistični od Evropejcev. Le še Grki slabše ocenjujejo gospodarske in 

finančne razmere v svoji družbi. Posledično so tudi njihove nakupne odločitve temu primerne. 

Indeks zaupanja je po meritvah v drugem četrtletju leta 2014 med slovenskimi potrošniki 

znašal 49, v Grčiji 48, najvišji je bil na Danskem (106), povprečje za Evropo pa znaša 77. 

Dobra polovica anketiranih Evropejcev (starih 17 do 75 let) meni, da njihova država ni v 

recesiji, v Sloveniji pa je v nasprotno prepričanih devet od desetih ljudi. Tri četrtine 

Slovencev ocenjujejo, da se iz nje tudi v naslednjem letu še ne bomo izvili. Tudi na delovna 

mesta Slovenci gledamo bolj pesimistično od preostalih Evropejcev. Tako ni presenetljivo, da 

trgovina oziroma povpraševanje pada. V primerjavi z enakim obdobjem lani za dva odstotka. 

Napovedi pa glede na to raziskavo niso najboljše, saj 86 % Slovencev meni, da zdaj ni 

primeren čas za nakupe. Pri nas imamo sicer nadpovprečno veliko trgovin s površino nad 300 

0 

5.000 

10.000 

15.000 

20.000 

25.000 



76 

kvadratnih metrov na prebivalca. V tem primeru smo na petem mestu v Evropi, za Norvežani, 

Avstrijci, Danci in Nemci (E. R. in M. B. 2014).  

Kot smo že zgoraj omenili, da so se zaradi recesije oziroma trenutne neugodne situacije v 

Sloveniji spremenile nakupovalne navade Slovencev, smo podobno zasledili tudi v poročilu 

Statističnega urada Republike Slovenije, kjer navajajo rezultate analize Eurostata. Slednji je 

objavil podatke o dejanski individualni potrošnji na prebivalca za 37 evropskih držav za 

obdobje 2011–2013. Dejanska individualna potrošnja na prebivalca v Sloveniji je v letu 2013 

zaostala za povprečjem v Evropski uniji za 24 %. Ta kazalnik zelo dobro odraža materialno 

blaginjo gospodinjstev na prebivalca; sestavljen je iz blaga in storitev, ki jih posamezniki 

dejansko trošijo, kar še dodatno podpre naše navedbe (pri omejitvah raziskave) pri raziskavi, 

da so potrošniki v Sloveniji zadržani pri nakupih novih avtomobilov, izbiri servisnih in 

poprodajnih storitev ter drugega blaga. Med 37 evropskimi državami je bila dejanska 

individualna potrošnja na prebivalca v letu 2013 najvišja v Luksemburgu, na Norveškem in 

Švici (30 % ali več nad povprečjem Evropske unije), sledita Nemčija in Avstrija s približno 

20 % nad povprečjem. Najnižja dejanska individualna potrošnja je bila v Bosni in 

Hercegovini ter Albaniji (približno 65 % pod povprečjem). V Sloveniji se je dejanska 

individualna potrošnja na prebivalca do leta 2008 približevala povprečni v Evropski uniji in je 

v letu 2008 dosegla 81 % vrednosti tega povprečja, po letu 2008 pa se znižuje. V letu 2013 je 

znašala 76 % povprečja v Evropski uniji. Po vrednosti kazalnika dejanske individualne 

potrošnje na prebivalca so bile Sloveniji v letu 2013 najbližje Litva (78 %), Poljska (75 %), 

Češka in Slovaška (74 % povprečja Evropske unije) (SURS 2014).  

Kupci so postali previdnejši in bolj preračunljivi. Za nakup si vzamejo čas. Lahko bi rekli, da 

je »racionalna« komponenta močno prisotna, vseeno pa, kot ugotavljamo iz rezultatov ankete, 

so določeni anketiranci glede na doseženo zadovoljstvo iz naslova kakovostno opravljenih 

storitev v poprodaji, pripravljeni plačati več.  
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7 ZAKLJUČNE UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA TER PRISPEVEK 

RAZISKAVE K STROKI 

Namen magistrske naloge je ugotoviti pomembnost izbranih dejavnikov pri izvajanju 

poprodajnih servisnih storitev za ustvarjanje zadovoljstva kupcev pri pooblaščenem 

prodajalcu oziroma serviserju vozil ter obenem ugotoviti, kako slednje vpliva na odločitev za 

ponovni nakup vozil. V teoretičnem delu smo opredeljevali različne avtorje ter ugotovili, da 

je zelo pomembno, da so servisne storitve opravljene na pričakovanem nivoju kupcev 

oziroma še boljše je, če ta pričakovanja presežemo. Želje in pričakovanja kupcev se 

spreminjajo, prodajalcu in serviserju vozil pa lahko te spremembe predstavljajo priložnost za 

izboljšanje rezultatov in mu hkrati zagotovijo določeno konkurenčno prednost pred ostalimi. 

Pomembno je vedeti, kje smo, če želimo sprejemati prave odločitve, zato moramo redno 

ugotavljati zadovoljstvo kupcev. Iz tega naslova smo si v prvem cilju zadali kritično preučiti 

in ugotoviti obstoječe zadovoljstvo kupcev s poprodajnimi storitvami izbranega 

pooblaščenega prodajalca in serviserja osebnih avtomobilov. Pri vseh štirih segmentih smo 

ugotovili, da so anketiranci zelo dobro ocenili zadovoljstvo z izvedbo poprodajnih servisnih 

storitev, saj je bila povprečna ocena pri vseh segmentih z izjemo segmenta »cena« vsaj 4 ali 

celo več. 

Opravili smo analizo dvojic pri posameznih segmentih glede zadovoljstva kupcev in 

ugotovili, da so bili anketiranci najbolj zadovoljni s segmentom »osebje« in segmentom 

»infrastruktura in oprema«, sledil je segment »proces«, kot zadnji pa »cena«. Glede na visoke 

ocene pri zadovoljstvu sklepamo, da so kupci zadovoljni s svojim prodajalcem in serviserjem 

vozil.  

Kot drugi cilj smo si zadali ugotoviti, kateri so tisti dejavniki, ki pomembno vplivajo na 

zadovoljstvo kupcev pri servisnih oziroma poprodajnih storitvah osebnih avtomobilov. 

Razporedili smo jih v vrstni red na osnovi skupne povprečne vrednosti za posamezni segment. 

Na podlagi analize pomembnosti lahko sklepamo, da so za anketirance najpomembnejši 

dejavniki iz segmentov »osebje« in »proces«, sledil je segment »cena«, na zadnjem mestu pa 

je bil segment »infrastruktura in oprema«. Najvišja povprečna ocena je bila 4,85, in sicer 

dobil jo je dejavnik, ki se nanaša na strokovnost mehanikov in vodij delavnic. Sledi dejavnik 

»zanesljivost« s 4,8, »visoka kakovost izvajanja poprodajnih servisnih storitev« s 4,66, tako 

tudi »pomoč v času problema« s 4,66, »pravočasno opravljena storitev« s 4,65, »strokovnost 

osebja na sprejemu« s 4,57, »prijaznost in pozornost osebja« s 4,5, »dosegljivost in 

dostopnost osebja« enako, z oceno 4.5, in ostali dejavniki, ki so imeli nižjo oceno od 4,5 in so 

bili podrobneje prikazani v tabelah.  

Želeli smo izvedeti, ali obstoječe zadovoljstvo kupcev pri izbranem serviserju pomembno 

vpliva na odločitev o ponovnem nakupu avtomobila, na priporočilo ter na vrnitev k istemu 

pooblaščenemu prodajalcu in serviserju vozil. V diskriminantnih analizah (v drugi, tretji in 
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četrti) smo ugotovili, da dejansko obstajajo statistično pomembne razlike med skupino 

anketirancev, ki se bodo odločili za ponoven nakup novega vozila; se bodo odločili za 

priporočilo prodajalca prijateljem ter se bodo vrnili k temu istemu prodajalcu in serviserju 

vozil, in drugo skupino anketirancev, ki se ne bodo odločili za ponoven nakup vozila; 

priporočilo prijateljem in vrnitev k temu istemu prodajalcu in serviserju vozil. Hipotezo H1, 

ki pravi: Zadovoljstvo kupcev s kakovostjo izvajanja poprodajnih servisnih storitev na 

osebnih avtomobilih predstavlja pomemben dejavnik pri odločitvi za nakup naslednjega 

avtomobila pri istem prodajalcu, lahko v celoti potrdimo. 

Na osnovi doseženih ciljev v našem raziskovalnem delu ter ugotovitev oziroma pridobljenih 

rezultatov raziskave v nadaljevanju predstavljamo predloge oz. priporočila pooblaščenemu 

prodajalcu in serviserju vozil. Pomembne aktivnosti za ohranjanje kupcev, ustvarjanje in 

nadgrajevanje njihovega zadovoljstva ter lojalnosti so torej predvsem na segmentih »osebje«, 

»proces« ter »infrastruktura in oprema«. Aktivnosti, usmerjene v dobro opravljeno delo 

oziroma da bo delo že prvič opravljeno dobro, torej brez povratkov na servis, imajo največjo 

moč razlikovanja obeh skupin glede na odločitve, ki jih sprejemajo (o vozilu oziroma 

prodajalcu in serviserju vozil). Nato kupci pri svojih nakupih želijo zanesljivo, varno in 

konstantno storitev, ob tem pa tudi prijazne in pozorne servisne svetovalce. Zaradi hitrih 

sprememb pri razvoju vozil in tehnologije nasploh bo moral prodajalec in serviser vozil 

zagotoviti primerno usposabljanje in nadgradnjo znanja ter strokovnosti pri servisnih 

svetovalcih. Enako velja za nadgradnjo strokovnosti vodij delavnic in mehanikov, ki 

predstavljajo »srce« delavnice. Slednji so tisti, ki zagotovijo, da je popravilo vedno 

opravljeno ob roku in seveda z visoko kakovostjo. Na koncu zaključimo z dvema 

aktivnostma, ki tudi razlikujeta obe skupini, in sicer prodajalec in serviser vozil mora 

zagotoviti, da je račun v skladu z opravljenimi deli, ter ponuditi ustrezno pomoč v času 

problema in zahtevano odzivnost. Pri obeh zadnjih aktivnostih so ponovno v ospredju servisni 

svetovalci na sprejemnih pultih, ki predstavljajo »ogledalo« servisa in mehanične delavnice. 

Ob tem velja še enkrat izpostaviti omejitve raziskave. Raziskavo smo opravili na območju 

slovenske Obale, kar opredeljujemo kot omejitev, saj smo anketirali voznike iz ene regije in 

ne iz celotne Slovenije. Med omejitve raziskave smo uvrstili tudi število odzivov na 

vprašalnik in čas za izvedbo raziskave. Med ostale omejitve štejemo epistemološke težave, ki 

so nastale zaradi različne strokovne usposobljenosti in izkušenj anketirancev, ki so podali 

odgovore glede na svoje znanje o določenem problemu. Ob tem so se pojavile še psihološke 

omejitve, ki so nastopile pri oblikovanju vprašanj, saj je bilo težko prilagoditi vprašanja vsem 

anketirancem; nekaterim so se zdela določena vprašanja težja in so potrebovali pomoč 

oziroma obrazložitev, na primer starejši ljudje, drugim pa lahka in so izpolnili vprašalnik v 

predvidenem času. 

Magistrska naloga je dejansko prispevala k novemu spoznanju, da je poprodaja pomembna 

funkcija, ki organizaciji zagotavlja potencialen (dodaten) zaslužek. Zadovoljstvo iz naslova 
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kakovostno izvedene poprodajne storitve pomembno vpliva na odločitev glede vrnitve kupcev 

na servis in na odločitve o ponovnem nakupu. Lojalni kupci so zato pripravljeni plačati več za 

nakup novega vozila pri istem prodajalcu. Povsem novo spoznanje je še, da se kupci ne 

odločajo za nakup vozila pri istem prodajalcu vozil zgolj na osnovi blagovne znamke, kar 

pomeni, da prodajalec vozil ne more računati na vrnitev kupcev le na osnovi tega, da prodaja 

in zastopa dobro oziroma luksuzno (premium) blagovno znamko. 
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VPRAŠALNIK  

Spoštovani, 

anketa je namenjena ugotavljanju zadovoljstva strank na področju poprodajnih storitev pri pooblaščenih serviserjih in prodajalcih vozil. 

Poprodaja je dejavnost, ki zagotavlja podporo stranki po nakupu avtomobila. V to dejavnost štejemo tako prvi stik, ki ga ima stranka po tem, 

ko je kupila avtomobil (npr. s servisom ali vzdrževalcem), razpoložljivost ali dostopnost osebja tega podjetja, prijaznost in razumevanje 

osebja do stranke, pripravljenost rešiti »problem« stranke, podpora pri zamenjavi starega izdelka z novim, pomoč in podpora pri deponiranju, 

uničenju ali razgradnji starega izdelka, svetovanje pri uporabi ali delovanju izdelka, popravilo in vzdrževanje, uspešno reševanje reklamacij, 

pomoč in soudeležba pri popravilih idr. Raziskava je anonimna in zbiranje podatkov z anketo je zaupno. Predviden čas za izpolnitev ankete 

je približno 4 minute. Za čas in sodelovanje se vam vnaprej iskreno zahvaljujemo.  

Osebni podatki (Obkrožite). 

1. Spol:  a) ženski  b) moški  

2. Starost (prosimo, napišite na črto): ______ let 

3. Delovni status:  a) zaposlen  b) nezaposlen  c) študent/dijak  d) upokojenec 

4. Izobrazba:  a) brez šole  b) osnovna šola  c) poklicna oz. srednja šola  

č) višja šola, visoka ali univerzitetna   d) magisterij ali več  

Podatki o vozilu. 

5.  Kakšno znamko in tip vozila vozite? (navedite, prosimo): znamka ________________________, tip vozila ________________________. 

6.  Koliko let je staro vaše vozilo? _________ let. 

7.  Ali imate sklenjeno podaljšano garancijo za vaše vozilo? a) Da b) Ne 

8.  Ali vozilo, ki ga vozite, tudi osebno dostavite na servis? a) Da b) Ne 

9. Vaše vozilo servisirate (obkrožite): 

a) Vedno pri istem pooblaščenem serviserju, 
b) Pooblaščenega serviserja menjujem, 
c) Včasih servisiram pri pooblaščenem, včasih pri nepooblaščenem serviserju. 

10. Ocenite pri servisiranju vašega vozila pomembnost naštetih dejavnikov oz. trditev. Pri tem 1 pomeni popolnoma nepomembno, 5 pa zelo 

pomembno.  

OSEBJE popolnoma 

nepomembno 

nepomembno srednje 

pomembno 

pomembno zelo 

pomembno 

Strokovnost osebja na sprejemu 1 2 3 4 5 

Strokovnost mehanikov in vodij delavnic 1 2 3 4 5 

Prijaznost in pozornost osebja 1 2 3 4 5 

Osebje z dolgoletnimi izkušnjami 1 2 3 4 5 

Dosegljivost in dostopnost osebja 1 2 3 4 5 

Fleksibilnost osebja 1 2 3 4 5 

Zanesljivost osebja 1 2 3 4 5 

PROCES      

Kratek čakalni čas za sprejem 1 2 3 4 5 

Nadomestno vozilo 1 2 3 4 5 

Pomoč v času problema 1 2 3 4 5 

Visoka kakovost izvajanja poprodajnih ser. 
Storitev 

1 2 3 4 5 

Pravočasnost opravljenih storitev 1 2 3 4 5 

Klic po opravljeni storitvi 1 2 3 4 5 

Fleksibilen obratovalni delovni čas 1 2 3 4 5 

Redno seznanjanje o vseh akcijah in dogodkih 1 2 3 4 5 

INFRASTRUKTURA IN OPREMA      

Urejenost servisnega svetovalca/sprejemnika 1 2 3 4 5 

Urejenost in podoba servisa ter prodajnega salona 1 2 3 4 5 

Oddaljenost servisa je največ 30 min 1 2 3 4 5 

Vedno so na razpolago prosta parkirna mesta 1 2 3 4 5 

Najsodobnejša oprema in orodje 1 2 3 4 5 

CENOVNA POLITIKA      

Najnižja cena storitve 1 2 3 4 5 

Najnižja cena nadomestnih delov 1 2 3 4 5 

Možnost plačila na obroke 1 2 3 4 5 

PROSIMO, OBRNITE LIST.  
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11. Ste morali pri servisu čakati na vrsto? (obkrožite): 12. Vozilo ste pripeljali na servis. Ste morali ob sprejemnem pultu 

dolgo čakati, da so vas sprejeli? 

a) ne, takoj so me postregli, 

b) da, vendar v istem dnevu, 

c) da, naslednji dan, 

d) da, več dni – koliko (prosimo, napišite) ______. 

a) ne, takoj je prišel sprejemnik, 
b) da, čakal sem morda 5 min, 
c) da, čakal sem 10 min, 
d) da, več kot 10 min. 

13. Ocenjujete pooblaščenega serviserja, kjer ste kupili avtomobil. Pri tem 1 pomeni popolnoma se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam.  

OSEBJE popolnoma se 
ne strinjam 

se ne 
strinjam 

delno se 
strinjam 

se 
strinjam 

popolnoma 
se strinjam 

Osebje na sprejemu je strokovno in ima potrebno znanje. 1 2 3 4 5 

Vodja delavnice in mehaniki so zelo dobri strokovnjaki.  1 2 3 4 5 

Osebje je prijazno in pozorno. 1 2 3 4 5 

Podjetje ima osebje z dolgoletnimi izkušnjami. 1 2 3 4 5 

Osebje je dosegljivo, dostopno in vedno na voljo, da bi vam postreglo z 
želenimi informacijami. 

1 2 3 4 5 

Sprejemnik je prilagodljiv/fleksibilen glede na vaše potrebe. 1 2 3 4 5 

Z nami je popolnoma varno oz. zanesljivo poslovati. 1 2 3 4 5 

PROCES 1 2 3 4 5 

Vedno dobim nadomestno vozilo ali prevoz oz. pridemo po vozilo. 1 2 3 4 5 

V času problema ponudimo ustrezno pomoč in smo odzivni. 1 2 3 4 5 

Poprodajne servisne storitve izvajamo z visoko kakovostjo. 1 2 3 4 5 

Servis vozila vedno opravijo ob roku. 1 2 3 4 5 

Po opravljeni storitvi me vedno pokličejo.  1 2 3 4 5 

Obratovalni delovni čas je prilagojen mojim potrebam. 1 2 3 4 5 

Sprejemnik mi vedno predstavi zadnje akcije in ugodnosti. 1 2 3 4 5 

Vozilo mi vedno predajo čisto.  1 2 3 4 5 

Servis ali popravilo je dobro opravljeno že prvič.  1 2 3 4 5 

 Ob vaših obiskih pri nas dobite vedno konstantno zadovoljivo storitev.  1 2 3 4 5 

INFRASTRUKTURA 1 2 3 4 5 

Osebje na sprejemu in v servisu je urejeno. 1 2 3 4 5 

Objekti, čakalnica in prostori so čisti/udobni/urejeni. 1 2 3 4 5 

Do mojega servisa se vozim največ 30 minut. 1 2 3 4 5 

Ob prihodu na servis dobim vedno prosto parkirno mesto. 1 2 3 4 5 

Serviser ima najsodobnejšo opremo in orodje. 1 2 3 4 5 

CENOVNA POLITIKA      

Cena storitev je nizka. 1 2 3 4 5 

Cena rezervnih oz. nadomestnih delov je nizka. 1 2 3 4 5 

Vedno imam možnost plačati račun na obroke. 1 2 3 4 5 

Višina računa je ustrezna glede na opravljena dela. 1 2 3 4 5 

V primerjavi s konkurenco je cena storitev dokaj poceni. 1 2 3 4 5 

 

14. Ali bi ponovno kupili enako blagovno znamko? DA NE 

15. Če je na zgornje vprašanje odgovor DA, bi avtomobil kupili pri istem prodajalcu? DA NE 

16. Na podlagi zadnjih izkušenj bi pooblaščenega serviserja predlagal/a tudi ostalim (prijatelju)? DA NE 

17. Na podlagi zadnjih izkušenj bi se vrnili/a k istemu pooblaščenemu serviserju? DA NE 

18. V primeru, da ne bi bili zadovoljni s poprodajo, kako bi to vplivalo na ponovni nakup oziroma na odločitev o nakupu novega avtomobila iste 

blagovne znamke v tem podjetju? Obkrožite eno od spodaj navedenih možnosti, in sicer: 

a) Drugega avtomobila zagotovo ne bom kupil/a. 

b) Mogoče bom ob nakupu drugega avtomobila vseeno pogledal/a ponudbo tega podjetja. 

c) Drugi avtomobil bom zagotovo kupil/a pri istem podjetju. 

19. V kolikor bi bili vedno zadovoljni z odnosom, kakovostjo in storitvijo poprodaje vašega pooblaščenega prodajalca vozil, ali bi bili pripravljeni 

plačati več pri ponovnem nakupu novega vozila (primer vrednosti vozila okrog 15.000 EUR) pri istem pooblaščenem prodajalcu? Obkrožite eno od 

možnosti: 

a) Nisem pripravljen/a plačati več. b) Pripravljen/a sem plačati 100 EUR več. c) Pripravljen/a sem plačati 200 EUR več.  

d) Pripravljen/a sem plačati 300 EUR več. c) Pripravljen/a sem plačati več kot 300 EUR več (navedite prosim): _______ EUR. 

Hvala za sodelovanje!  
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POVEZANOST ZADOVOLJSTVA Z IZVAJANJEM POPRODAJNIH SERVISNIH 

STORITEV IN LOJALNOSTI BLAGOVNI ZNAMKI (Z ODLOČITVIJO ZA 

NAKUP AVTOMOBILA ISTE BLAGOVNE ZNAMKE) 

Opisne statistike  

PONOVNI_NAKUP_ZNAMKA Mean Std. Deviation 
Valid N (listwise) 

Unweighted Weighted 

Da V13_O_1 4,43 0,690 184 184,000 
V13_O_2 4,37 0,764 184 184,000 
V13_O_3 4,40 0,762 184 184,000 
V13_O_4 4,26 0,772 184 184,000 
V13_O_5 4,29 0,817 184 184,000 
V13_O_6 4,28 0,841 184 184,000 
V13_O_7 4,32 0,830 184 184,000 

V13_P_1 3,84 1,088 184 184,000 
V13_P_2 4,21 0,790 184 184,000 
V13_P_3 4,33 0,755 184 184,000 
V13_P_4 4,40 0,775 184 184,000 
V13_P_5 4,38 0,853 184 184,000 
V13_P_6 4,02 0,935 184 184,000 
V13_P_7 3,83 0,987 184 184,000 
V13_P_8 4,05 1,026 184 184,000 
V13_P_9 4,33 0,832 184 184,000 
V13_P_10 4,33 0,792 184 184,000 

V13_I_1 4,40 0,653 184 184,000 
V13_I_2 4,40 0,694 184 184,000 
V13_I_3 4,41 0,895 184 184,000 
V13_I_4 4,19 0,857 184 184,000 
V13_I_5 4,22 0,701 184 184,000 

V13_C_1 3,36 1,112 184 184,000 
V13_C_2 3,27 1,151 184 184,000 
V13_C_3 3,53 1,237 184 184,000 
V13_C_4 3,71 1,025 184 184,000 
V13_C_5 3,50 1,101 184 184,000 

Ne V13_O_1 3,89 1,066 28 28,000 
V13_O_2 3,82 1,020 28 28,000 
V13_O_3 3,89 1,100 28 28,000 
V13_O_4 3,75 0,967 28 28,000 
V13_O_5 3,79 1,101 28 28,000 
V13_O_6 3,68 1,056 28 28,000 
V13_O_7 3,79 1,101 28 28,000 

V13_P_1 3,14 1,297 28 28,000 
V13_P_2 3,43 0,997 28 28,000 
V13_P_3 3,61 1,100 28 28,000 
V13_P_4 3,79 1,101 28 28,000 
V13_P_5 3,82 1,056 28 28,000 
V13_P_6 3,36 1,026 28 28,000 
V13_P_7 3,46 1,138 28 28,000 
V13_P_8 3,61 1,227 28 28,000 
V13_P_9 3,64 1,367 28 28,000 
V13_P_10 3,61 1,197 28 28,000 

V13_I_1 3,93 0,858 28 28,000 
V13_I_2 3,89 0,956 28 28,000 
V13_I_3 4,04 0,838 28 28,000 
V13_I_4 3,96 0,922 28 28,000 
V13_I_5 3,75 0,844 28 28,000 

V13_C_1 2,86 1,145 28 28,000 
V13_C_2 2,79 1,166 28 28,000 
V13_C_3 3,18 1,156 28 28,000 
V13_C_4 3,07 1,016 28 28,000 
V13_C_5 2,96 0,962 28 28,000 
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Total V13_O_1 4,36 0,769 212 212,000 

V13_O_2 4,30 0,821 212 212,000 

V13_O_3 4,33 0,830 212 212,000 

V13_O_4 4,19 0,816 212 212,000 

V13_O_5 4,23 0,874 212 212,000 

V13_O_6 4,20 0,893 212 212,000 

V13_O_7 4,25 0,886 212 212,000 

V13_P_1 3,75 1,139 212 212,000 

V13_P_2 4,10 0,859 212 212,000 

V13_P_3 4,23 0,842 212 212,000 

V13_P_4 4,32 0,848 212 212,000 

V13_P_5 4,30 0,899 212 212,000 

V13_P_6 3,93 0,971 212 212,000 

V13_P_7 3,78 1,013 212 212,000 

V13_P_8 3,99 1,062 212 212,000 

V13_P_9 4,24 0,946 212 212,000 

V13_P_10 4,24 0,888 212 212,000 

V13_I_1 4,33 0,699 212 212,000 

V13_I_2 4,33 0,751 212 212,000 

V13_I_3 4,36 0,894 212 212,000 

V13_I_4 4,16 0,867 212 212,000 

V13_I_5 4,16 0,737 212 212,000 

V13_C_1 3,29 1,127 212 212,000 

V13_C_2 3,21 1,162 212 212,000 

V13_C_3 3,48 1,229 212 212,000 

V13_C_4 3,62 1,044 212 212,000 

V13_C_5 3,43 1,097 212 212,000 

Preskus enakosti aritmetičnih sredin  

 Wilks' Lambda F df1 df2 Sig. 

V13_O_1 0,944 12,473 1 210 0,001 
V13_O_2 0,949 11,360 1 210 0,001 
V13_O_3 0,957 9,530 1 210 0,002 
V13_O_4 0,956 9,712 1 210 0,002 
V13_O_5 0,961 8,496 1 210 0,004 
V13_O_6 0,947 11,681 1 210 0,001 
V13_O_7 0,958 9,197 1 210 0,003 

V13_P_1 0,957 9,537 1 210 0,002 
V13_P_2 0,906 21,904 1 210 0,000 
V13_P_3 0,916 19,238 1 210 0,000 
V13_P_4 0,940 13,347 1 210 0,000 
V13_P_5 0,956 9,581 1 210 0,002 
V13_P_6 0,946 11,968 1 210 0,001 
V13_P_7 0,985 3,130 1 210 0,078 
V13_P_8 0,980 4,270 1 210 0,040 
V13_P_9 0,939 13,658 1 210 0,000 
V13_P_10 0,923 17,450 1 210 0,000 

V13_I_1 0,948 11,426 1 210 0,001 
V13_I_2 0,948 11,496 1 210 0,001 
V13_I_3 0,980 4,268 1 210 0,040 
V13_I_4 0,992 1,656 1 210 0,200 
V13_I_5 0,953 10,456 1 210 0,001 

V13_C_1 0,977 4,905 1 210 0,028 
V13_C_2 0,980 4,319 1 210 0,039 
V13_C_3 0,991 1,963 1 210 0,163 
V13_C_4 0,957 9,356 1 210 0,003 
V13_C_5 0,973 5,931 1 210 0,016 

 



Priloga 2 

 

Preskus enakosti variančno-kovariančnih matrik 

Box's M 950,925 

F Approx. 1,512 

df1 378 

df2 7047,889 

Sig. 0,000 

Tests null hypothesis of equal population covariance matrices. 

Lastne vrednosti 

Function Eigenvalue % of Variance Cumulative % Canonical Correlation 

1 0,177
a
 100,0 100,0 0,388 

a. First 1 canonical discriminant functions were used in the analysis. 

Wilksova lambda 

Test of Function(s) Wilks' Lambda Chi–square df Sig. 

1 0,850 32,020 27 0,231 

 

Standardizirani koeficienti kanonične 

diskriminantne funkcije 

 Function 
1 

V13_O_1 0,062 
V13_O_2 0,317 
V13_O_3 –0,266 
V13_O_4 –0,071 
V13_O_5 –0,304 
V13_O_6 0,125 
V13_O_7 –0,501 

V13_P_1 0,130 
V13_P_2 0,605 
V13_P_3 0,190 
V13_P_4 0,172 
V13_P_5 0,145 
V13_P_6 0,154 
V13_P_7 –0,308 
V13_P_8 –0,269 
V13_P_9 –0,075 
V13_P_10 0,503 

V13_I_1 0,122 
V13_I_2 0,203 
V13_I_3 0,183 
V13_I_4 –0,322 
V13_I_5 0,135 

V13_C_1 –0,112 
V13_C_2 0,246 
V13_C_3 –0,155 
V13_C_4 0,004 
V13_C_5 –0,053 

 

Strukturni koeficienti 

 Function 
1 

V13_P_2 0,768 
V13_P_3 0,719 
V13_P_10 0,685 
V13_P_9 0,606 
V13_P_4 0,599 
V13_O_1 0,579 
V13_P_6 0,567 
V13_O_6 0,561 
V13_I_2 0,556 
V13_I_1 0,554 
V13_O_2 0,553 
V13_I_5 0,530 
V13_O_4 0,511 
V13_P_5 0,508 
V13_P_1 0,507 
V13_O_3 0,506 
V13_C_4 0,502 
V13_O_7 0,497 
V13_O_5 0,478 
V13_C_5 0,399 
V13_C_1 0,363 
V13_C_2 0,341 
V13_P_8 0,339 
V13_I_3 0,339 
V13_P_7 0,290 
V13_C_3 0,230 
V13_I_4 0,211 

Pooled within-groups correlations between 

discriminating variables and standardized 

canonical discriminant functions  

Variables ordered by absolute size of 

correlation within function. 

 



Priloga 2 

 

Vrednosti diskriminantne funkcije za centroida skupin 

PONOVNI_NAKUP_ZNAMKA 
Function 

1 

Da 0,163 
Ne –1,073 

Unstandardized canonical discriminant functions evaluated at group means 

Rezultati klasifikacije
a
 

  
PONOVNI_NAKUP_ZNAMKA 

Predicted Group Membership 
Total   Da Ne 

Original Count Da 140 44 184 

Ne 9 19 28 

% Da 76,1 23,9 100,0 

Ne 32,1 67,9 100,0 

a. 75,0% of original grouped cases correctly classified. 

 



Priloga 3 

 

POVEZANOST ZADOVOLJSTVA Z IZVAJANJEM POPRODAJNIH SERVISNIH 

STORITEV GLEDE IZBIRE ISTEGA PRODAJALCA 

Opisne statistike 

NAKUP_ISTI_PROD Mean Std. Deviation 
Valid N (listwise) 

Unweighted Weighted 

Da V13_O_1 4,50 0,609 169 169,000 
V13_O_2 4,47 0,627 169 169,000 
V13_O_3 4,50 0,628 169 169,000 
V13_O_4 4,34 0,698 169 169,000 
V13_O_5 4,38 0,707 169 169,000 
V13_O_6 4,34 0,772 169 169,000 
V13_O_7 4,41 0,703 169 169,000 

V13_P_1 3,92 1,026 169 169,000 
V13_P_2 4,27 0,744 169 169,000 
V13_P_3 4,40 0,701 169 169,000 
V13_P_4 4,48 0,664 169 169,000 
V13_P_5 4,41 0,791 169 169,000 
V13_P_6 4,08 0,903 169 169,000 
V13_P_7 3,88 0,971 169 169,000 
V13_P_8 4,12 0,927 169 169,000 
V13_P_9 4,44 0,671 169 169,000 
V13_P_10 4,42 0,660 169 169,000 

V13_I_1 4,43 0,614 169 169,000 
V13_I_2 4,42 0,669 169 169,000 
V13_I_3 4,39 0,880 169 169,000 
V13_I_4 4,22 0,829 169 169,000 
V13_I_5 4,27 0,668 169 169,000 

V13_C_1 3,46 1,029 169 169,000 
V13_C_2 3,37 1,079 169 169,000 
V13_C_3 3,62 1,219 169 169,000 
V13_C_4 3,82 0,934 169 169,000 
V13_C_5 3,60 1,025 169 169,000 

Ne V13_O_1 3,79 1,036 43 43,000 
V13_O_2 3,63 1,113 43 43,000 
V13_O_3 3,70 1,166 43 43,000 
V13_O_4 3,60 0,979 43 43,000 
V13_O_5 3,60 1,158 43 43,000 
V13_O_6 3,65 1,110 43 43,000 
V13_O_7 3,60 1,198 43 43,000 

V13_P_1 3,09 1,324 43 43,000 
V13_P_2 3,47 0,984 43 43,000 
V13_P_3 3,56 1,007 43 43,000 
V13_P_4 3,67 1,149 43 43,000 
V13_P_5 3,86 1,146 43 43,000 
V13_P_6 3,35 1,021 43 43,000 
V13_P_7 3,40 1,094 43 43,000 
V13_P_8 3,47 1,369 43 43,000 
V13_P_9 3,44 1,368 43 43,000 
V13_P_10 3,51 1,242 43 43,000 

V13_I_1 3,98 0,886 43 43,000 
V13_I_2 3,98 0,938 43 43,000 
V13_I_3 4,23 0,947 43 43,000 
V13_I_4 3,91 0,971 43 43,000 
V13_I_5 3,74 0,848 43 43,000 

V13_C_1 2,63 1,254 43 43,000 
V13_C_2 2,56 1,259 43 43,000 
V13_C_3 2,93 1,121 43 43,000 
V13_C_4 2,84 1,090 43 43,000 
V13_C_5 2,77 1,130 43 43,000 

 



Priloga 3 

 

Total V13_O_1 4,36 0,769 212 212,000 

V13_O_2 4,30 0,821 212 212,000 

V13_O_3 4,33 0,830 212 212,000 

V13_O_4 4,19 0,816 212 212,000 

V13_O_5 4,23 0,874 212 212,000 

V13_O_6 4,20 0,893 212 212,000 

V13_O_7 4,25 0,886 212 212,000 

V13_P_1 3,75 1,139 212 212,000 

V13_P_2 4,10 0,859 212 212,000 

V13_P_3 4,23 0,842 212 212,000 

V13_P_4 4,32 0,848 212 212,000 

V13_P_5 4,30 0,899 212 212,000 

V13_P_6 3,93 0,971 212 212,000 

V13_P_7 3,78 1,013 212 212,000 

V13_P_8 3,99 1,062 212 212,000 

V13_P_9 4,24 0,946 212 212,000 

V13_P_10 4,24 0,888 212 212,000 

V13_I_1 4,33 0,699 212 212,000 

V13_I_2 4,33 0,751 212 212,000 

V13_I_3 4,36 0,894 212 212,000 

V13_I_4 4,16 0,867 212 212,000 

V13_I_5 4,16 0,737 212 212,000 

V13_C_1 3,29 1,127 212 212,000 

V13_C_2 3,21 1,162 212 212,000 

V13_C_3 3,48 1,229 212 212,000 

V13_C_4 3,62 1,044 212 212,000 

V13_C_5 3,43 1,097 212 212,000 

 

Preskus enakosti aritmetičnih sredin 

 Wilks' Lambda F df1 df2 Sig. 

V13_O_1 0,861 34,014 1 210 0,000 
V13_O_2 0,830 42,955 1 210 0,000 
V13_O_3 0,849 37,300 1 210 0,000 
V13_O_4 0,869 31,656 1 210 0,000 
V13_O_5 0,871 31,217 1 210 0,000 
V13_O_6 0,902 22,701 1 210 0,000 
V13_O_7 0,864 32,925 1 210 0,000 

V13_P_1 0,915 19,520 1 210 0,000 
V13_P_2 0,859 34,553 1 210 0,000 
V13_P_3 0,837 40,964 1 210 0,000 
V13_P_4 0,854 35,977 1 210 0,000 
V13_P_5 0,938 13,781 1 210 0,000 
V13_P_6 0,907 21,473 1 210 0,000 
V13_P_7 0,963 7,961 1 210 0,005 
V13_P_8 0,937 14,019 1 210 0,000 
V13_P_9 0,818 46,826 1 210 0,000 
V13_P_10 0,830 43,079 1 210 0,000 

V13_I_1 0,933 15,089 1 210 0,000 
V13_I_2 0,943 12,618 1 210 0,000 
V13_I_3 0,995 1,070 1 210 0,302 
V13_I_4 0,978 4,690 1 210 0,031 
V13_I_5 0,918 18,651 1 210 0,000 

V13_C_1 0,911 20,498 1 210 0,000 
V13_C_2 0,920 18,225 1 210 0,000 
V13_C_3 0,949 11,363 1 210 0,001 
V13_C_4 0,855 35,556 1 210 0,000 
V13_C_5 0,907 21,541 1 210 0,000 

 



Priloga 3 

 

Preskus enakosti variančno-kovariančnih matrik 

Box's M 767,316 
F Approx. 1,524 

df1 378 

df2 18571,502 

Sig. 0,000 

Tests null hypothesis of equal population covariance matrices. 

Lastne vrednosti 

Function Eigenvalue % of Variance Cumulative % Canonical Correlation 

1 0,368
a
 100,0 100,0 0,519 

a. First 1 canonical discriminant functions were used in the analysis. 

Wilksova lambda 

Test of Function(s) Wilks' Lambda Chi–square df Sig. 

1 0,731 61,558 27 0,000 

 

Standardizirani koeficienti kanonične 

diskriminantne funkcije 

 Function 
1 

V13_O_1 0,149 
V13_O_2 0,307 
V13_O_3 0,229 
V13_O_4 –0,144 
V13_O_5 0,124 
V13_O_6 –0,173 
V13_O_7 –0,185 

V13_P_1 0,122 
V13_P_2 0,056 
V13_P_3 –0,049 
V13_P_4 0,334 
V13_P_5 –0,206 
V13_P_6 0,101 
V13_P_7 –0,252 
V13_P_8 –0,132 
V13_P_9 0,515 
V13_P_10 0,060 

V13_I_1 –0,010 
V13_I_2 –0,170 
V13_I_3 –0,024 
V13_I_4 –0,300 
V13_I_5 0,143 

V13_C_1 –0,175 
V13_C_2 0,271 
V13_C_3 –0,014 
V13_C_4 0,318 
V13_C_5 0,007 

 

Strukturni koeficienti 

 Function 
1 

V13_P_9 0,779 
V13_P_10 0,747 
V13_O_2 0,746 
V13_P_3 0,728 
V13_O_3 0,695 
V13_P_4 0,682 
V13_C_4 0,678 
V13_P_2 0,669 
V13_O_1 0,664 
V13_O_7 0,653 
V13_O_4 0,640 
V13_O_5 0,636 
V13_O_6 0,542 
V13_C_5 0,528 
V13_P_6 0,527 
V13_C_1 0,515 
V13_P_1 0,503 
V13_I_5 0,491 
V13_C_2 0,486 
V13_I_1 0,442 
V13_P_8 0,426 
V13_P_5 0,422 
V13_I_2 0,404 
V13_C_3 0,384 
V13_P_7 0,321 
V13_I_4 0,246 
V13_I_3 0,118 

Pooled within-groups correlations between 
discriminating variables and standardized canonical 
discriminant functions  
Variables ordered by absolute size of correlation 
within function. 

 



Priloga 3 

 

Vrednosti diskriminantne funkcije za centroida skupin 

NAKUP_ISTI_PROD Function 
1 

Da 0,305 
Ne –1,197 

Unstandardized canonical discriminant functions evaluated at group means 

Rezultati klasifikacije
a
 

  
NAKUP_ISTI_PROD 

Predicted Group Membership 
Total   Da Ne 

Original Count Da 139 30 169 

Ne 16 27 43 

% Da 82,2 17,8 100,0 

Ne 37,2 62,8 100,0 

a. 78,3% of original grouped cases correctly classified. 

 



Priloga 4 

 

POVEZANOST ZADOVOLJSTVA Z IZVAJANJEM POPRODAJNIH SERVISNIH 

STORITEV GLEDE PRIPOROČILA PRODAJALCA PRIJATELJEM 

Opisne statistike 

PRIPOROCILO Mean Std. Deviation 
Valid N (listwise) 

Unweighted Weighted 

Da V13_O_1 4,52 0,584 178 178,000 
V13_O_2 4,46 0,621 178 178,000 
V13_O_3 4,50 0,622 178 178,000 
V13_O_4 4,33 0,687 178 178,000 
V13_O_5 4,38 0,712 178 178,000 
V13_O_6 4,35 0,747 178 178,000 
V13_O_7 4,44 0,672 178 178,000 

V13_P_1 3,93 1,042 178 178,000 
V13_P_2 4,26 0,739 178 178,000 
V13_P_3 4,40 0,676 178 178,000 
V13_P_4 4,47 0,665 178 178,000 
V13_P_5 4,45 0,752 178 178,000 
V13_P_6 4,10 0,875 178 178,000 
V13_P_7 3,89 0,942 178 178,000 
V13_P_8 4,13 0,911 178 178,000 
V13_P_9 4,47 0,657 178 178,000 
V13_P_10 4,44 0,646 178 178,000 

V13_I_1 4,44 0,600 178 178,000 
V13_I_2 4,45 0,629 178 178,000 
V13_I_3 4,35 0,923 178 178,000 
V13_I_4 4,23 0,822 178 178,000 
V13_I_5 4,25 0,671 178 178,000 

V13_C_1 3,47 1,037 178 178,000 
V13_C_2 3,39 1,080 178 178,000 
V13_C_3 3,65 1,185 178 178,000 
V13_C_4 3,84 0,921 178 178,000 
V13_C_5 3,61 1,015 178 178,000 

Ne V13_O_1 3,50 1,022 34 34,000 
V13_O_2 3,44 1,160 34 34,000 
V13_O_3 3,47 1,187 34 34,000 
V13_O_4 3,44 1,021 34 34,000 
V13_O_5 3,44 1,186 34 34,000 
V13_O_6 3,41 1,158 34 34,000 
V13_O_7 3,24 1,156 34 34,000 

V13_P_1 2,82 1,193 34 34,000 
V13_P_2 3,26 0,963 34 34,000 
V13_P_3 3,32 1,036 34 34,000 
V13_P_4 3,53 1,212 34 34,000 
V13_P_5 3,53 1,187 34 34,000 
V13_P_6 3,09 1,026 34 34,000 
V13_P_7 3,18 1,167 34 34,000 
V13_P_8 3,24 1,437 34 34,000 
V13_P_9 3,03 1,267 34 34,000 
V13_P_10 3,18 1,193 34 34,000 

V13_I_1 3,79 0,914 34 34,000 
V13_I_2 3,71 1,001 34 34,000 
V13_I_3 4,38 0,739 34 34,000 
V13_I_4 3,79 1,008 34 34,000 
V13_I_5 3,68 0,878 34 34,000 

V13_C_1 2,38 1,155 34 34,000 
V13_C_2 2,24 1,103 34 34,000 
V13_C_3 2,59 1,076 34 34,000 
V13_C_4 2,50 0,929 34 34,000 
V13_C_5 2,47 1,022 34 34,000 

 



Priloga 4 

 

Total V13_O_1 4,36 0,769 212 212,000 

V13_O_2 4,30 0,821 212 212,000 

V13_O_3 4,33 0,830 212 212,000 

V13_O_4 4,19 0,816 212 212,000 

V13_O_5 4,23 0,874 212 212,000 

V13_O_6 4,20 0,893 212 212,000 

V13_O_7 4,25 0,886 212 212,000 

V13_P_1 3,75 1,139 212 212,000 

V13_P_2 4,10 0,859 212 212,000 

V13_P_3 4,23 0,842 212 212,000 

V13_P_4 4,32 0,848 212 212,000 

V13_P_5 4,30 0,899 212 212,000 

V13_P_6 3,93 0,971 212 212,000 

V13_P_7 3,78 1,013 212 212,000 

V13_P_8 3,99 1,062 212 212,000 

V13_P_9 4,24 0,946 212 212,000 

V13_P_10 4,24 0,888 212 212,000 

V13_I_1 4,33 0,699 212 212,000 

V13_I_2 4,33 0,751 212 212,000 

V13_I_3 4,36 0,894 212 212,000 

V13_I_4 4,16 0,867 212 212,000 

V13_I_5 4,16 0,737 212 212,000 

V13_C_1 3,29 1,127 212 212,000 

V13_C_2 3,21 1,162 212 212,000 

V13_C_3 3,48 1,229 212 212,000 

V13_C_4 3,62 1,044 212 212,000 

V13_C_5 3,43 1,097 212 212,000 

 

Preskus enakosti aritmetičnih sredin 

 Wilks' Lambda F df1 df2 Sig. 

V13_O_1 0,761 66,035 1 210 0,000 
V13_O_2 0,791 55,334 1 210 0,000 
V13_O_3 0,792 55,255 1 210 0,000 
V13_O_4 0,839 40,327 1 210 0,000 
V13_O_5 0,845 38,509 1 210 0,000 
V13_O_6 0,849 37,230 1 210 0,000 
V13_O_7 0,748 70,579 1 210 0,000 

V13_P_1 0,873 30,542 1 210 0,000 
V13_P_2 0,817 47,065 1 210 0,000 
V13_P_3 0,777 60,223 1 210 0,000 
V13_P_4 0,835 41,509 1 210 0,000 
V13_P_5 0,858 34,634 1 210 0,000 
V13_P_6 0,855 35,755 1 210 0,000 
V13_P_7 0,932 15,255 1 210 0,000 
V13_P_8 0,903 22,575 1 210 0,000 
V13_P_9 0,685 96,452 1 210 0,000 
V13_P_10 0,727 79,029 1 210 0,000 

V13_I_1 0,885 27,216 1 210 0,000 
V13_I_2 0,867 32,147 1 210 0,000 
V13_I_3 1,000 0,029 1 210 0,866 
V13_I_4 0,966 7,450 1 210 0,007 
V13_I_5 0,917 18,953 1 210 0,000 

V13_C_1 0,875 30,059 1 210 0,000 
V13_C_2 0,866 32,599 1 210 0,000 
V13_C_3 0,899 23,653 1 210 0,000 
V13_C_4 0,778 59,950 1 210 0,000 
V13_C_5 0,853 36,061 1 210 0,000 

 



Priloga 4 

 

Preskus enakosti variančno-kovariančnih matrik 

Box's M 794,993 

F Approx. 1,429 

df1 378 

df2 10850,262 

Sig. 0,000 

Tests null hypothesis of equal population covariance matrices. 

Lastne vrednosti 

Function Eigenvalue % of Variance Cumulative % Canonical Correlation 

1 0,789
a
 100,0 100,0 0,664 

a. First 1 canonical discriminant functions were used in the analysis. 

 

Wilksova lambda 

Test of Function(s) Wilks' Lambda Chi–square df Sig. 

1 0,559 114,330 27 0,000 

 

Standardizirani koeficienti kanonične 

diskriminantne funkcije  

 Function 
1 

V13_O_1 0,429 
V13_O_2 0,134 
V13_O_3 0,104 
V13_O_4 –0,328 
V13_O_5 –0,111 
V13_O_6 –0,039 
V13_O_7 0,139 

V13_P_1 0,158 
V13_P_2 –0,161 
V13_P_3 –0,052 
V13_P_4 –0,026 
V13_P_5 0,084 
V13_P_6 0,184 
V13_P_7 –0,311 
V13_P_8 –0,224 
V13_P_9 0,839 
V13_P_10 –0,018 

V13_I_1 –0,179 
V13_I_2 0,184 
V13_I_3 –0,241 
V13_I_4 –0,184 
V13_I_5 –0,131 

V13_C_1 –0,411 
V13_C_2 0,410 
V13_C_3 0,074 
V13_C_4 0,324 
V13_C_5 0,141 

 

Strukturni koeficienti 

 Function 
1 

V13_P_9 0,763 
V13_P_10 0,690 
V13_O_7 0,653 
V13_O_1 0,631 
V13_P_3 0,603 
V13_C_4 0,601 
V13_O_2 0,578 
V13_O_3 0,577 
V13_P_2 0,533 
V13_P_4 0,500 
V13_O_4 0,493 
V13_O_5 0,482 
V13_O_6 0,474 
V13_C_5 0,466 
V13_P_6 0,464 
V13_P_5 0,457 
V13_C_2 0,443 
V13_I_2 0,440 
V13_P_1 0,429 
V13_C_1 0,426 
V13_I_1 0,405 
V13_C_3 0,378 
V13_P_8 0,369 
V13_I_5 0,338 
V13_P_7 0,303 
V13_I_4 0,212 
V13_I_3 –0,013 

Pooled within-groups correlations between 

discriminating variables and standardized 

canonical discriminant functions  

Variables ordered by absolute size of 

correlation within function. 
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Vrednosti diskriminantne funkcije za centroida skupin 

PRIPOROCILO 
Function 

1 

Da 0,386 
Ne –2,023 

Unstandardized canonical discriminant functions evaluated at group means 

Rezultati klasifikacije
a
 

  
PRIPOROCILO 

Predicted Group Membership 
Total   Da Ne 

Original Count Da 165 13 178 

Ne 6 28 34 

% Da 92,7 7,3 100,0 

Ne 17,6 82,4 100,0 

a. 91,0% of original grouped cases correctly classified. 
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POVEZANOST ZADOVOLJSTVA Z IZVAJANJEM POPRODAJNIH SERVISNIH 

STORITEV GLEDE VRNITVE K ISTEMU POOBLAŠČENEMU SERVISERJU 

Opisne statistike 

VRNIL Mean Std. Deviation 
Valid N (listwise) 

Unweighted Weighted 

Da V13_O_1 4,52 0,594 178 178,000 
V13_O_2 4,47 0,612 178 178,000 
V13_O_3 4,52 0,603 178 178,000 
V13_O_4 4,34 0,680 178 178,000 
V13_O_5 4,38 0,705 178 178,000 
V13_O_6 4,37 0,735 178 178,000 
V13_O_7 4,46 0,664 178 178,000 
V13_P_1 3,93 1,028 178 178,000 

V13_P_2 4,28 0,721 178 178,000 
V13_P_3 4,42 0,669 178 178,000 
V13_P_4 4,46 0,673 178 178,000 
V13_P_5 4,45 0,752 178 178,000 
V13_P_6 4,10 0,875 178 178,000 
V13_P_7 3,90 0,933 178 178,000 
V13_P_8 4,12 0,924 178 178,000 
V13_P_9 4,46 0,673 178 178,000 
V13_P_10 4,43 0,654 178 178,000 

V13_I_1 4,44 0,592 178 178,000 
V13_I_2 4,46 0,621 178 178,000 
V13_I_3 4,38 0,889 178 178,000 
V13_I_4 4,25 0,813 178 178,000 
V13_I_5 4,25 0,662 178 178,000 

V13_C_1 3,46 1,037 178 178,000 
V13_C_2 3,38 1,089 178 178,000 
V13_C_3 3,63 1,197 178 178,000 
V13_C_4 3,84 0,907 178 178,000 
V13_C_5 3,62 0,997 178 178,000 

Ne V13_O_1 3,50 0,992 34 34,000 
V13_O_2 3,38 1,129 34 34,000 
V13_O_3 3,38 1,155 34 34,000 
V13_O_4 3,41 1,019 34 34,000 
V13_O_5 3,41 1,184 34 34,000 
V13_O_6 3,32 1,121 34 34,000 
V13_O_7 3,18 1,114 34 34,000 

V13_P_1 2,79 1,225 34 34,000 
V13_P_2 3,18 0,936 34 34,000 
V13_P_3 3,26 0,994 34 34,000 
V13_P_4 3,56 1,211 34 34,000 
V13_P_5 3,53 1,187 34 34,000 
V13_P_6 3,09 1,026 34 34,000 
V13_P_7 3,15 1,184 34 34,000 
V13_P_8 3,29 1,426 34 34,000 
V13_P_9 3,12 1,320 34 34,000 
V13_P_10 3,21 1,200 34 34,000 

V13_I_1 3,76 0,923 34 34,000 
V13_I_2 3,65 0,981 34 34,000 
V13_I_3 4,24 0,923 34 34,000 
V13_I_4 3,71 1,001 34 34,000 
V13_I_5 3,68 0,912 34 34,000 

V13_C_1 2,41 1,184 34 34,000 
V13_C_2 2,29 1,115 34 34,000 
V13_C_3 2,71 1,115 34 34,000 
V13_C_4 2,47 0,961 34 34,000 
V13_C_5 2,41 1,048 34 34,000 
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Total V13_O_1 4,36 0,769 212 212,000 

V13_O_2 4,30 0,821 212 212,000 

V13_O_3 4,33 0,830 212 212,000 

V13_O_4 4,19 0,816 212 212,000 

V13_O_5 4,23 0,874 212 212,000 

V13_O_6 4,20 0,893 212 212,000 

V13_O_7 4,25 0,886 212 212,000 

V13_P_1 3,75 1,139 212 212,000 

V13_P_2 4,10 0,859 212 212,000 

V13_P_3 4,23 0,842 212 212,000 

V13_P_4 4,32 0,848 212 212,000 

V13_P_5 4,30 0,899 212 212,000 

V13_P_6 3,93 0,971 212 212,000 

V13_P_7 3,78 1,013 212 212,000 

V13_P_8 3,99 1,062 212 212,000 

V13_P_9 4,24 0,946 212 212,000 

V13_P_10 4,24 0,888 212 212,000 

V13_I_1 4,33 0,699 212 212,000 

V13_I_2 4,33 0,751 212 212,000 

V13_I_3 4,36 0,894 212 212,000 

V13_I_4 4,16 0,867 212 212,000 

V13_I_5 4,16 0,737 212 212,000 

V13_C_1 3,29 1,127 212 212,000 

V13_C_2 3,21 1,162 212 212,000 

V13_C_3 3,48 1,229 212 212,000 

V13_C_4 3,62 1,044 212 212,000 

V13_C_5 3,43 1,097 212 212,000 

 

Preskus enakosti aritmetičnih sredin 

 Wilks' Lambda F df1 df2 Sig. 

V13_O_1 0,761 66,035 1 210 0,000 
V13_O_2 0,762 65,659 1 210 0,000 
V13_O_3 0,747 71,129 1 210 0,000 
V13_O_4 0,826 44,245 1 210 0,000 
V13_O_5 0,833 42,036 1 210 0,000 
V13_O_6 0,814 48,003 1 210 0,000 
V13_O_7 0,718 82,300 1 210 0,000 

V13_P_1 0,865 32,820 1 210 0,000 
V13_P_2 0,776 60,485 1 210 0,000 
V13_P_3 0,747 71,007 1 210 0,000 
V13_P_4 0,847 37,913 1 210 0,000 
V13_P_5 0,858 34,634 1 210 0,000 
V13_P_6 0,855 35,755 1 210 0,000 
V13_P_7 0,925 16,905 1 210 0,000 
V13_P_8 0,917 18,891 1 210 0,000 
V13_P_9 0,729 77,888 1 210 0,000 
V13_P_10 0,742 73,194 1 210 0,000 

V13_I_1 0,872 30,701 1 210 0,000 
V13_I_2 0,841 39,689 1 210 0,000 
V13_I_3 0,996 0,768 1 210 0,382 
V13_I_4 0,947 11,696 1 210 0,001 
V13_I_5 0,917 18,953 1 210 0,000 

V13_C_1 0,883 27,893 1 210 0,000 
V13_C_2 0,881 28,259 1 210 0,000 
V13_C_3 0,924 17,349 1 210 0,000 
V13_C_4 0,766 64,104 1 210 0,000 
V13_C_5 0,835 41,524 1 210 0,000 
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Preskus enakosti variančno-kovariančnih matrik 

Box's M 723,352 

F Approx. 1,301 

df1 378 

df2 10850,262 

Sig. 0,000 

Tests null hypothesis of equal population covariance matrices. 

Lastne vrednosti 

Function Eigenvalue % of Variance Cumulative % Canonical Correlation 

1 0,733
a
 100,0 100,0 0,650 

a. First 1 canonical discriminant functions were used in the analysis. 

Wilksova lambda 

Test of Function(s) Wilks' Lambda Chi–square df Sig. 

1 0,577 108,021 27 0,000 

 

Standardizirani koeficienti kanonične 

diskriminantne funkcije 

 Function 
1 

V13_O_1 0,320 
V13_O_2 0,244 
V13_O_3 0,255 
V13_O_4 –0,251 
V13_O_5 –0,284 
V13_O_6 0,101 
V13_O_7 0,282 

V13_P_1 0,093 
V13_P_2 0,042 
V13_P_3 –0,004 
V13_P_4 –0,235 
V13_P_5 0,043 
V13_P_6 0,043 
V13_P_7 –0,234 
V13_P_8 –0,229 
V13_P_9 0,442 
V13_P_10 0,082 

V13_I_1 –0,240 
V13_I_2 0,349 
V13_I_3 –0,157 
V13_I_4 –0,059 
V13_I_5 –0,143 

V13_C_1 –0,322 
V13_C_2 0,164 
V13_C_3 –0,103 
V13_C_4 0,335 
V13_C_5 0,320 

 

Strukturni koeficienti 

 Function 
1 

V13_O_7 0,731 
V13_P_9 0,711 
V13_P_10 0,690 
V13_O_3 0,680 
V13_P_3 0,679 
V13_O_1 0,655 
V13_O_2 0,653 
V13_C_4 0,645 
V13_P_2 0,627 
V13_O_6 0,559 
V13_O_4 0,536 
V13_O_5 0,523 
V13_C_5 0,519 
V13_I_2 0,508 
V13_P_4 0,496 
V13_P_6 0,482 
V13_P_5 0,474 
V13_P_1 0,462 
V13_I_1 0,447 
V13_C_2 0,429 
V13_C_1 0,426 
V13_I_5 0,351 
V13_P_8 0,350 
V13_C_3 0,336 
V13_P_7 0,331 
V13_I_4 0,276 
V13_I_3 0,071 

Pooled within-groups correlations between 

discriminating variables and standardized 

canonical discriminant functions  

Variables ordered by absolute size of 

correlation within function. 
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Vrednosti diskriminantne funkcije za centroida skupin 

VRNIL 
Function 

1 

Da 0,372 
Ne –1,949 

Unstandardized canonical discriminant functions evaluated at group means 

Rezultati klasifikacije
a
 

  
VRNIL 

Predicted Group Membership 
Total   Da Ne 

Original Count Da 159 19 178 

Ne 7 27 34 

% Da 89,3 10,7 100,0 

Ne 20,6 79,4 100,0 

a. 87,7% of original grouped cases correctly classified. 
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