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POVZETEK 

Zaključna projektna naloga obravnava finančno-gospodarsko krizo in njene posledice ter 

vplive na trg rabljenih vozil v Sloveniji. V prvem delu opredeljuje krizo, njen nastanek, razvoj 

in njene posledice, obenem pa tudi potrošnika in avtomobil kot dobrino, ki jo potrošnik 

potrebuje. Opiramo se na definicije različnih teoretikov in njihovih spoznanj s področja krize, 

potrošnika in avtomobilov. V praktičnem delu naloge je prikazana raziskava, izvedena s 

pomočjo anketnega vprašalnika, v kateri je bila ciljna skupina prodajalci rabljenih vozil v 

Sloveniji. Analiza prikazuje vplive finančno-gospodarske krize na področju rabljenih vozil v 

Sloveniji. 

Ključne besede: finančno-gospodarska kriza, potrošnik, trg rabljenih vozil, prodajalci 

rabljenih vozil, analiza. 

SUMMARY 

The diploma thesis discusses the financial - economic crisis and its consequences and impacts 

on the market of used cars in Slovenia. In the first part the thesis defines the crisis, its origin, 

development and consequences. It also discusses the consumer and the car as commodity that 

the consumer needs. We rely on the definitions of different authors and their findings from the 

fields of crisis, consumer and cars. The practical part presents a research based on a survey 

with the used car sellers as the target group. The analysis shows the impacts of the financial-

economic crisis in the field of used cars in Slovenia. 

Keywords: financial-economic crisis, consumer, market of used cars in Slovenia, used cars 

sellers, analysis.  
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč

Vpliv finančne krize se je začel v svetu pojavljati v letu 2007, kasneje pa se je v Sloveniji le 

še stopnjeval. Tako so se v Sloveniji prvi vplivi krize začeli vse pogosteje čutiti v zadnjem 

četrtletju leta 2008. Slovenija je zelo intenzivno vključena v mednarodno menjavo, še posebej 

na področju izvoza proizvodov, zato jo je kriza še posebej prizadela (Malačič 2010). Finančna 

kriza se je kasneje razširila v gospodarsko krizo, ki je prizadela večino gospodarskih 

subjektov v državi, nekatere panoge bolj, druge manj. Prodaja rabljenih kot tudi novih 

avtomobilov je v Sloveniji močno razširjena in menimo, da je zasičenost trga precejšna. Iz 

Statističnega urada Republike Slovenije (2013) je iz statističnih podatkov s področja prometa  

razvidno, da je bilo na dan 31. 12. 2012 registriranih kar 1.357.000 vozil. Slabe gospodarske 

razmere, stečaji podjetij in odpuščanja so potrošnike prisilili v bolj racionalne odločitve, kot 

so: varčevanje, kupovanje cenejših in varčnejših izdelkov. Potrošniki si posledično vzamejo 

veliko več časa za nakup in preverijo prednosti in slabosti izdelka, ki ga želijo kupiti. 

Možina in Možina (1998, 41) opredeljujeta proces potrošnje na način, da se potrošnja začne s 

potrošnikovim zaznavanjem pomanjkanja ali potrebo po določeni dobrini, ki sproži dražljaje, 

ki aktivirajo osnovne dejavnike miselnega procesa. Potrošnik na osnovi svojih potreb in pod 

vplivom različnih dejavnikov oblikuje svoj cilj ali taktiko za rešitev problema ter tako razvije 

strategijo nakupa. Odločitev o nakupu primerja z različnimi dejavniki iz okolja, s svojimi 

potrebami, motivi, zaznavami in s stališči ter se tako odloči za dokončni nakup. 

Potrošniki v času finančne krize manj trošijo za trajne dobrine, kot so: pohištvo, avtomobili in 

oblačila. Njihovi nakupi postajajo bolj načrtovani, na odločitev za nakup pa vse bolj vplivajo 

tudi psihološki dejavniki. »To« se odraža v manj impulznih nakupih in bolj preudarnih 

odločitvah pri kupovanju dobrin višje cenovne vrednosti. Izbira potrošnikov je usmerjena v 

največjo vrednost dobrine za plačani denar in zamenjava izdelkov dražjih blagovnih znamk za 

primerljive, a cenejše izdelke trgovskih znamk, je vse pogostejša. V splošnem velja, da so 

cenejši izdelki med bolj prodajanimi v svoji blagovni skupini, zato se delež prodaje razlikuje 

le med različnimi blagovnimi skupinami (Žagar 2009). 

Boncelj (2012a) povzema proizvajalce avtomobilov, ki se s težavami spopadajo na različne 

načine in omenja, da so načini reševanja krize odvisni od finančnega stanja posameznega 

podjetja. Meni, da se pri reševanju krize največkrat odločijo za odpuščanje zaposlenih v 

podjetju, zato bomo v nadaljevanju predstavili avtomobilska podjetja in njihovo »reševanje 

finančne krize«. Boncelj (2012b) v članku navaja naslednje sankcije, ki jih proizvajalci 

načrtujejo za reševanje svojih podjetij: 
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– Fordova tovarna zapira proizvodnjo v Genku v Belgiji in posledično bo od leta 2014 brez 

dela ostalo več kot 3000 ljudi. Ukinili bodo tudi manjša obrata v Veliki Britaniji; 

– prav tako tudi podjetje PSA Peugeot Citroën zapira eno od svojih tovarn v Aulnayju v 

bližini Pariza, kjer je zaposlovalo 3000 ljudi; 

– proizvodnjo v zahodni Evropi ukinja tudi japonski Mitsubishi, saj v Bornu na 

Nizozemskem ne bodo več proizvajali avtomobilov; 

– vprašljiva je tudi Oplova proizvodnja v Bochumu v Nemčiji, ki trenutno zaposluje 2300 

ljudi, problem se pojavlja, ker podjetje po letu 2016 nima proizvodnih načrtov za nov 

Oplov model. 

Finančno krizo zaznamo tudi pri prodaji rabljenih vozil, zato bomo, kot smo že omenili, v 

zaključni projektni nalogi poskušali prikazati razsežnosti krize na trgu z rabljenimi avtomobili 

v primerjavi s prodajo novih vozil. V zaključni projektni nalogi bomo s pomočjo strokovne 

literature in statističnih podatkov o prodaji rabljenih vozil opredelili vpliv finančne krize na 

prodajo »teh« v Sloveniji. 

1.2 Namen in cilji zaključne projektne naloge 

Ob današnjem hitrem tempu življenja postaja avtomobil ena izmed ključnih dobrin za 

zagotavljanje nemotenega življenja in izpolnjevanja življenjskih potreb, kot je na primer 

vožnja v službo, trgovino, po opravkih, v šolo, na sestanke. Avtomobil je postal samoumevna 

dobrina našega življenja že zaradi navedenih razlogov in tudi zaradi prepočasnega in 

zastarelega javnega prevoza, ki ne dohiteva današnjega hitrega tempa ljudi. 

Kot smo že omenili, želimo v zaključni projektni nalogi raziskati in opredeliti razsežnosti 

krize na trgu z rabljenimi avtomobili v primerjavi s prodajo novih vozil.  

Cilj je pregledati strokovno literaturo na področju obnašanja potrošnika v krizi in narediti 

raziskavo s pomočjo anketnega vprašalnika. Z raziskavo želimo prikazati čim bolj realno 

stanje trga z rabljenimi avtomobili v Sloveniji. Pridobiti želimo tudi nove izkušnje in 

dopolniti znanje, ki smo ga pridobili na fakulteti.

1.3 Metode za doseganje ciljev zaključne projektne naloge 

Zaključna projektna naloga bo sestavljena iz dveh delov, teoretičnega in praktičnega. V 

prvem delu bomo opredeliti krizo in njen vpliv na trg rabljenih vozil v Sloveniji in po svetu 

ter predstavo potrošnika o avtomobilu kot nujni dobrini s pomočjo študija strokovne 

literature. 
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V praktičnem delu bomo izvedli raziskavo s pomočjo anketnega vprašalnika za trgovce 

rabljenih vozil. Anketni vprašalnik bomo vnesli na spletno stran www.mojaanketa.si in 

njegovo internetno povezavo razposlali večini trgovcev z rabljenimi vozili prek elektronske 

pošte. V anketnem vprašalniku bo predvidoma 10 do 15 vprašanj. Vprašanja bodo zaprtega 

tipa, pri nekaterih vprašanjih pa bo možnih tudi več odgovorov. Z anketnim vprašalnikom 

želimo pridobiti podatke o obnašanju potrošnikov pred krizo in tudi v krizi. Pridobiti želimo 

tudi podatke o količini prodanih vozil pred krizo in sedaj. Pridobljene podatke želimo 

primerjati s podatki o številu prodanih novih vozil, ki jih bomo pridobili od ministrstva za 

infrastrukturo in prostor, ter tako ugotoviti, kako se je spremenila prodaja novih in rabljenih 

vozil v Sloveniji. S to primerjavo želimo ugotoviti, ali se je prodaja rabljenih vozil v 

primerjavi s prodajo novih vozil v času krize povečala. 

1.4 Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Predvidevamo, da pri iskanju primerne literature s področja gospodarske in finančne krize ne 

bomo imeli večjih težav, saj je to področje obširno raziskano, na voljo pa je tudi veliko 

člankov na to temo. Na področju prodaje rabljenih vozil pa je stanje precej drugačno, saj je ta 

trg precej neraziskan in je na voljo le malo literature. Posledično smo se odločili, da bomo 

raziskavo izvedli sami s pomočjo anketnega vprašalnika. Zelo zanimivo bi bilo v anketnem 

vprašalniku trgovce rabljenih vozil povprašati po marži, ki jo imajo na vsako prodano vozilo, 

vendar ker pričakujemo, da bo posledično manj rešenih anket smo se odločili, da tega ne 

bomo vključili v našo anketo. 
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2 KRIZA 

2.1 Kaj je kriza 

Dubrovski (1998, 2) meni, da je kriza dokaj pogosto uporabljena oznaka za težavne, nevarne 

in za prihodnost odločilne položaje, ki se nanašajo na izredno široko področje naravnih, 

družbenih, ekonomskih in duševnih procesov (npr. politična, gospodarska, finančna, naftna, 

moralna kriza, kriza umetnosti, kriza vrednot, zdravstvena kriza, kriza srednjih let itd.). Kriza 

ima lahko zelo različne razsežnosti. Z gospodarskega vidika tako lahko govorimo o svetovni 

gospodarski krizi, krizi sorodnih gospodarstev, narodnogospodarski krizi, panožni krizi in 

podjetniški krizi. Prav tako meni, da je kriza kratkotrajno neugodno, nezaželeno in kritično 

stanje v podjetju, nastalo zaradi zunanjih kakor tudi notranjih vzrokov, in neposredno ogroža 

nadaljnji obstoj in razvoj podjetja. Bolj kot proces lahko krizo pojmujemo kot stanje, ki traja 

izredno kratek čas. Na nastanek takšnega stanja vplivajo skupaj oz. vzporedno notranji in tudi 

zunanji vzroki (dogodki, pojavi, procesi). Zelo malo je kriznih položajev, ki bi bili posledica 

zgolj enih ali drugih vzrokov.  

2.2 Začetek krize 

Svetovna kriza se nahaja na bolj ali manj enaki točki. Zdaj, ko je že preteklo nekaj časa, 

veliko ljudi zanima, kaj se je dejansko zgodilo, da se je sploh začela. Kaj je bil tisti prvi 

povod za krizo? Najhitrejši in najenostavnejši odgovor bi bil, da je finančno - posojilni 

mehurček počil, vendar je to res najbolj enostaven in hiter odgovor. Obstaja veliko več stvari, 

dejavnikov in opozoril finančnih strokovnjakov in znanstvenikov, ki so na možnost tega 

pojava opozarjali že 10 let pred začetkom krize.  Na ta opozorila se ni oziral nihče, zato je ta 

kriza kljub njihovi prisotnosti zelo presenetila večino prebivalstva na svetu. Verjetno nihče ni 

pričakoval, da se bo ta kriza spremenila v tako velik problem (Mitchinson 2013). 

S propadom in z združitvijo številnih ameriških finančnih podjetij je svetovna finančna kriza 

zajela poslovni in medijski svet v septembru 2008. Veliko poslovnih revij je bilo že v času 

pred krizo skeptičnih glede stabilnosti vodilnih ameriških in evropskih podjetjih, ki so se tudi 

ukvarjala s hipotekarnimi posojili. Velik del ameriškega gospodarstva je bil zgrajen s posojili, 

krediti; podjetja so si izposojala denar drug od drugega kot po tekočem traku, lahko bi rekli 

nekoliko brezglavo. Tudi potrošniki na splošno so se brezglavo zadolževali za nepremičnine 

in avtomobile. Veliko jih je mislilo, da je to ena od prednosti, da se bodo zadeve nadaljevale z 

enako rastjo, da se bo nepremičninski trg še bolj razcvetel, a se je veliko vlagateljev, 

nepremičninskih in posojilnih podjetij kmalu znašlo v resnih težavah (Hinton 2008a). 
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Slika 1: Padec tečajev delnic

Vir: Hinton 2008b. 

2.3 Razvoj krize 

Hinton (2008c) opisuje razvoj krize, ki se je začela septembra 2008 v ZDA. Sedmega 

septembra je bilo oznanjeno, da bo zvezna vlada ZDA prevzela dve finančni podjetji: Fannie 

Mae (Federal National Mortgage Association) in Freddie Mac (Federal Home Loan Mortgage 

Corporation), da bi zagotovila finančno stabilnost teh dveh podjetij. Ti dve podjetji sta bili 

vodilni v ZDA v izdajanju hipotekarnih posojil. Teden kasneje, 14. septembra 2008, je prišlo 

na dan, da bo morala finančna hiša Lehman Brothers vložiti predlog za stečaj, saj ji zvezna 

banka za rezerve (Federal Reserve Bank) ni odobrila podpore in dokapitalizacije. Isti dan je 

tudi podjetje Bank of America naznanilo, da bo kupilo podjetje Merril Lynch; to je bilo 

podjetje, ki se je ukvarjalo z investicijskim bančništvom in upravljanjem premoženja, v svojih 

vrstah so imeli več kot 15.000 finančnih svetovalcev, v upravljanju pa so imeli več kot 2200 

milijard dolarjev premoženja svojih strank (Wikipedia 2008). Zaradi teh dveh dogodkov se je 

zamajala stabilnost svetovnih borz in tako povzročila padec delnic 15., 16. in 17. septembra 

2008.  

16. septembra je podjetje American International Group (AIG), ki je dobilo zelo nizko 

bonitetno  oceno, dobilo 85 milijard dolarjev pomoči od zveznih rezerv ZDA z namenom, da 

bi zaustavilo propad podjetja. V naslednjih dveh tednih so banke propadale kot domine ena za 

drugo, zadnji dve banki, Goldman Sachs in Morgan Stanley, so spremenili v bančni holding, 

da so zagotovili likvidnost trga. Takoj so sledili sestanki z namenom, kako rešiti nastalo 

stanje. Takratni predsednik ZDA George W. Bush in minister za finance sta odobrila 700 
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milijard dolarjev pomoči za omejitev škode, ki je nastala z dogodki v preteklih tednih. 

Vlagatelji na Wall Streetu in drugod po svetu so pomoč dobro sprejeli in tečaji delnic na 

borzah so prenehali padati, vendar ne za dolgo (Hinton 2008d). 

28. septembra je v javnost prišla novica, da bodo Luksemburg, Belgija in Nizozemska delno 

nacionalizirale podjetje Fortis (finančna hiša), ki je delovalo na področju držav Beneluksa za 

bančništvo, posojila in zavarovanja in je bila med 20. največjimi na svetu (Wikipedia 2010). 

V to podjetje naj bi te države vložile kar 11 milijard dolarjev. 29. septembra je banka US bank 

Wachovia sporočila, da se zanima za nakup podjetja Citigroup, ki je bilo vodilno na področju 

storitev bančništva v svetu, poleg tega pa si je lastilo največje omrežje za elektronsko 

bančništvo na svetu (Wikipedia 2003). Zaradi teh dveh dejanj so tečaji delnic na svetovnih 

trgih ponovno močno padli in tako so se domine podirale še naprej. Dan za tem je Islandija 

prevzela/nacionalizirala njihovo največjo banko Icelandic lender Glitnir. V oktobru so se 

tečaji delnic po svetu začeli umirjati, česar pa ne moremo trditi za banke, ki so se ukvarjale s 

krediti. V Evropi so z devetimi milijardami Francija, Belgija in Luksemburg dokapitalizirale 

banko Dexia, ki je njihova največja banka (Hinton 2008e). 

Potrošniki so postali previdni, začeli manj zapravljati za dobrine, banke so odobrile veliko 

manj kreditov in za ogromno držav so bili na obzorju težki časi. Zgornji dogodki so začeli 

krizo in nekako se je ves svet znašel v krizi. Propadle banke in podjetja so postala del 

vsakdana v skoraj vsaki državi po svetu. V nekaterih državah se še vedno kažejo posledice 

krize in ena izmed teh držav je tudi Slovenija. 

2.4 Kriza v Sloveniji 

Kot poroča Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (2011a), je 

finančna kriza slovenski bančni sistem prizadela veliko bolj kot celotno evrsko območje. Po 

njihovih podatki se kreditna aktivnost v Sloveniji ne krepi tako kot v evrskem območju. 

Marjan Hafner je tudi poudaril, da so v Sloveniji obrestne mere za podjetja in ostale institucije 

med najvišjimi v evrskem območju. Posledično morajo banke zaradi slabšanja bančne 

aktivnosti povečevati rezervacije in oslabitve, kar avtomatično slabša njihovo delovanje, 

zavira kreditno aktivnost in slabša njihove poslovne rezultate. Prav tako poudarja, da so se 

banke v letu 2010 močno preusmerile k financiranju gospodinjstev, ki pa se je do danes že 

umirilo. Iz tega lahko tudi sklepamo, da imajo banke težave že s kreditiranjem komitentov z 

nižjo stopnjo tveganja, kar pa je zelo zaskrbljujoča novica. »Poslovna politika bank je bila v 

času pred izbruhom krize osredotočena predvsem na tuje dolžniške vire, katerih dostopnost se 

je po priključitvi Slovenije evrskemu območju močno povečala, vendar je bila njihova ročnost 

precej neugodna. V času visoke kreditne aktivnosti so banke tudi premalo pozornosti 

posvečale tveganjem in niso financirale projektov izključno na osnovi ekonomske 

upravičenosti,« je še komentiral Hafner. Banke so v donosnejših časih večino dobička 
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razdelile med lastnike, namesto da bi sredstva porabile za višanje svojega kapitala, saj je bilo 

za pričakovati večje potrebe po kapitalu zaradi visoke kreditne aktivnosti v bančnem sistemu. 

Posledice slabega bančnega sistema podjetjem omejujejo dostop do kreditov, ki jih podjetja 

potrebujejo za svojo rast in razvoj, saj jih veliko nima dovolj lastnega kapitala. Slovensko 

gospodarstvo se po razmerju med krediti in kapitalom uvršča med najbolj zadolžena 

gospodarstva v območju evra (Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in 

razvoj 2011b). 

Menijo tudi, da smo zaradi našega finančnega sistema zamudili veliko priložnosti za razvoj 

našega gospodarstva. Prevelika vloga države v nekaterih podjetjih in velika zadolženost 

podjetij sta zelo vplivala na zanimanje tujih vlagateljev za naložbe v naša podjetja. Posledično 

to poglablja krizo v Sloveniji, saj primanjkuje kapitala. Podjetja so odvisna od pridobivanja 

kreditov od bank, kar naj bi bilo za banke ugodno, saj imajo banke s tem veliko vlogo na trgu 

in tako izražajo moč na trgu. Kot smo že omenili, so banke trenutno v zelo slabem položaju, 

saj same nimajo dovolj kapitala za financiranje podjetij. Ta situacija posledično močno vpliva 

na podjetja, celo tako močno, da propadajo, vrstijo se stečaji, zaradi teh dogajanj vse vpliva na 

gospodarstvo in nižjo gospodarsko rast in tudi na nižjo rast BDP v primerjavi z drugimi 

članicami evroobmočja (Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj 

2011c). 

Slovenska vlada se je razmeroma hitro odločila za prevzem dela tveganj v finančnem sistemu 

in pri zagotovitvi sredstev bankam, vendar je oklevala pri dokapitalizaciji bank, kar je 

razmere v finančnem sistemu še poslabšalo in razmere se še slabšajo. S tem menimo, da je 

bila storjena velika škoda, saj je drugod po svetu veliko držav dokapitaliziralo ali celo 

odkupilo najpomembnejše banke z namenom, da bi čim bolj omilili škodo in čim prej 

povečali gospodarsko rast, ki je ključna za dvig BDP in izboljšanja razmer v Sloveniji. Sedaj 

smo v nekakšni situaciji, ko naša vlada samo čaka, kakšen in kako dolg bo ta padec do dna. 

Slovenija namreč nikakor ne najde svoje poti iz krize. Tveganja za slovenski finančni sistem 

ostajajo, verjetno se tudi povečujejo, s tem se slabša gospodarstvo in bonitetne ocene za 

Slovenijo padajo iz meseca v mesec, posledično pa tudi BDP pada, saj je vsako četrtletje nižji 

(Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj 2011d). 

2.5 Posledice finančno-gospodarske krize 

Po krizi finančnega sektorja se je ta razširila na ves bančni trg povsod po svetu. Posledično se 

je kriza razširila skoraj na vse panoge v gospodarstvu. Upravičeno bi lahko za finančni krč
krivili bankirje, kljub temu da so mnogi med njimi izgubili službe, bi lahko bili še kako jezni 

na njih. Finančni krč se je spremenil v veliko bolj resno krizo, ki ni zajela samo bančnega 

sektorja. Glede na to, da so banke bile glavni mehanizem sodobne kapitalistične ekonomije, je 

sedaj s to krizo ogroženo celotno gospodarstvo. Intenzivna izpostavljenost bank z različnimi 
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tveganimi posojili in različne poslovne prevare so prisilile banke do tega, da so močno 

zmanjšale odobritev posojil tako potrošnikom kot tudi podjetjem. Posledično je prišlo do 

propada številnih podjetij povsod po svetu, delavci so izgubili službe, nekaterim pa so se 

zmanjšali  dohodki (Devine 2008). Kot domina se je posledica širila po vsem svetu, potrošniki 

se so zaradi zmanjšanih dohodkov in izgube služb odločali za manj nakupov dobrin in 

storitev, kar je le še pospešilo in povečalo krizo. V podjetjih je prišlo do velikih odpuščanj, 

države so se in se še vedno spopadajo z visoko stopnjo brezposelnosti. Posledično se je višalo 

število prejemkov nadomestil za brezposelnost, kar je dodatno obremenilo državne socialne 

sisteme (Dye 2003a). 

Svetovna finančna kriza zmanjša pretok denarja, predvsem v obliki porabe potrošnikov in 

podjetij. Ljudje na splošno kupujejo manj v času gospodarskega upada, ki poskrbi še za 

dodatna znižanja prihodkov v podjetja, ki imajo že tako majhno možnost dostopa do finančnih 

posojil. Poleg tega so vlagatelji postali previdni, ne želijo vlagati v podjetja, ki se komaj še 

borijo za obstanek na trgu, kar ima še večji negativen vpliv na trg vrednostnih papirjev. Ko so 

padli tečaji na borzah po svetu, so ljudje, ki so vlagali v te vrste naložb, izgubili velik del 

svojega premoženja. Na neki točki so se mnoga podjetja začela zavedati, da je njihovo 

preživetje odvisno od zmanjšanja stroškov in od obsega dela. To za njih pomeni, da je treba 

zmanjšati število zaposlenih. Kot smo to že doživeli, so običajno ta zmanjšanja števila 

zaposlenih potekala v velikem obsegu, saj podjetja smatrajo, da so plače zaposlenih največji 

strošek. To je in še vedno velja za večino podjetij po svetu, veliko podjetij je tudi spoznalo, da 

tako velikega vpliva svetovne finančne krize ne morejo preživeti, in so bila prisiljena

razglasiti stečaje. Po vsem svetu se to kaže v izgubi delovnih mest in zvišanju splošne stopnje 

števila brezposelnih.  

Prav tako pomislimo na dobrodelne organizacije, ki so tudi nekakšna vrsta podjetij, ljudje v 

času krize darujejo veliko manj, kar v mnogih primerih ogroža tudi ljudi v državah, kjer 

industrije sploh nimajo ali imajo le majhen del. Za njih to pomeni manjši dostop do čiste 

vode, hrane, zdravil, kar nujno potrebujejo za preživetje. Na manjša gospodarstva kriza vpliva 

še veliko bolj resno, saj so ta gospodarstva večinoma vezana na izvoz svojih izdelkov, tako se 

jim zmanjšuje možnost za zaslužek, saj zaradi krize veliko manj izvozijo, ker večje države 

želijo zmanjšati svoje povpraševanje po tujih izdelkih. Tako imajo majhne države veliko 

stopnjo brezposelnosti in posledično tudi večjo stopnjo revščine, posledično lahko pride do 

številnih političnih težav, kot so protesti, možne pa so tudi celo državljanske vojne (Dye 

2003b). 

2.5.1 Brezposelnost 

Po podatkih SURS je ob koncu aprila 2013 bilo na Zavodu za zaposlovanje RS prijavljenih 

kar 121.332 brezposelnih oseb, kar je v primerjavi z aprilom 2012 za 11,2 % več; to pomeni, 
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da se brezposelnost še vedno povečuje. Opozoriti je treba tudi, da so to le uradni podatki, 

veliko je tudi oseb, ki niso prijavljene na Zavodu za zaposlovanje RS.  

Ne moremo trditi, kateri del Slovenije je najbolj prizadela kriza, vendar podatki kažejo, da je 

največ brezposelnih prijavljenih v Ljubljani, sledita Celje in Maribor. Največ brezposelnih je 

starih 15 – 29 let in 30 – 39 let. Povečuje pa se tudi brezposelnost tistih s srednjo splošno in 

terciarno izobrazbo (Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje 2013a). 

Slika 2: Deleži nekaterih kategorij registriranih brezposelnih oseb [%]

Vir: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje 2013b. 

2.5.2 Kaj lahko pričakujemo 

Ko je prišlo do krize, je veliko podjetij zašlo v težave. Težave so bile sicer prisotne že prej, 

vendar ne v takšni meri, da bi bila podjetja na robu propada. Kriza v Sloveniji je prizadela 

gradbeništvo, tekstilno industrijo in tudi v avtomobilski industriji so se močno zmanjšala 

naročila. Če omenimo samo nekaj podjetij: SCT, Primorje, CMC Celje, CPM, Mura, Cimos, 

Peko, Alpina, Tovarna vozil Maribor, nam je lahko jasno, da razmere niso najbolj zavidljive. 

Večino podjetjih je pokopalo to, da niso imela dovolj lastnega kapitala za obratna sredstva, 

banke pa so zaradi krize zelo zmanjšale odobritve posojil, saj so vedele, da so posojila zelo 
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tvegana. Svojo vlogo so imeli tudi menedžerski prevzemi velikih slovenskih podjetij s posojili 

brez garancij in brez lastniških vložkov prevzemnikov, direktorji posameznih podjetij, tudi 

bank, ki so izplačevali ogromne dobičke, odpravnine in se ukvarjali tudi s prevarami. Lahko 

trdimo, da so delali v svojo korist, namesto da bi se ukvarjali s tem, kako bo podjetje 

poslovalo v prihodnosti. Vse te težave iz preteklosti so slovensko gospodarstvo pripeljale 

skoraj že na rob propada. Smiselno bi bilo vlagati v banke, gradbeništvo, avtomobilsko in 

letalsko industrijo, vendar v vladi ni nekega interesa, da bi vlagali v kar koli. Vlada bi morala 

najprej zagotoviti stabilnost bank, da so sposobne dajati posojila, podjetja potrebujejo kapital 

za svoje poslovanje, za obratna sredstva. Menimo, da Slovenija izhoda iz krize ne bo našla še 

vsaj naslednjih 5 let.  

Finančne težave ne samo podjetij, ampak na splošno celotnega gospodarstva obenem še bolj 

zaostrujejo krizo v bančnem sektorju, obenem je prisoten še padec povpraševanja in BDP. 

Povpraševanje po storitvah in blagu bo še vedno padalo, saj se brezposelnost še vedno veča. 

Posledice si sledijo kot domine, če imajo podjetja manj povpraševanja po storitvah ali 

proizvodih, ne potrebujejo toliko zaposlenih, brezposelnost pa se bo še povečala. Težave pa 

ne predstavljajo samo brezposelni, ampak tudi tisti, ki še imajo službo, predvsem tisti, ki 

imajo minimalno plačo, torej delavski razred. Težko se preživljajo iz meseca v mesec, banke 

pa jim ne odobrijo kredita ali pa je znesek odobrenega kredita premajhen, da bi si sploh lahko 

privoščili kaj dražjega, npr. stanovanje, avtomobil. Velike posledice krize so opazne tudi na 

trgu z avtomobili, plovili in nepremičninami, saj si jih ljudje enostavno ne morejo več
privoščiti ali pa banke ne odobrijo kreditov. Menimo, da bi morali v državi čim prej 

vzpostaviti stabilen bančnih sistem ter pospešiti in povečati tudi vlaganje v gospodarstvo. 

V času pred krizo je bila dostopnost do kreditov enostavna in je bila nek nadomestek za šibko 

rast plač v obdobjih pred krizo. Sedaj se je ta pot zaprla in večina delavcev bo zaradi rasti 

življenjskih stroškov prisiljenih, da se osredotočijo na zvišanje plač. Inflacija ostaja visoka in 

menimo, da bo še nekaj časa tako, cene goriva in hrane se zvišujejo, plače pa se znižujejo. 

Delavci nimajo več veliko več potrpljenja, nekateri nimajo niti sredstev za preživetje, njihovo 

počutje je posledično vsak mesec slabše, zato se bodo njihove plače morale zvišati, če ne 

želimo, da bo ponovno prišlo do stavk in protestov.

V več državah bo ključnega pomena tudi brezposelnost. Obstajajo cele generacije, ki v 

življenju niso nikoli bile brezposelne. Če se bo brezposelnost še povečevala, bo to velik šok 

za vse, posledica brezposelnosti bo tudi izguba vere v različne gospodarske sisteme. Tako 

lahko države padejo še v večjo krizo in morda celo bankrotirajo. 
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2.6 Kriza na avtomobilskem trgu 

Kriza je prizadela tudi avtomobilski trg. Naročila so se močno zmanjšala, pri nekaterih 

proizvajalcih celo do 50 %. Zaradi zmanjšanih naročil so se začela odpuščanja delavcev, 

reorganizacija tovarn, zmanjšanje stroškov na vseh področjih. Cene goriva so se zviševale 

vsak teden, kar je potrošnike še bolj odvrnilo od nakupa avtomobila. Poleg tega je z 

avtomobilsko industrijo povezanih veliko podjetij. Število teh podjetij se šteje v milijonih, saj 

je v vsak del vozila običajno vključenih kar 50 podjetij. Vseh teh delov ne izdeluje le ena 

tovarna, na primer BMW, razen karoserije, večino delov naredijo ostala manjša podjetja, ki 

jih dostavljajo v tovarno, kjer jih vgrajujejo. V ta skupek podjetij spadajo tudi prevozna 

podjetja, podjetja, ki se ukvarjajo s plastiko, steklom, ozvočenjem, oblazinjenjem, tekstilna 

podjetja, marketinška podjetja itd. Če ima glavno podjetje, ki potrebuje vse te dele teh 

podjetij, težave s prodajo in poslovanjem, se te težave razširijo tudi na vsa manjša podjetja, 

torej je stanje naenkrat zelo resno. Tako so imele resne težave tudi znamke Volvo, Jaguar, 

Hummer in Saab, prvi dve sta dobili novega lastnika, zadnji dve pa sta bili prisiljeni ustaviti 

svojo proizvodnjo. 

Vpliv avtomobilske industrije na gospodarstvo je torej velik. Ker se je kriza začela najprej v 

ZDA, so bila na udaru najprej ameriška avtomobilska podjetja, tri najbolj znana so Ford, GM 

in Chrysler. Kljub temu da je imel Ford večmilijonske prihranke, je moral v času krize 

zaprositi za pomoč, zaprosil je tudi GM. Ameriška zvezna vlada je vsem trem skupno 

odobrila več milijard dolarjev posojil, ki pa so bila v letu 2012 že večinoma vrnjena. Torej je 

avtomobilska industrija v ZDA že doživela nov zagon in spet ustvarja dobiček ter nova 

delovna mesta kljub veliki konkurenci nemških in japonskih proizvajalcev vozil, ki so 

oblikovno dovršena, vožnja z njimi pa je varčnejša (Davis 2012). 

Medtem ko avtomobilska industrija v Ameriki že ustvarja dobičke in se prodaja novih 

avtomobilov povečuje, se prodaja novih vozil v Evropi še vedno zmanjšuje. Prodaja novih 

vozil v EU se je marca zmanjšala že 18. mesec zapored. Analitiki padec pripisujejo slabemu 

gospodarskemu položaju na stari celini in veliki brezposelnosti. Glede na enako obdobje lani 

so največji padec prodaje doživeli na Finskem (58,6 odstotka manj prodanih novih vozil), 

Cipru (58,9 odstotka) in Nizozemskem (17,1 odstotka). Ena redkih držav, kjer niso zabeležili 

padca prodaje novih vozil, je Velika Britanija, tam so prodajo v marcu povečali za 5,9 

odstotka. Podatki Združenja evropskih avtomobilskih proizvajalcev (ACEA) kažejo, da se je 

število novih registriranih vozil v EU glede na enako obdobje lani znižalo za 9,8 odstotka na 

tri milijone (Dnevnik 2013a). 
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3 PRODAJA RABLJENIH AVTOMOBILOV 

Prodaja rabljenih vozil je v Sloveniji močno razširjena, saj lahko prodajalca rabljenih vozil 

najdemo že skoraj v vsaki vasi. Upoštevati moramo tudi, da so tudi nekatera podjetja, ki se 

ukvarjajo s prodajo novih vozil, obenem tudi prodajalci rabljenih vozil. Trg z rabljenimi vozili 

je tako precej zasičen, saj ima prihodnji kupec vozila pri določenih modelih vozil na voljo več
kot 200 vozil, kar pomeni, da si lahko kupi točno takšno, kot je imel v mislih (barva, 

notranjost, oprema, prostornina motorja, športni videz). Upoštevati moramo tudi, da je 

ponudba rabljenih vozil veliko večja od povpraševanja. S pomočjo baze, ki smo si jo naredili 

za potrebe naše analize, ocenjujemo, da je na trgu več kot 1000 trgovcev z rabljenimi vozili, 

in ob predpostavki, da ima vsak prodajalec z rabljenimi vozili vsaj 15 rabljenih vozil, je to kar 

15.000 vozil (menimo, da jih je še veliko več). Pomislimo še na tiste avtomobile, ki jih 

prodajajo fizične osebe, teh je veliko več kot podjetij, torej lahko število 15.000 verjetno kar 

pomnožimo še s kakšno manjšo številko. Zasičenost trga povzroča tudi padec cen, posledica 

padca cen pa je dejstvo, da se nekatera vozila prodajajo več kot leto dni. 

Slika 3: Parkirišče

Vir: Dnevnik 2013b. 

Avtomobil kot prevozno sredstvo je izumil slavni Henry Ford. Takrat se tudi sam ni prav 

dobro zavedal, da bo njegov izum postal nekaj nujno potrebnega za potrošnikov vsakdan. 

Sprva so si ga lahko privoščili le tisti najbolj premožni meščani, takrat je avto veljal za 

luksuzno dobrino, nekateri ga še danes ne priznavajo kot nujne dobrine. Danes se lahko 
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povsem uporaben rabljen avto kupi že za nekaj 100 evrov in je že postal nekaj 

samoumevnega. Danes je tempo življenja takšen, da ga potrebujemo, starega ali novega. Le 

redki ga nimajo, saj si ga ne morejo privoščiti ali pa živijo v okolju, kjer ga potrebujejo, ker 

živijo v mestu in imajo urejen hiter javni promet. Za ljudi na podeželju pa je to že nujna 

dobrina, ponekod avtobusi vozijo le nekajkrat na dan, kar pa ni dovolj. Časi, ko si na avtobus 

čakal več ur, so mimo, danes se nam zdi, že če moramo na nekaj čakati več kot 15 minut, 

ogromna potrata časa. 
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4 POTROŠNIK 

»Potrošnik je oseba, ki ima možnosti (vire in sposobnosti) za nakup dobrin, ki jih ponuja trg, 

z namenom zadovoljiti osebne ali skupne (npr. družinske) potrebe.« Po tej definiciji je videti, 

da je lahko vsakdo potrošnik, čeprav ne vedno enakih dobrin. Potrošnika opredeljujemo kot 

osebo, ki ravnokar kupuje dobrine, ali osebo, ki se pripravlja na nakup ali na katero vplivamo 

z različnimi sredstvi, da bi v prihodnje opravila nakup. Slednjo imenujemo potencialni 

potrošnik, ki tvori potencialni trg. Za organizacije, ki proizvajajo dobrine za trg, so 

potencialni potrošniki precejšnega pomena, ker predstavljajo možnost večje prodaje in 

razširitve tržišča. Potencialne potrošnike lahko opredelimo kot osebe, ki (Damjan in Možina 

2002a, 27): 

– se ne zavedajo potreb po določeni dobrini, 

– imajo slabo razvito potrebo (slaba intenziteta potrebe), 

– nimajo ustreznih informacij o razpoložljivem izdelku, storitvi, 

– kupujejo sorodne proizvode drugih konkurenčnih organizacij ali v tujini, 

– nimajo ustreznih denarnih sredstev za nakup. 

Potrošniki so tako lahko potencialni in aktualni, naloga organizacije pa je, da zadovolji 

njihove potrebe z izdelki ali storitvami, hkrati pa si pridobi njihovo zaupanje za ponoven 

nakup (Damjan in Možina 2002b, 27). 

Če želimo vedeti, kako se potrošnik obnaša na trgu, moramo ugotoviti, zakaj se potrošnik 

tako obnaša v določenem primeru tako, v drugem drugače. Odločitev za nakup ali ne je 

potrošnikova samostojna odločitev, vendar lahko potrošniku svetujemo in mu ponudimo več
informacij. Izdelek lahko tudi preizkusi in tako dobi potrebne informacije, ki jih potrebuje za 

morebiten nakup (Damjan in Možina 2002c, 37). 

4.1 Vpliv kulturnih dejavnikov na obnašanje potrošnika 

Kultura se nanaša na niz vrednot, idej, pojmov in drugih simbolov, ki posamezniku pomagajo 

razumeti njegov položaj v družbi in komunicirati z okolico. Kultura predstavlja socialno 

dediščino, v katero štejemo rituale, tradicijo ipd. Tako kot ima človek svojo osebnost, si lahko 

tudi kulturo predstavljamo kot neke vrste »osebnost« družbe (Damjan in Možina  2002d, 

106). 

Damjan in Možina (1995a, 107) trdita, da obstajajo trije vplivi kulture na nakup in potrošnjo 

izdelkov, in sicer: 

– na strukturo potrošnje; kako, kje in za koga se kupuje,  

– na odločanje posameznikov; katere kriterije upoštevamo pri nakupu, v kolikšni meri se 

pogajamo za ceno,  
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– na oblikovanje in komuniciranje pomena izdelkov; vsak izdelek ima tudi svoj simbolni 

pomen, tako da govorimo celo o ideologiji potrošnje.  

Med kulturo in potrošnjo obstajajo močne vezi, zato je poznavanje družbenih vrednot in 

kulturnih navad v marketingu zelo pomembno. 

Za vsako družbo lahko rečemo, da ima svojo kulturo, ki se oblikuje več desetletij in je bolj ali 

manj trajna. Prenaša se iz generacije na generacijo, spremembe pa so zelo dolgotrajen proces, 

ki traja več let. Posebej izrazito se kultura prenaša preko odraščanja mlajših generacij, takrat 

večinoma mlajši prevzamejo kulturo z opazovanjem in posnemanjem. Veliko vlogo pri 

prenašanju kulture imajo družina, vrtci, šole in razne dejavnosti, s katerimi se posamezniki 

ukvarjajo.  

Tudi pri kupovanju avtomobila lahko ima družina velik vpliv, prav tako pa tudi kultura. Npr. 

za Nemce, še posebej starejše, je že skoraj samoumevno, da vozijo nemški avto; v Sloveniji je 

splošno znano, da težko prenesemo, če ima sosed boljši avtomobil; v družini npr. nekdo od 

staršev favorizira določeno znamko avtomobila in tako se to prenese tudi na otroke.  

4.2 Osebnostne značilnosti potrošnika 

Motivacija 

Poznavanje človekovih motivov je bistveno za razumevanje njegovega obnašanja, kar so tudi 

tržniki že zelo zgodaj spoznali. Motivi so vsi tisti notranji dejavniki (želje, potrebe, težnje), ki 

aktivirajo, spodbujajo osebo k cilju (v našem primeru nakupu vozila). Posledici tega sta 

znižanje napetosti in zadovoljitev potrebe. Motivacijska dejavnost je vsaka dejavnost, s katero 

dosežemo cilj in zadovoljimo našo potrebo. Po določenem času se vzpostavljeno ravnotežje 

spet poruši in človek ponovno občuti napetost in nezadovoljstvo (potreben bo ponoven 

nakup). Poudariti je še treba, da lahko en cilj zadovolji več potreb, posamezna potreba pa 

lahko zadovolji več različnih ciljev. Tako lahko avtomobil zadovolji več potreb; potrebo po 

varnosti, potrebo po razkošju, potrebo po socialni uveljavitvi, potrebo po užitku (Damjan in 

Možina 2002e, 80).

Osebnost in življenjski stil 

Motivi, potrebe, želje, ki nastajajo pri posamezniku, so tesno povezani z osebnostjo, ki 

predstavlja organizacijo posameznih lastnosti in načinov vedenja, ki oblikujejo in določajo 

specifično prilagajanje individualnemu okolju. Osebnost merimo z raznimi testi, kjer najdemo 

takšne poteze: dominiranje – podrejanje, aktivnost – pasivnost, mirnost – nemirnost, 

sociabilnost – nesociabilnost, previdnost – neprevidnost, čustvena stabilnost – nestabilnost, 
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sprejema odgovornost – ne sprejema odgovornost ipd. Raziskava na področju obnašanja 

potrošnikov je pokazala, da so poteze osebnosti le do neke mere povezane s kupčevimi 

aktivnostmi. Osebnostne razlike so bile pomembne v primerih, ko so se tudi izdelki 

pomembno razločevali, npr. v vrsti, funkciji, ne pa zgolj v znamki ali posameznih 

podrobnostih. Tako niso ugotovili nobenih bistvenih razlik med lastniki avtomobilov različnih 

znamk, pač pa so ugotovili, da se ločijo lastniki avtomobilov s premično streho od lastnikov 

standardnih avtomobilov. Lastniki premičnih streh so bolj aktivni, sociabilni in impulzivni 

(Damjan in Možina 2002f, 91). 

Prepričanja in stališča 

Prepričanje je opisna zamisel o izdelku. Neka oseba na primer ve ali verjame, da je znamka 

Mercedes najboljša, da nudi najvišjo stopnjo varnosti, udobja, zanesljivosti, ugleda. Tako je 

od nakupa tega vozila ne bo odvrnilo niti dejstvo, da je za tak avto treba čakati več mesecev in 

tudi da je vozilo med najdražjimi v razredu. S stališčem se človek opredeli do nekega izdelka 

ali storitve. Pri stališčih gre za naučeno oz. pridobljeno naravnanost k pozitivnemu ali 

negativnemu odzivanju na določene stvari. Pri tem gre vedno za določeno stvar, ki je lahko 

oseba, predmet, problem ali ideja. Stališča se oblikujejo ali prevzemajo od skupine in družbe, 

ki ji posameznik pripada, ali pa z osebnimi izkušnjami. Posameznik od okolja bolj ali manj 

nehote prevzema navade, običaje, verovanja in vrednote ter druga obeležja. Pri oblikovanju 

stališč z osebnimi izkušnjami imajo pomembno vlogo predvsem travmatski dogodki in 

informiranost o neki stvari (Damjan in Možina 2002g, 91). 

V avtomobilizmu lahko to tudi gledamo skozi hude prometne nesreče, pogostejše okvare, 

favoriziranje določene znamke znotraj posamezne skupine. Npr. znanec je imel hudo nesrečo 

z vozilom določene znamke, vendar je ostal nepoškodovan. Udeleženec v drugem vozilu je bil 

huje poškodovan. Običajno v takih situacijah nekateri hvalijo boljši avtomobil in se zato 

nekateri na osnovi takih izkušenj odločijo za drugi avtomobil. 

4.3 Osebnostni dejavniki, ki vplivajo na obnašanje potrošnika 

Na potrošnjo vplivajo tudi potrošnikova starost, dohodek, poklic, življenjski stil in pri nakupu 

avtomobila njegovo življenjsko obdobje: čas mladosti, čas družine, čas, ko otroci odhajajo od 

doma, ali čas, ko potrošnik ne hodi več v službo. Tudi ta življenjska obdobja prinašajo 

različne potrebe in tudi različne situacije, za katere bi potrebovali avtomobil. Mladi imajo radi 

športne avtomobile dobrega videza, kasneje pa se ta okus vedno bolj spreminja v zrelejše, 

praktične odločitve. Na potrošnjo vpliva tudi stopnja v življenjskem ciklu družine. Vsaka 

posamezna stopnja kupuje zanjo značilne izdelke in ima značilen dohodek. Tako na primer 

družine z majhnimi otroki niso zadovoljne s premoženjskim stanjem in privarčevanim 
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denarjem. Gradijo hiše ali kupujejo stanovanje, otroška oblačila, otroško hrano, opremo za 

otroke, igrače, sanke, večje avtomobile – karavane, enoprostorce. Starejši poročeni pari, 

katerih otroci so se že odselili, pa so večinoma zadovoljni s svojim finančnim stanjem in 

prihranki. Kupujejo novo pohištvo in izdelke za različne izboljšave v hiši ter luksuzne izdelke. 

Zanimajo jih potovanja, uglajeni avtomobili, mogoče malo višji za lažji vstop in izstop, spet 

drugi prisegajo na kabriolete. Tudi poklic vpliva na porabnikovo nakupno odločanje. Delavci 

kupujejo ceneno obleko in obutev, opremo za piknik in kampiranje, avtomobile nižjega 

cenovnega razreda in rabljeno opremo. Direktor podjetja pa je kupec dragih oblek, uglajenih 

luksuznih avtomobilov, daljših letalskih potovanj, jaht, teniških loparjev in palic za golf. 

Premoženjsko stanje močno vpliva na izbiro izdelkov in storitev. Katere izdelke in storitve bo 

porabnik izbral, v kakšni količini in kako pogosto, je odvisno od njegovega razpoložljivega 

dohodka, od prihrankov in premoženja, prav tako pa tudi od posojilne zmožnosti in 

nagnjenosti k porabljanju ali varčevanju. 
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5 RAZISKAVA PRODAJE RABLJENIH AVTOMOBILOV PRED IN V ČASU 

KRIZE 

5.1 Problem in cilji 

Predmet raziskave diplomskega dela je upad oz. povečanje prodaje rabljenih avtomobilov v 

obdobju gospodarske krize. Za obdobje gospodarske krize so značilna nihanja na trgu, hitri 

padci naročil novih vozil, padec zaupanja potrošnikov (padec kupne moči) in postopen 

domino učinek, ki se razširil v celotni avtomobilski industriji. Obenem pa so tukaj še propad 

podjetij, posledična brezposelnost, strah in negotovost. Vsak potrošnik krizo verjetno doživlja 

na svoj način, razlogi za to pa so lahko različni dohodki, izobraženost, kulturni, družbeni, 

psihološki in osebnostni dejavniki. 

Cilj diplomskega dela je na osnovi raziskave med prodajalci rabljenih vozil ugotoviti, kako in 

v kakšnem obsegu gospodarska kriza vpliva na trg rabljenih vozil v Sloveniji oz. odločitev o 

nakupu avtomobila. Zanima nas, ali se prodaja zmanjšuje ali povečuje in zakaj. S tem bo 

potrjena oziroma ovržena glavna hipoteza diplomskega dela, ki pravi, da gospodarska kriza 

negativno vpliva na prodajo rabljenih vozil kljub temu, da se je nakup novih vozil močno 

zmanjšal in bi bilo za posledico pričakovati, da se je prodaja rabljenih vozil povečala. Poleg 

tega bomo poskušali tudi ugotoviti, kakšno vlogo imajo banke v primerih, ko gre za 

financiranje vozil. 

5.2 Hipoteze 

Hipoteze smo oblikovali na osnovi predvidevanj in naših izkušenj ter glede na trenutno 

gospodarsko stanje v Sloveniji. Hipoteze so vezane tudi na naša anketna vprašanja (priloga 1).

V anketi smo anketirali skupno 106 prodajalcev rabljenih vozil v Sloveniji in tako vsaj delno 

pridobili točne podatke o prodaji rabljenih vozil v Sloveniji. Delno zato, ker je v Sloveniji 

približno 1100 prodajalcev z rabljenimi vozili in število anketirancev predstavlja le slabih 10 

odstotkov. 

Hipoteza 1: Predvidevamo, da ima večina prodajalcev rabljenih vozil na zalogi med 16 in 25 

vozil. To trdimo na osnovi naših izkušenj in opažanj, saj opazujemo, da ima veliko teh 

prodajalcev vozil v svojih ograjenih prostorih več kot 16 vozil. Obenem smo tudi pregledali 

ponudbo na spletni strani www.avto.net in opazili, da ima kar nekaj prodajalcev z rabljenimi 

vozili objavljenih več kot 16 oglasov za rabljena vozila. Izhajamo pa lahko tudi iz prepričanja, 

da se v tem času rabljena vozila slabše prodajajo, posledično prodajalcem ostane več vozil na 

zalogi. 
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Hipoteza 2:  Predpostavljamo, da ima največ prodajalcev z rabljenimi vozili na zalogi vozila 

od 0 do 10.000 evrov. Do te predpostavke smo prišli z opažanjem zaloge bližnjih trgovcev z 

rabljenimi vozili. Menimo, da je to tudi posledica gospodarsko - finančne krize v Sloveniji in 

so prodajalci bolj previdni pri izbiri zaloge avtomobilov višjega cenovnega razreda. 

Hipoteza 3: Trdimo, da prodajalci rabljenih vozil prodajo največ vozil v najnižjem cenovnem 

območju od 0 do 10.000 evrov. Menimo, da je to skladno s hipotezo 2, saj v njej trdimo, da 

imajo prodajalci vozil v tem cenovnem razredu največjo zalogo vozil. Menimo, da ima tudi 

gospodarsko-finančna kriza vpliv na prodajo vozil v tem cenovnem razredu. 

Hipoteza 4: Trdimo, da rabljena vozila iz drugih držav uvaža le še od 20 do 30 odstotkov 

prodajalcev. Menimo, da je naš trg že tako ali tako zasičen z rabljenimi vozili, poleg tega pa 

vlada tudi vsako leto povečuje stopnjo davka na uvoz vozil, tako da se uvoz enostavno ne 

splača. Menimo, da je manj prodajalcev, ki se ukvarjajo z uvozom rabljenih vozil. 

Hipoteza 5: Predpostavljamo, da tisti prodajalci, ki uvažajo rabljena vozila, uvozijo le malo 

vozil. Menimo, da so se te navade spremenile. Trdimo, da posamezen prodajalec, ki uvaža 

rabljena vozila, uvozi med 0 do 10 vozil letno.  

Hipoteza 6: Trdimo, da prodajalcem rabljenih vozil uspe v povprečju mesečno prodati malo 

vozil. Menimo, da je to posledica gospodarsko-finančne krize. Trdimo, da večina prodajalcev 

mesečno proda največ 3 rabljena vozila.  

Hipoteza 7:  Trdimo, da se je prodaja rabljenih vozil v letih 2008, 2009, 2010, 2011 in 2012 

zmanjšala glede na leta 2005, 2006, 2007. Vemo, da je bilo obdobje pred gospodarsko- 

finančno krizo precej uspešno za večino podjetij, zato sklepamo, da so bila ta leta tudi za 

prodajalce rabljenih avtomobilov precej uspešna. 

Hipoteza 8:  Predpostavljamo, da so prodajalci v letu 2007 prodali več kot v letih v času krize. 

Predpostavljamo, da je v takrat uspešnem in ugodnem času za prodajo večina prodajalcev 

letno prodala več kot 100 rabljenih vozil. 

Hipoteza 9: Trdimo, da velika večina prodajalcev z rabljenimi vozili krivdo za zmanjšanje 

prodaje pripisuje finančno-gospodarski krizi.  

Hipoteza 10: Trdimo, da večina prodajalcev meni, da se bodo razmere na trgu izboljšale. 

Menimo, da je to za pričakovati, saj je stanje v Sloveniji na gospodarskem področju zelo 

slabo, predvidevamo pa, da se bo počasi izboljšalo. 

Hipoteza 11: Predpostavljamo, da prodajalci v tem času prodajo več kot 50 odstotkov vozil 

preko financiranja (kredit, lizing, položnice). Trdimo, da prodajalci preko financiranja prodajo 

med 51 in 75 odstotkov rabljenih vozil.  
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Hipoteza 12: Trdimo, da se je v času finančno - gospodarske krize povečalo povpraševanje po 

nakupu rabljenih vozil preko financiranja. Menimo, da imajo potrošniki premalo denarja, da 

bi rabljeno vozilo takoj plačali, in posledično kupijo vozilo preko financiranja. 

Hipoteza 13: Trdimo, da se pogosto zgodi, da bi se potrošniki odločili za nakup rabljenega 

avtomobila preko financiranja, pa jim banka ne odobri financiranja. To trdimo, ker so v 

Sloveniji temeljito spremenili delovanje bančnega sistema, banke so še vedno v dolgovih, kar 

pomeni, da še niso sposobne dajati večjih kreditov, posojil, jamstev. Posledično potrošniki ne 

dobijo odobrenega financiranja. 

5.3 Podatki in metodologija 

Želene podatke smo zbrali s pomočjo anketnega vprašalnika (priloga 1). Anketo smo sestavili 

na spletnem portalu www.mojaanketa.si in povezavo do nje poslali preko e-pošte prodajalcem 

rabljenih vozil v Sloveniji. Vse e-poštne naslove smo našli sami in si naredil nekakšno bazo 

prodajalcev z rabljenimi vozili. Anketa je bila izvedena med 1. in 15. junijem 2013. Vprašanja 

so bila zaprtega tipa.  

Cilj je bil zbrati vsaj 500 rešenih anket, vendar ni bil dosežen. Anketo je izpolnilo 109 

prodajalcev z rabljenimi vozili v Sloveniji. Analiza je bila nato narejena na osnovi teh anket. 

Ciljna populacija so bili prodajalci rabljenih vozil v Sloveniji. Ker zaradi različnih omejitev 

nismo mogli anketirati vseh prodajalcev z rabljenimi vozili, smo se odločili, da bomo v 

vzorec zajeli le del ciljne populacije. Izbrali smo priložnostni vzorec in uporabili anketne 

vprašalnike, na katere so nekateri prodajalci že odgovorili. Problem priložnostnega vzorca je 

v tem, da ne moremo natanko vedeti, ali smo v vzorec zajeli prave prodajalce z rabljenimi 

vozili ali ne. Obstaja namreč možnost, da so na naš anketni vprašalnik odgovorili samo tisti s 

slabo prodajo, samo tisti, ki uvažajo vozila, samo tisti, ki imajo manjše število vozil na zalogi. 

Obstaja tudi možnost, da prodajalci niso podali pravih podatkov, še posebej na vprašanja 

glede zaloge in prodaje. Ugotovitve, ki jih podajamo pri naših hipotezah, so tako lahko 

pogojno pravilne in jih ne moremo posploševati na vse prodajalce rabljenih vozil z enako 

gotovostjo, kot lahko to storimo pri verjetnostnih vzorcih.  

Pogoj potrditve ali ovržbe hipotez je bil najbolj pogost odgovor. 

5.4 Preverjanje hipotez 

– Hipoteza 1: Predvidevamo, da ima večina prodajalcev rabljenih vozil na zalogi med 16 in 

25 vozil.  
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Med vsemi udeleženci ankete je bil najbolj pogost prvi odgovor, in sicer da imajo na zalogi do 

vključno 15 vozil. To nam lahko pove, da se prodajalci v teh časih trudijo imeti čim manjšo 

zalogo, lahko pa bi pomenilo tudi, da se rabljena vozila hitro prodajo, kar bi verjetno bilo tudi 

logično glede na to, da se je nakup novih vozil močno zmanjšal. Glede na rezultat moramo 

hipotezo zavrniti. 

Slika 4: Zaloga vozil

– Hipoteza 2: Predpostavljamo, da ima največ prodajalcev z rabljenimi vozili na zalogi 

vozila v rangu od 0 do 10.000 evrov. 

Med vsemi udeleženci je bil najbolj pogost ravno prvi odgovor. Torej ima večina prodajalcev 

z rabljenimi vozili na zalogi vozila v razredu od 0 do 10.000 evrov. Menimo, da je to del 

posledice finančno - gospodarske krize, pa tudi, da želi veliko prodajalcev ponuditi kar se da 

širok krog vozil za vsakogar in ciljajo na večino morebitnih kupcev, saj se tako ne usmerjajo 

samo na eno skupino potrošnikov. Pri tem vprašanju je zanimivo predvsem to, da je zelo malo 

tistih prodajalcev, ki imajo v svoji ponudbi vozila v rangu med 30.000 in 40.000 evrov in v 

rangu nad 40.000 evrov. To dokazuje, da je vpliv finančno - gospodarske krize na ta segment 

rabljenih vozil izjemno velik. To hipotezo lahko potrdimo. 
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Slika 5: Cenovni razred vozil 

– Hipoteza 3: Trdimo, da prodajalci rabljenih vozil prodajo največ vozil v najnižjem 

cenovnem razredu od 0 do 10.000 evrov. 

Kar 64,4 odstotka anketirancev je izbralo prvi odgovor, kar nam pove, da večina trgovcev 

proda največ vozil v rangu od 0 do 10.000 evrov. Najverjetneje je to povezano tudi z zalogo, 

saj ima večina prodajalcev na zalogi ravno ta segment vozil. Menimo tudi, da ljudje v teh 

časih lažje kupijo avtomobil v segmentu do 10.000 evrov, saj zanj še dobijo odobreno 

financiranje oz. imajo ta denar še privarčevan. Hipotezo 3 torej lahko potrdimo. 

Slika 6: Prodaja vozil (odvisna od cenovnega razreda) 
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– Hipoteza 4: Trdimo, da rabljena vozila iz drugih držav uvaža le še od 20 do 30 odstotkov 

prodajalcev. 

Rezultati ankete so pokazali, da 52,8 odstotkov anketirancev uvaža avtomobile. Rezultat nas 

je precej presenetil, saj je cena rabljenega vozila v tujini mnogokrat enaka ali celo višja kot pri 

nas, poleg tega moramo upoštevati še davke, ki jih je treba poravnati pri uvozu. Verjetno gre 

tukaj za uvoz vozil, ki jih na našem trgu primanjkuje. Kot so pokazali rezultati, moramo to 

hipotezo zavreči. 

Slika 7: Uvoz rabljenih vozil 

– Hipoteza 5: Predpostavljamo, da posamezen prodajalec, ki uvaža rabljena vozila, uvozi 

med 0 do 10 vozil letno.  

Analiza ankete je pokazala, da kar 51,9 % anketirancev uvozi do 10 rabljenih vozil letno. Iz 

tega lahko sklepamo, da so to lahko vozila, ki so namensko uvoženega za že znanega kupca, 

vozila, ki jih na našem trgu primanjkuje. S temi rezultati lahko našo hipotezo potrdimo.  
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Slika 8: Uvoz rabljenih vozil na letni ravni 

Hipoteza 6: Trdimo, da večina prodajalcev v povprečju mesečno proda največ do 3 rabljena 

vozila.  

V anketi je bil največkrat izbran drugi odgovor, torej največ prodajalcev v povprečju proda od 

4 do 7 rabljenih vozil mesečno. Rezultati vseh štirih odgovorov so si dokaj blizu, verjetno pa 

je uspešnost prodaje od prodajalca do prodajalca različna. Glede na rezultate moramo 

hipotezo ovreči. 

Slika 9: Prodaja rabljenih vozil na mesečni ravni 

– Hipoteza 7: Trdimo, da se je prodaja rabljenih vozil v letih 2008, 2009, 2010, 2011 in 

2012 zmanjšala glede na leta 2005, 2006, 2007. 

Analiza ankete je pokazala, da je velika večina prodajalcev na 7. vprašanje odgovorila z »da«. 

To pomeni, da se je večini prodajalcev rabljenih vozil v letih 2008, 2009, 2010, 2011 in 2012 

prodaja zmanjšala glede na leta 2005, 2006, 2007. To nam pove, da gospodarsko-finančna 
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kriza vpliva tudi na trg rabljenih vozil, ne glede na to, koliko je upadla prodaja novih vozil. 

To hipotezo lahko glede na rezultate analize potrdimo. 

Slika 10: Primerjava prodaje rabljenih vozil

– Hipoteza 8: Predpostavljamo, da so prodajalci v letu 2007 prodali več kot v letih v času 

krize. 

Glede na to, da je analiza ankete pokazala, da večina prodajalcev vozil proda mesečno med 4 

in 7 rabljenih vozil mesečno (vprašanje 6), lahko pridemo do podatka, da na letni ravni 

prodajo med 48 in 84 rabljenih vozil. Če ob tem podatku primerjamo še rezultate 8. vprašanja, 

kjer je večina anketirancev v letu 2007 prodala več kot 100 rabljenih vozil, lahko ugotovimo, 

da je naša hipoteza pravilna in jo lahko potrdimo. 

Slika 11: Prodaja vozil v letu 2007 
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– Hipoteza 9: Trdimo, da velika večina prodajalcev z rabljenimi vozili krivdo za zmanjšanje 

prodaje pripisuje finančno-gospodarski krizi. 

Kar 80,2 odstotka anketirancev za upad prodaje rabljenih vozil krivi finančno-gospodarsko 

krizo. S tem se deloma strinjamo tudi mi, saj je kriza prisotna na vseh področjih v 

gospodarstvu, lahko pa bi prodajalci naredili tudi več za prodajo vozil. Glede na rezultat lahko 

hipotezo 9 potrdimo. 

Slika 12: Vpliv gospodarske krize na prodajo vozil 

– Hipoteza 10: Trdimo, da večina prodajalcev meni, da se bodo razmere na trgu izboljšale. 

Analiza rezultatov ankete je pokazala, da kar 60,4 odstotka anketirancev meni, da se bodo 

pogoji prodaje na avtomobilskem trgu v prihodnjih letih še poslabšali. To nas preseneča, saj 

trgi drugod po svetu že kažejo okrevanje; pričakujemo, da se razmere na trgu ne bodo 

poslabšale, temveč bodo ostale nespremenjene še nekaj let. Glede na rezultate moramo 

hipotezo 10 ovreči. 

Slika 13: Pogoji na avtomobilskem trgu
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– Hipoteza 11: Trdimo, da prodajalci preko financiranja prodajo med 51 in 75 odstotkov 

rabljenih vozil. 

Rezultati analize ankete so našo hipotezo potrdili, saj je večina anketirancev v anketi izbrali 

tretji odgovor. Prodajalci rabljenih vozil preko oblik financiranja (kredit, lizing, položnice) 

torej prodajo med 51 in 75 odstotkov vseh vozil. To nam lahko pove, da veliko potrošnikov 

nima privarčevane dovolj velike vsote za nakup avtomobila, po drugi strani pa vseeno dovolj 

velike dohodke, da jim banka odobri financiranje kljub temu, da potrošniki v teh časih težje 

pridobijo financiranje kot v času pred krizo. 

Slika 14: Prodaja vozil preko financiranja (kredit, lizing, položnice) 

– Hipoteza 12: Trdimo, da se je v času finančno-gospodarske krize povečalo povpraševanje 

po nakupu rabljenih vozil preko financiranja. 

Rezultati analize ankete so pokazali, da kar 53,8 odstotka prodajalcev meni, da se je 

povpraševanje po nakupu rabljenih vozil preko financiranja v času krize povečalo. Kot smo že 

sklepali pri prejšnji hipotezi, nam to lahko pove, da potrošniki nimajo dovolj privarčevanega 

denarja, obenem pa imajo dovolj velike dohodke, da jim finančna ustanova odobri 

financiranje. Glede na rezultate lahko to hipotezo potrdimo. 
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Slika 15: Prodaja vozil preko financiranja v času krize

– Hipoteza 13: Pogosto se zgodi, da bi se potrošniki odločili za nakup rabljenega 

avtomobila preko financiranja, pa jim banka ne odobri financiranja. 

Rezultati analize ankete so pokazali, da se to ne zgodi ravno pogosto, tako moramo našo 

hipotezo ovreči. Zanimivo je, da sta si odgovora »ne ravno pogosto« in »pogosto« bila zelo 

blizu, torej imamo nekako prav, da so banke poostrile dajanje posojil in da je posledica tega 

zmanjšanje posojil. 

Slika 16: Odobritve financiranja
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6 SKLEP 

Kot kaže, ima finančno - gospodarska kriza precejšen vpliv na trg rabljenih avtomobilov v 

Sloveniji, saj (kot je pokazala raziskava) je kar 80,2 % prodajalcev z rabljenimi vozili v času 

pred krizo prodalo bistveno več vozil kot v tem času. Potrošniki pa so v današnjih časih tudi 

precej previdni pri večjih nakupih; avtomobil je namreč dobrina, ki se je ne kupuje vsak dan.  

Veliko potrošnikov bi se v odsotnosti gospodarske krize hitreje in predvsem lažje odločilo za 

nakup vozila. Veliko vlogo pri tem imajo tudi družbeni slog, družina, služba, dohodki in 

banke. Banke imajo veliko vlogo pri financiranju nakupov vozil, raziskava je namreč
pokazala, da se pri večini prodajalcev rabljenih vozil proda tudi 70 % vozil preko 

financiranja. Največja težava na slovenskem trgu pa so tudi te banke, saj jih država še vedno 

ni dobro sanirala, kot so to storile nekatere druge države po svetu, ki imajo sedaj že 

gospodarsko rast in niso več v primežu krize. Banke posledično ne morejo ugoditi vsem 

povpraševanjem potrošnikov po financiranju, tako se zavira tudi prodaja na trgu. To pa ni 

edina posledica, ko govorimo o vplivih finančno-gospodarske krize. Za posledice imamo tudi 

brezposelnost, primanjkovanje kapitala, propad podjetij, padec tečajev delnic in valut. Kljub 

vsem težavam na trgu pa menimo, da se prodajalci rabljenih vozil na trgu še vedno kar dobro 

držijo, saj večina anketiranih proda do 7 vozil mesečno, kar se nam zdi glede na razmere v 

Sloveniji zadovoljivo.  

Z raziskavo smo želeli ugotoviti, kakšne so razmere na trgu rabljenih vozil. Menimo, da nam 

je uspelo dobiti dovolj podatkov, da lahko trdimo, da so razmere na trgu še vedno 

zadovoljive, rezultati so nas celo nekoliko presenetili, saj smo pričakovali slabše rezultate. 

Trgovine rabljenih vozil v Sloveniji torej niso med ogroženimi podjetji, kot smo sprva 

pričakovali. Vse pa je odvisno od posameznega podjetja, kako posluje, kako previdno je in 

kakšno paleto vozil ima v prodaji. 
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PRILOGE 

Priloga 1 Anketni vprašalnik  





Priloga 1 

ANKETNI VPRAŠALNIK  

1. Koliko rabljenih vozil imate trenutno na zalogi (en možen odgovor)? 

– Do vključno 15.   

– Od 16 do vključno 25. 

– Od 26 do vključno 50.  

– Nad 51. 

2. Katere cenovne razrede vozil imate na zalogi (več možnih odgovorov)? 

– Do 10.000 evrov. 

– Od 10.000 do 20.000 evrov. 

– Od 20.000 do 30.000 evrov. 

– Od 30.000 do 40.000 evrov. 

– Nad 40.000 evrov. 

3. Vozila katerega cenovnega razreda vam gredo najbolj v promet (možna 2 odgovora)? 

– Do 10.000 evrov. 

– Od 10.000 do 20.000 evrov. 

– Od 20.000 do 30.000 evrov. 

– Od 30.000 do 40.000 evrov. 

– Nad 40.000 evrov. 

4. Ali rabljena vozila tudi uvažate? 

– Da. 

– Ne. 

5. Koliko rabljenih vozil uvozite letno? 

– Do 10. 

– Od 11 do 20. 

– Od 21 do 40. 

– Od 41 do 80. 

– Nad 81. 



Priloga 1 

6. Koliko rabljenih vozil v povprečju prodate na mesec? 

– Do 3. 

– Od 4 do 7. 

– Od 8 do 12. 

– Nad 12. 

7. Vemo, da je kriza na trg rabljenih vozil vstopila relativno pozno. Ali se vam je prodaja v 
letih 2008, 2009, 2010, 2011 in 2012 zmanjšala v primerjavi z leti 2005, 2006 in 2007? 

– Da. 

– Ne. 

8. Imate mogoče podatek, koliko vozil ste prodali v letu 2007? 

– Do 20. 

– Od 21 do 50. 

– Od 51 do 100. 

– Nad 100. 

9. Pripisujete krivdo za zmanjšanje prodaje gospodarski krizi ali kakšnim drugim vplivom? 

– Da.  

– Ne. 

– Drugi vplivi. 

10. Ali mislite, da se bodo pogoji na avtomobilskem trgu izboljšali ali poslabšali v naslednjih 
treh letih? 

– Izboljšali. 

– Poslabšali. 

11. Kolikšen odstotek vozil prodate preko financiranja (kredit, lizing, položnice)? 

– Do 25 %. 

– Od 26 % do 50 %. 

– Od 51 % do 75 %. 

– Od 76 % do 100 %. 



Priloga 1 

12. Ali se je povpraševanje po nakupu vozil preko financiranja v času krize zmanjšalo ali 
povečalo? 

– Povečalo. 

– Zmanjšalo. 

– Povpraševanje je nespremenjeno. 

13. Kako pogosto se zgodi, da stranka želi kupiti vozilo, vendar ji v postopku nakupa vozila 
banka ne odobri financiranja? 

– Ne ravno pogosto (do 20% strank). 

– Pogosto (do 40 % strank). 

– Zelo pogosto (do 60 % strank). 


