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POVZETEK 

V diplomski nalogi je obravnavana prepoznavnost prehrambnega franšiznega sistema 

Subway, vodilne prehrambene verige v svetu franšiz. V nalogi je prikazano delovanje 

franšizinga kot oblika poslovanja. Predstavljen  je odnos med dajalcem franšize in 

jemalcem le-te, prednosti in slabosti takega poslovanja ter franšizing v Sloveniji, Evropi 

in svetu. V empiričnem delu naloge je prikazana tržna raziskava prepoznavnosti 

prehrambenega franšiznega sistema Subway z analizo rezultatov, pridobljenih na 

terenskem delu na Reki na Hrvaškem, kjer so anketiranci odgovarjali na vprašalnik 

zaprtega tipa. Predstavljene so tudi ugotovitve na podlagi dobljenih rezultatov. 

 

Ključne besede: franšizing, dajalec franšize, jemalec franšize, Subway, tržna raziskava 

 

SUMMARY 

The topic which is taken and discussed in diploma is recognition of food-chain 

franchise called Subway, which is the leading and the most successful food-chain 

restaurant in the world. Through diploma it is explained how franchising works as a 

form of business. The relationship between franchisor and franchisee is exposed as well 

as advantages, disadvantages of such business franchising further on in Slovenia in 

Europe and all over the world. In the empirical part of diploma is shown market 

research about the recognition of the food-chain Subway with analyses of the obtained 

results from the field research in Rijeka, Croatia. I also represent the final ideas made 

upon the questionnaire results. 

 

Key words: franchising, franchisor, franchisee, Subway, market research  

UDK: 339.187.44(043.2)  
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1 UVOD  

1.1 Namen in cilji diplomske naloge 

Namen naloge je analizirati prepoznavnost storitvene franšize podjetja Subway. 

Cilji teoretičnega dela naloge: 

• analizirati in povzeti literaturo s področja franšizinga, 

• proučiti razvoj franšizinga na področju storitvenih dejavnosti v Sloveniji. 

 

Cilji empiričnega dela naloge: 

• izvesti analizo storitvenega franšiznega sistema Subway,  

• pripraviti in izvesti anketo o prepoznavnosti in zaznavanju storitvene franšize 

Subway, 

• analizirati rezultate anketiranja. 

 

1.2 Metodologija 

V teoretičnem delu bom uporabil metodo analize, sinteze in kompilacije dostopne 

literature in virov.  

Za raziskavo bom uporabil anketni vprašalnik, in sicer strukturirani z zaprtim tipom 

vprašanj zaradi lažje analize pridobljenih podatkov. Naredil bom analizo storitvenega 

franšiznega podjetja Subway, na katerega se bom v svoji raziskavi osredotočil. Poleg 

metod spraševanja in intervjuja bom uporabil še metodo analize dokumentov. Podatki, 

ki jih bom pri tem pridobil, bodo tako kvantitativni kot tudi kvalitativni.  

 

1.3 Predpostavke in omejitve diplomske naloge 

Prva in največja omejitev je povezana z identifikacijo storitvenih franšiznih 

sistemov pri nas, kajti v Sloveniji ne obstaja uradni register le-teh. Dolgotrajen proces 

zbiranja podatkov predstavlja eno od omejitev pri izdelavi diplomske naloge. 

Težava se je pojavila pri izvajanju anketiranja, saj je podjetje Subway prenehalo 

delovati v Sloveniji, tako sem moral opraviti anketo v tujini. 

 

1.4 Hipoteze 

Pred raziskavo izhajam iz naslednjih predpostavk: 

• Obiskovalce privabi široka ponudba sendvičev. 

• Obiskovalce privabi edinstven-toskanski videz restavracije. 

• Dokaj nizke cene. 
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• Med obiskovalci prevladujejo mladi, saj se tam lahko vrstniki družijo. 

• Obiskovalce močno privabi oglas na televiziji ter reklamni panoji, pomembno 

je tudi priporočilo prijateljev. 
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2 PREDSTAVITEV FRANŠIZINGA 

Beseda franchise je francoskega izvora. Njen prvotni pomen je bil oprostitev 

davkov in carin. S prehodom v anglosaško besedišče je beseda franchise dobila pomen 

podelitve pravic s strani države. Danes franchise označuje dovoljenje uporabe 

zaščitenih pravic tretjim osebam (Hrastelj 1995, 140). 

Franšizing je pogodbeno sodelovanje, v katerem se posluje z blagom ali s 

storitvami. Poznamo več načinov razvrščanja franšiznih dejavnosti: po zgodovinskem 

načelu poznamo tradicionalni ali izdelčno-distribucijski franšizing ter sodobni ali 

poslovno-sistemski franšizing. Pri tradicionalnem franšizingu gre predvsem za področje 

vozil, nealkoholnih in alkoholnih pijač. Poudarek je predvsem na izdelku. Sodobni 

franšizing obsega poleg blaga tudi storitve, blagovno znamko, poslovne strategije, 

standarde, kontrolo kakovosti, priročnike itd. (Hrastelj 1995, 143). 

Franšizing je način poslovanja, kjer franšizodajalec (lastnik podjetja, dajalec 

franšize) daje pravico franšizojemalcu, da le-ta ustanovi podobno podjetje. Pri tem mora 

franšizojemalec obljubiti, da bo natančno sledil navodilom ter pravilom franšizodajalca 

(podpisati pogodbo). Tako si franšizojemalec zagotovi uporabo franšizorjeve blagovne 

znamke ter podporo pri trženju. Franšizor jemalcu franšize izroči priročnik o 

poslovanju, nudi pomoč pri usposabljanju zaposlenih, pomoč pri nabavi opreme ter 

surovin. Pridobitvi pravice uporabe franšizorjeve tržne znamke sledi tesno poslovanje in 

strateško partnerstvo med jemalcem in dajalcem franšize. 

Franšizing je poslovanje na višji profesionalni ravni, ki vsebuje prvine licenčnega, 

zastopniškega, naložbenega in drugih oblik poslovanja. Franšizing je v mednarodnem 

poslovanju praviloma trajnejši pogodbeni način sodelovanja. Tukaj sodelujejo večja 

podjetja in poslovni sistemi, ki imajo dovolj finančnih sredstev za vlaganje v raziskave 

in razvoj z manjšimi podjetniki, ki so pripravljeni posredovati blago in storitve 

uporabnikom (Hrastelj 1995, 139). 

 

Evropska franšizna federacija opredeli franšizing na sledeč način: 

Franšizing je sistem marketinga, blaga in / ali storitev ter / ali tehnologije, ki je 

zasnovana na tesnem in stalnem sodelovanju med pravno in finančno ločenimi in 

neodvisnimi podjetji, franšizorjem in posameznimi franšiziji (franšizorjem in franšiziji 

franšiz), pri katerem franšizor svojim franšizijem daje pravico in odgovornost, da 

poslujejo skladno s franšizorjevim konceptom (Slovenian Franchise Association 2008a). 
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2.1 Oblike franšizinga  

Franšizna delitev glede na poslovna razmerja (Rugelj 2004, 49): 

 

Izdelčni franšizing 

Značilnost te oblike franšizinga je, da se franšizor večinoma pojavlja kot priznani 

proizvajalec uglednega kakovostnega izdelka, ki je na trgu znan. Franšizor preko 

franšizijev širi predvsem distribucijsko mrežo in s tem vpliv ter tržni delež svojega 

podjetja. 

 

Čisti poslovni franšizing 

Pri tej obliki gre za prenos blagovne ali storitvene znamke in pripadajočega znanja. 

Franšiziji prodajajo storitve končnim porabnikom z znamko in imenom franšizorja.  

 

Proizvodna licenca 

Je prenos know-howa1 in licence na prodajalca, toda ne gre za čisto licenčno 

pogodbo. Proizvodna licenca je najpogosteje uporabljena pri proizvodnji pijač, kadar 

franšizor franšiziju ponudi svojo blagovno znamko, mu odstopi del trga, ter omogoči 

pridobitev znanja o proizvodnji in prodaji izdelka.  

 

Franšizing podružnic  

Je nastal na podlagi poslovanja z nepremičninami, na podlagi finančnih borznih 

storitev, storitev na domu, sklepanje zavarovalnih pogodb (Povalej 1992, 28). 

 

Kvazi franšizing 

Gre za nepopolno izpolnjevanje franšizne pogodbe. Kvazi franšizing se lahko 

razvije, kadar franšizij po izteku franšizne pogodbe te ne obnovi v celoti in jo izvaja le 

delno. 

 

Master franšizing 

Za razmerje master franšizing je pomembno, da ima lastnik master franšize pravico 

podeljevati v obliki podlicence. Gre za večstopenjski franšizing. 

 

Subfranšizing 

Neposredno razmerje se razvije le med franšizorjem in prodajalcem ter med 

                                                 
1 Know-how obsega praktične informacije, ki izhajajo iz poslovnih izkušenj in poizkusov 

poslovnega koncepta dajalcev franšize. Opišemo jo lahko kot poslovno skrivnost, ki je za 
podjetje poglavitnega pomena. Je baza znanja pridobljena z izkušnjami podjetja. 
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prodajalcem in franšizijem. Franšizor in franšiziji velikokrat nimajo nobenih stikov. Vse 

pristopnine in plačila končni franšizij plačuje subfranšizorju, ki ponavadi pokriva 

določeno področje in je tudi za ta del odgovoren, hkrati pa svetuje in nadzoruje končne 

uporabnike. 
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3 PREDNOSTI IN SLABOSTI FRANŠIZINGA 

Franšizni sistem prinaša veliko prednosti ter slabosti za franšizorja kot tudi za 

franšizija. Prednosti in slabosti se kažejo tako na mikro ravni kot tudi na makro ravni. 

Na makro ravni se prednosti kažejo z vidika narodnega gospodarstva, kot so 

prednost konkurenčnosti, delitev kapitala in dela, vstopanje na tuje trge, finančna 

stabilnost udeležencev. Slabost sistema na makro ravni se kaže v tem, da ima glavno 

besedo pri razvoju izdelka ali storitve franšizor, kar pa omejuje nadaljnji razvoj ter sam 

prikaz poslovne sposobnosti franšizija. Mikro raven obsega predvsem odnos med 

pogodbenima strankama (franšizor-franšizij) (Pavlin 2002, 67). Prednosti dajalca 

franšize so predvsem na strokovnem področju (prodaja znanja), medtem ko so 

poglavitne naloge franšizija spoštovanje podpisane pogodbe ter denarne dajatve 

(Povalej 1992, 58). 

3.1 Prednosti franšizinga za franšizorja 

Franšizing pomaga franšizorju, da poveča število distribucijskih enot za proizvode 

ali storitve v zelo kratkem času z minimalnim kapitalskim vložkom. Prednost pred tem 

se kaže s hitrim širjenjem distribucijskih enot, kar pomeni tudi prednost pred 

konkurenco (Pavlin 2002, 67). 

Franšizno poslovanje v katerem je tveganje razdeljeno med franšizorjem in 

franšizijem omogoča hitro in učinkovito marketinško navzočnost, kar je precej ceneje 

od običajnih načinov trženja (Povalej 1992, 58). 

Zaradi ekonomije obsega se zmanjšajo distribucijski in operacijski stroški, kar 

pripomore k večjim denarnim vložkom v reklame. Uspešen franšizor bolje motivira 

franšizije, saj so le-ti za svoj napor neposredno udeleženi pri dobičku, hkrati pa skrbijo 

za svoja lastna sredstva. Franšizor lahko vodi svoje finance, zaposlovanje, vse plačilne 

spiske svojih zaposlenih, posluje z manjšim številom oseb. Zmanjšajo se torej stroški 

rekrutiranja in usposabljanja. Lahko pa jih posebej zračuna, če franšizor priskrbi 

franšiziju tudi te storitve. Franšizor ima v franšizijih kakovostno distribucijsko mrežo, 

saj so franšiziji tudi sami zainteresirani za vzdrževanje dobrega imena franšizorja in tudi 

njih samih. Franšizor ima tudi prednost pri nakupu surovin za celotno distribucijsko 

mrežo, saj so stroški na enoto količinsko nižji. Franšizor lahko uporabi več sredstev za 

razvojno raziskovalno dejavnost, saj ima v lasti večje število lastnih enot (Pavlin 2002, 

67). 
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3.2 Slabosti franšizinga za franšizorja 

Prodaja franšizija prinaša prav tako dobiček franšizorju. Šele veliko število 

poslovalnic pomeni večji dobiček za franšizorja. V Sloveniji je trg zelo majhen zato ni 

velikih poslovnih priložnosti kjer bi franšizing uspel (Pavlin 2002, 68). 

Popoln nadzor franšizija s strani franšizorja je nemogoč. Včasih prav to vodi do 

denarnih izgub, saj nekateri franšiziji s slabo kakovostjo poslovanja povzročijo škodo 

celotni franšizni mreži. Ena od rešitev je računalniško spremljanje prodaje izdelkov v 

celotnem franšiznem sistemu. Nekateri franšiziji, sledijo franšizni pogodbi toda v praksi 

počno stvari, ki niso po godu franšizorju. V tem primeru dajalec franšize ne more 

odsloviti franšizija in z njim prekiniti poslovni odnos. Evropska zakonodaja franšizija 

ščiti ter nalaga odgovornost franšizorju. Zakonodaja določa tudi pravila o odpuščanju 

delavcev ter tako franšizorja omejuje (Pavlin 2002, 69). 

Kakovost izdelkov in storitev mora biti zagotovljena s strani franšizorja, saj so vse 

reklamacije in pritožbe glede izdelkov (storitev) naslovljene nanj in ne na franšizija. 

Reklamacije povzročijo znižanje tržne vrednosti ter manjši dohodek zato franšizor 

poskrbi, da do pritožb ne pride (Povalej 1992, 59). 

Komunikacijske kanale med franšizorjem in franšizijem včasih prestrežejo 

določene ovire, saj franšizij ne pošilja povratnih informacij zaradi želje po večji 

neodvisnosti. Lahko pa gre tudi za slabše razvit komunikacijski sistem, kot bi ga razvil 

franšizor znotraj samega podjetja. Samo iskanje ustreznih franšizijev lahko povzroči 

težave franšizorju, saj je težko najti franšizija z ustreznimi lastnostim ter razpoložljivimi 

finančnimi sredstvi hkrati (Pavlin 2002, 69). Izbira franšizorja za sodelovanje je ključni 

faktor franšiznega poslovanja (Spinelli, Rosenberg in Birley 2004, 25). Včasih pride do 

zlorabe ter tako do usposobitve konkurenta, ki nato uporabi pridobljeno znanje drugje 

(Povalej 1992, 59).  

Uspešna prodaja za franšizija pomeni plačevanje večjega deleža od prodaje, kar 

včasih franšizije moti. Nezadovoljstvo franšizijev ogroža poslovni odnos s franšizorjem. 

Prav tako tudi želja franšizijev po večji dostopnosti do zaupnih podatkov podjetja ter 

želja po večji samostojnosti lahko pripelje do nesoglasij (Pavlin 2002, 69).    

3.3 Prednosti franšizinga za franšizija 

Franšizij uživa prednosti velikega podjetja in njegov že pridobljeni ugled. Ob 

sklepu franšizne pogodbe pridobi vse potrebno za poslovanje kot je: strokovno in 

tehnološko znanje o trženju ter pomoč strokovnjakov. Poleg naštetega dobi franšizij tudi 

finančno, moralno in marketinško podporo (Povalej 1992, 60).  

Franšizor usposobi franšizija ter ga tako neposredno vključi v specifično poslovno 

dejavnost franšize, mu pomaga pri izobraževanju, zaposlovanju, izbiri lokacije, 

pridobitvi kadrov in reševanju problemov. Promocija izdelkov prav tako ne predstavlja 
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velike ovire franšiziju, saj deluje pod okriljem že znane blagovne znamke. Pri tem 

franšizij uporabi manj kapitala, kot če bi samostojno posloval (Pavlin 2002, 70). 

 

3.4 Slabosti franšizinga za franšizija  

Franšizij mora spoštovati določene obveznosti do franšizorja, ki ima nadzor nad 

njegovim poslovanjem. Včasih franšizor preveč nadzoruje franšizija in s tem preprečuje 

njegovo inovativnost in lastne ideje. Nadzor franšizorja včasih pripelje do podrejenega 

položaja franšizija, saj ta mora upoštevati navodila in specifikacije dajalca franšize, od 

njega kupuje surovine, ki prihajajo od vnaprej določenih dobaviteljev (Povalej 1992, 

60). 

Franšizij bi lahko včasih ceneje kupil tehnologijo in storitev izven franšiznega 

sistema, vendar mora zaradi franšizorjevega vsiljevanja v ta nakup, le-te plačati po višji 

ceni kot bi sicer (Pavlin 2002, 71). 

Franšizij lahko sčasoma ugotovi, da ni zadovoljil potrebe po zadostnem zaslužku 

ter poslovnem zadovoljstvu, toda odstop od pogodbe je težaven. Do nezadovoljstva 

franšizija lahko pripelje tudi prodaja celotnega franšiznega sistema drugemu franšizorju. 

Novi franšizor ima lahko drugačno strategijo in zamisli, ki pa franšiziju ne ustrezajo. 

Lahko se pojavijo tudi obdobja negotovosti zaradi tehnoloških sprememb, sprememb 

predpisov ali sprememb, ki bi lahko ogrozile obstoj podjetja, še posebej, če je podjetje 

ozko zasnovano in ne pride do ustrezne spremembe poslovnega koncepta (Pavlin 2002, 

71). 

Slika 3.1 Dobre in slabe strani za franšizorja 

FRANŠIZOR – DAJATELJ FRANŠIZE 

 

PREDNOSTI SLABOSTI 

• manjši stroški poslovanja  • težko uvajanje sprememb  

• zmanjšanje tveganja   • težaven izbor novih franšizijev  

• manjša potreba po lastnih sredstvih   • težave pri dogovarjanju s franšiziji  

• kakovostnejši stik s strankami   • problemi ob prekinitvi sodelovanja  

• boljši podatki s trga   

• hitro zaznavanje nevarnosti  

  

Vir: Rugelj 2004, 47. 
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Slika 3.2 Dobre in slabe strani za franšizija      

FRANŠIZIJ – JEMALEC FRANŠIZE 

 

PREDNOSTI SLABOSTI 

• zmanjšanje tveganja   • izpolnjevanje zahtev franšizorja  

• boljši ugled   • težavna izbira franšizorja pred 

začetkom poslovanja 

• večja produktivnost   • vezanost na strategijo franšizorja  

• tesno sodelovanje s franšizorjem   • problemi ob prekinitvi sodelovanja 

  

Vir: Rugelj 2004, 47. 

3.5 Unifirmnost 

V franšiznem poslovanju delujejo različni mehanizmi, ki vodijo k uniformnosti, ti 

so (Bradach 1998, 98): 

1. Kontrola na terenu 

Terenski nadzor-predstavnik vodstva franšize občasno, v različnih časovnih 

intervalih prihaja na teren v poslovalnice, restavracije, trgovine in se seznani s stanjem v 

poslovni enoti franšize. 

2. Nakupovanje pod krinko. 

Ocenjevalec (katerega pošlje na teren franšizor) anonimno in nenapovedano obišče 

restavracijo, trgovino (franšizno enoto) ter »igra« stranko. Tako lahko oceni obisk 

restavracije s perspektive obiskovalca-stranke. Vodja restavracije s postopkom ni 

seznanjen. 

 3. Franšizij kot vir informacij. 

Včasih franšizij opazi nepravilnosti pri delovanju ter slabšo kvaliteti ponudbe pri 

franšiziju iste franšize ter to sporoči franšizorju.  

3.6 Lokalna odzivnost 

Lokalna odzivnost temelji na decentralizaciji. Franšizijeva možnost samostojne 

izbire ter njihov nagib k razumevanju lokalnih potrošnikov, njihovih želja in zahtev 

lokalnega trga vodi v dolgotrajno uživanje ugleda. Včasih franšiziji posnemajo 

obnašanje in delovanje svojih uspešnih franšiznih kolegov na istem geografskem 

območju in si tako zagotovijo uspeh. Franšizna pogodba dovoljuje jemalcu franšize 

svobodo pri izbiri določenih načinov poslovanja glede na lokalni odziv. Pogoj za 

svobodno izbiro pri določanju cen izdelkov, izbiri dobaviteljev, zaposlitvi delavcev ter 
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pri lokalnem marketingu je obdržati integriteto poslovnega formata. Vodja verige s 

kontrolo na terenu, napovedanimi in nenapovedanimi obiski enote lahko nadzira in se 

prepriča o tem, če se franšizij dejansko drži dogovora (Bradach 1998, 120). 

3.6.1 »Svoboda« franšizija 

Vsak franšizij se lahko samostojno odloči o višini cene. Pri tej odločitvi upošteva 

cene drugih kolegov franšizijev na istem geografskem območju, cene pri konkurenci ter 

lokalno marketinško strategijo. Najpogosteje franšizij postavi cene, ki jih je pred tem 

določil dajalec franšize-podjetje. Izbira dobaviteljev je prav tako dokaj svobodna, saj si 

poleg vnaprej določenih dobaviteljev surovin, lahko ostale izbere franšizij 

»samostojno«. Vodja verige zagotovi seznam dobaviteljev, med katerimi si franšizij 

izbere ostale dobavitelje poleg skupine določenih dobaviteljev. Izbira je dokončna in 

veljavna, če jo sprejme tudi vodje verige. Število zaposlenih v franšizni enoti določa 

sam franšizij. Vodenje lokalnega marketinga je v rokah franšizija, toda ves tiskani 

material mora odobriti vodja verige, saj se tako zagotovi zaščita integritete in ugleda 

znamke (Bradach 1998, 120). 
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4 ODNOSI MED JEMALCEM IN DAJALCEM FRANŠIZE 

Pavlin opredeljuje »odnose med jemalcem in dajalcem franšize« na naslednji način:  

Franšizija na eni strani lahko razumemo kot obliko samostojnega malega podjetnika, 

za katerega je značilna tesna povezanost z drugim, večjim podjetnikom, franšizorjem. 

Lahko rečemo, da je ta povezava nekoliko različna, kot so ne-franšizne povezave med 

podobnimi podjetji. Franšizija pa lahko pojmujemo tudi zgolj kot »managirano« podjetje, 

ki je na določen način vključen v korporativno marketinško strategijo drugega resnično 

neodvisnega podjetnika-franšizorja. (2002, 72) 

4.1  Franšizna pogodba 

Frašizna pogodba je dokument med dajalcem in jemalcem franšize, ki ureja celotno 

delovno razmerje med obema partnerjema. Pogodba je ena izmed najpomembnejših 

sestavin franšiznega sistema ter predstavlja osnovo za skupno poslovanje ter nadaljnji 

uspeh, ki temelji na sodelovanju in zaupanju med partnerjema. Običajno franšizor 

napravi pogodbo tako, da se prilagaja njegovim lastnim potrebam. Franšizij se ne more 

veliko pogajati glede na svoje potrebe. Gre za položaj: podpiši ali pusti. Pogodba je 

lahko osnovni dokument z več dodatki, aneksi ali pa gre za več pogodb, kot je glavna 

pogodba, ki je ločena od pogodbe o nakupu franšize. Pogodba o nakupu franšize je 

samostojen dokument, ki zavezuje jemalca franšize, da plača določeno pristopnino, na 

podlagi katerega bo lahko franšizodajalec začel s pripravo glavne franšizne pogodbe, 

iskanje lokacij, dovoljenj itd. Pogoj za vsako franšizno pogodbo mora biti medsebojno 

zaupanje. Uvodni del pogodbe predstavlja preambula, v kateri je naveden cilj, sistem 

dejavnosti, zaščitene pravice dajalca franšize ter opis nalog jemalca franšize. V 

osrednjem delu pogodbe je obravnavana podelitev pravic franšizijem. V nadaljevanju 

pogodbe je opredeljena pravica dajalca franšize glede usmerjanja in nadzorom jemalca, 

hkrati pa je zapisana obveznost šolanja franšizija in pomoč temu pri oglaševanju. Med 

pomembna dela pogodbe sodi tudi dogovor o višini plačila, dobava opreme, odpovedni 

rok ter arbitraža (Hrastelj 1995, 149). 

4.1.1 Sestavni deli franšizne pogodbe 

V franšizni pogodbi najdemo poleg osnutka pogodbe in pravnega položaja obeh 

strani navedena obvezujoča določila za franšizorja, obvezujoča določila za franšizija ter 

določila o prenehanju pogodbe. 

Obvezujoča določila za franšizorja so (Rebernik 1997, 581): 

• specifikacije o novem prodajnem mestu, 

• prostorske pravice, 

• prenos »know-howa«, 
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• pomoč pri ustanavljanju enot, 

• prenos razločevalnih znakov, kot so oznake trgovine, trgovsko ime, logotip, 

barvne kombinacije ..., 

• usposabljanje, tekoče poslovanje na vseh podjetniških področjih, 

• tekoče šolanje in došolanje jemalca franšizinga, 

• izmenjava izkušenj. 

 

Obvezujoča določila za franšizija (Rebernik 1997, 581): 

• ustanovitev, zagon in oprema prodajnega mesta, 

• uporaba razločevalnih znakov, kot so trgovsko ime, oznake trgovine, logotip, 

• uporaba »know-howa«, 

• čuvanje obratovalnih in poslovnih skrivnosti, 

• občasno sporočanje podatkov in dosežkov, 

• izključna nabava pri dajalcu ali pri izbranih dobavnih virih, 

• minimalne zaloge, 

• določanje cen, 

• tolerantnost kontrol in inšpekcij, 

• dopuščanje dajalcu, usmerjanje, 

• finančni prispevki. 

 

Določila prenehanja pogodbe (Rebernik 1997, 581): 

• dolžina pogodbe, 

• predčasen odstop od pogodbe in posledice, 

• arbitražna določila. 

 

Tipična franšizna pogodba navaja, da (Pavlin 2000, 182): 

• franšizij posluje v lastnem imenu  kot samostojna pravna oseba, 

• če ni sam lastnik znamke, franšizor zagotavlja, da je pooblaščen od lastnika, 

znamke, da sklene tako pogodbo, 

• franšizor izvaja svojo dejavnost skozi opredeljene enote, v okviru sistema in 

vključuje znamko trgovskega imena, logotipe in identifikacijske materiale za 

publiciranje, oglaševanje, patente, poslovne skrivnosti ter stil in značaj opreme 

in ureditve prostorov, standarde operacijskih procedur, ki jih vključuje 

operativni priročnik, zaščiten z zakonom o pravicah posnemanja, ali z 

registracijo trgovskega imena, načrtov ali patentov ali pa kako drugače, 

• franšizij želi pridobiti od franšizorja pravico do uporabe dovoljenega imena-

»know-howa«, da bi lahko posloval v svoji enoti, kar bi vključevalo vse 

zadeve, ki jih obravnava prejšnji odstavek, pa tudi stalno pomoč franšizorja pri 
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tem poslu. Franšizor je pripravljen odstopiti franšizo pod pogoji, ki jih 

opredeljuje franšizna pogodba.  

4.1.2 Operacijski franšizni priročnik 

Priročnik zajema v pisni obliki celoten sistem in metode poslovanja s franšizo. 

Priročnik predstavlja tudi pomemben del legalnih metod zaščite s strani franšizerjevih 

idej, znanja ter trgovskih »skrivnosti«. V njem je zelo natančno razloženo, kako voditi 

franšizno enoto. Deli priročnika so sledeči (Mendelsohn 2005, 63): 

 

Uvod 

V uvodu je predstavljena filozofija poslovanja franšize. Tukaj je na kratko 

zapisano, kaj lahko franšizij pričakuje od franšizorja ter nasprotno. 

 

Operacijski sistem 

V tem delu priročnika je natančno predstavljen operacijski sistem, ki razlaga, kako 

je posel postavljen in kako se določene sestavine poslovanja skladajo v celoto. 

 

Oprema 

Tukaj je natančno razloženo, katero opremo je potrebno imeti pri poslovanju s 

franšizo. Zapisana so tudi navodila za rokovanje s tehnično opremo, seznam možnih 

težav pri delu z opremo ter kako jih najlažje rešiti. Poleg tega so zapisane kontaktne 

številke dobaviteljev in serviserjev opreme. 

 

Navodila za obratovanje 

Ta del priročnika se lahko razdeli v nekaj poglavij, ta so: 

1. Obratovalni čas. 

2. Vzorci trgovanja. 

3. Razpored in seznam osebja. 

4. Raba standardnih načinov in postopka. 

5. Zahteve glede zunanjega videza osebja-uniforme. 

6. Postopki urjenja osebja. 

7. Postopki zaposlitve osebja. 

8. Disciplinski postopki zoper osebje. 

9. Pravilo o ceni. 

10. Pravilo o nabavi. 

11. Standardi izdelkov (kvaliteta, kvantiteta). 

12. Standardi postrežbe, ponudbe. 

13. Postopki ob pritožbah strank. 

14. Dolžnosti osebja. 
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15. Zahteve po poročanju. 

16. Plačila franšize. 

17. Poročila franšizija-na podlagi teh, mu lahko franšizor tudi pomaga. 

18. Načini plačila. 

19. Reklamiranje, marketing. 

20. Pravila o predstavitvi franšize in znamke. 

21. Zavarovanje. 

22. Kontrola količine blaga. 

23. Razlaga in nasveti glede vedno bolj obsežne zakonodaje, ki lahko vpliva na 

njegovo poslovanje (npr: protidiskriminacijski zakoni, …) 

24. Dodatne informcije. 

 

Standardne forme-oblike 

V tem delu priročnika so opisane standardne oblike poslovanja, v katerih so poleg 

zgoraj naštetih še: pogodbe o zaposlitvi, dogovori z managerji in zaposlenimi, da bodo 

obdržali poslovne skrivnosti in metode zase. Poleg tega pa je tudi zapisano kako 

delovati s strankami. 

 

»Tehniško«  dopolnilo-dodatek 

V primeru, da gre za poslovanje, kjer je tehnična oprema bistvenega pomena, je  

v priročniku navedeno poglavje o tehniškem dopolnilu. V tem poglavju pri priročniku 

gre zgolj za tehnične podatke o opremi. 

 

Franšizorjev »imenik« 

Tukaj so naštete osebe, ki delujejo v franšizorjevi organizaciji. Opredeljene so tudi 

naloge zaposlenih. 

 

Telefonski in e-mail adresar 

Adresar vseh uporabniških številk-serviserja in dobaviteljev. 

 

Vsebina napotkov, navodil v priročniku je odvisna od poslovne usmerjenosti 

franšize. Kadar gre za hitro prehrano, so v priročniku še dodatna navodila (Mendelsohn 

2005, 65): 

• Recepti. 

• Vsebina menijev in spreminjanje teh glede na čas in dan. 

• Načini priprave hrane. 

• Kuhinjski postopki, tudi postavitev kuhinje. 

• Čas priprave kuhanja, postrežbe. 
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• Porcije, količina, tudi število porcij iz določene količine sestavin. 

• Zaloge in količina blaga. 

• Tehnike trgovanja in prikazovanja. 

• Lokalno reklamiranje: promocija, stiki z javnostjo. 

• Kje dobiti sestavine ter njihova hramba na policah. 

• Viri in postopki dobave. 

• Postopki ob pritožbah strank. 

• Določila o zdravju, varnosti in higieni. 

• Lokalni predpisi, načrtovanje odvoza odpadkov, nočno obratovanje, hrup, 

parkirišča, delovna dovoljenja za tuje osebje. 

• Čiščenje. 

4.2 Formalni vidik odnosa med franšizorjem in franšizijem 

Temelj formalnih odnosov med franšizodajalcem in fanšizojemalcem predstavlja 

operacijski priročnik. Franšizij mora biti v stalni pripravljenosti na spremembe v 

poslovanju. Operacijski priročnik je podvržen spremembam, s tem pa se spreminjajo 

tudi pogoji poslovanja. Dolžnosti franšizorja v pogobi niso tako trdne, kakor so 

obveznosti franšizija. Franšizor predpisuje zahteve franšizojemalcu ter odobrava pogoje 

prodaje, od katere franšizor zahteva določen delež. Dajalec franšize je v odnosu s 

franšizijem močnejši in postavlja pogoje in pravila poslovanja (Pavlin 2002, 75).   

4.3 Neformalni odnosi 

Franšizna pogodba se po podpisu zelo pogosto ne izvaja dosledno, saj prevladajo 

vsakdanji stiki in poslovanje med franšizorji in franšiziji. Dajalec franšize nadzoruje 

kombinacijo storitev, ponudbe ter ceno proizvodov, medtem ko franšizij sam odloča o 

zaposlovanju svojih delavcev, o knjigovodstvu in delovnem času. Franšizor in franšizij 

ohranjata redne stike, ki pripomorejo k lažjemu reševanju operativnih težav, ki jih 

franšizij sreča pri svojem poslovanju. Stiki med partnerjema pa ohranjata uspešno 

sodelovanje. Za franšizorje predstavlja nadzor nad franšizijem eno od poglavitnih težav, 

saj bi lahko premajhen nadzor dovolil franšizijem možnost delovanja z nižjo 

kakovostjo, medtem  ko bi prevelik nadzor lahko upočasnil sodelovanje ter tako ogrozil 

celoten posel. Franšizor lahko namesto nadzora v prvi osebi uporabi mnenje tretje 

osebe-potrošnika (mnenja potrošnikov o storitvah in kakovosti izdelkov) (Pavlin 2002, 

76).   

4.4 Nastanek svetov franšizijev 

Uspešen franšizni odnos nastane takrat, ko je vzpostavljen kakovosten dvosmerni 

tok komuniciranja med franšizodajalcem in franšizojemalcem. Kadar franšizodajalec 
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podpira takšen način komuniciranja pridobi pomembne informacije brez odpora s strani 

franšizojemalca. Kadar se sveti franšizijev združijo v sindikalno združenje, pa lahko 

nastane problem s strani franšizodajalca, saj imajo te združitve veliko pogajalsko in 

rušilno moč. Napetost franšizijev privede do nastanka franšiznih svetov, kjer franšizor 

ne sodeluje pri njenem nastanku.  

Razlogi za nastanek so, kadar franšizor (Pavlin 2002, 77): 

• ne izpostavi pravega stika s franšizojemalci, 

• ne zagotavlja ustrezne podpore, 

• ne upošteva zamisli franšizojemalcev, 

• ne izpostavi medsebojno zaupanje s franšizojemalci, 

• zanemarja trženje, 

• ne zagotavlja kakovostnih proizvodov franšizojemalcem. 

 

Franšizorji včasih spodbujajo ustanavljanje svetov franšizijev in tako ustvarjajo 

pozitivno vzdušje med obema stranema. V tem primeru se prepreči nastanek »sovražnih 

struj«, uperjenih proti franšizorju. Svet franšizijev tako postane posvetovalna vez med 

obema stranema, ki tako povečajo sinergijsko moč celotnega sistema. Franšizni sveti 

tako rešujejo probleme, dokler jih je še moč enostavno rešiti. 

Problemi, ki jih skušajo rešiti so (Pavlin 2002, 78): 

• predlogi o spremembah delovanja sistema, 

• tehnične oziroma tehnološke inovacije, 

• spremembe v pogodbi, 

• posvetovanje glede strategije trženja, 

• načrti promocije in njena izvedba. 

4.5 Šest stopenj franšiznega odnosa 

Odločitev franšizija o nakupu franšize ali o vključitvi v franšizni sistem zahteva 

korenit premislek o prednostih in slabostih, ki jo taka poslovna odločitev prinaša. 

Franšizija na njegovi poti spremlja polno psiholoških ovir, v katere so  vključena čustva, 

kot so: upanje, veselje, razočaranje, frustracije in ponovno zaupanje. Franšizij mora 

prehoditi šest sopenj franšiznega odnosa s franšizorjem (gre za dozorevanje odnosa). 

Kako hitro se bodo franšiziji pomikali skozi teh šest stopenj, je odvisno od njih samih, 

osebne zrelosti, privrženosti k franšizi, komunikacijskih spretnosti ter vodstvenih 

sposobnosti. Nekateri se skozi teh šest stopenj prebijejo zlahka, za nekatere pa ta 

predstavlja velik problem, stres, konflikte in lahko se zgodi, da se na pol poti premislijo 

in prekinejo franšizno razmerje. 

Franšizni sistem zajema šest stopenj, te so (Pahor 2006, 50-52): 

1. Stopnja veselja, zadovoljstva (The Glee stage) 
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Franšiziji so na začetku svoje poti ponavadi zelo optimistični, polni pričakovanj, 

zadovoljni ter navdušeni. Odločijo se za nakup in upajo, da jim bo posel stekel. 

Franšizor jih pri tem spodbuja, obljublja jim pomoč ter jim zagotavlja uspeh. V tej fazi 

so pozitivna čustva na zelo visokem nivoju. Prisoten je močan občutek uspeha. To 

obdobje traja od treh do dvanajst mesecev, odvisno od franšizijevih prejšnjih poslovnih 

izkušenj. Nanaša se na nakup franšize. 

2. Stopnja plačil (Fee stage) 

V tej fazi se franšizij bolje seznani s poslovnimi financami. Občutljivi postanejo na 

mesečna plačila za uporabo franšize (royalty) in na sredstva skupnih trženjskih akcij. V 

teh plačilih vidijo krivca, ki jim jemlje delež njihovega dobička. To obdobje traja nekje 

od šest do dvanajst mesecev. V tej fazi začne zadovoljstvo franšizija počasi pojenjati. 

Ponavadi ima franšizij dve možnosti: prva je, da se vrne na prvo fazo z zmanjšanjem 

licenčnine, ali pa gre na naslednjo, tretjo fazo. 

3. Stopnja »jaz« (The me stage) 

Sčasoma franšizij ugotovi, da ima zasluge za uspeh le on sam. Ponavadi pridejo do 

sklepa, da je uspeh, ki so ga dosegli, rezultat njihovega trdega dela. Prepričani so, da bi 

bili prav tako uspešni, če ne še bolj, če ne bi bili pod okriljem franšizorja. V psihologiji 

se temu pravi: povzdigovanje samega sebe, ko zasluge za uspeh prepisujemo samemu 

sebi, medtem ko za neuspeh krivimo druge. Tak način reagiranja je prisoten prav v tej 

fazi. V obeh primerih je franšizor deležen kritike.   

4. Stopnja svobode (The free stage) 

Potreba po svobodi je v tej fazi zelo izrazita. Franšizij ima veliko željo po ukinitvi 

pravil in omejitev s strani franšizorja. Franšizij gre lahko tudi tako daleč, da preizkuša 

meje franšize, lahko celo testira, kako trden je franšizni dogovor, saj ga bo poskušal 

prelomiti in prekiniti pogodbene obveznosti. Franšizija v tej fazi jezi postavljanje norm 

s strani franšizorja. Želja po neodvisnosti narašča s franšizijevim zaupanjem v posel. 

Franšizor se lahko v tej fazi tudi odloči, da odpusti franšizija, če smatra, da je njegov 

upor prevelik. To lahko stori s prekinitvijo pogodbe ali s prisilno prodajo. Na tej stopnji 

lahko franšizij postane tudi slab zgled ostalim franšizijem v verigi. Na tej točki lahko 

franšizij nadaljuje prerekanja in zamere in se vrne na tretjo stopnjo ali pa se premakne 

na naslednjo stopnjo, stopnjo spoznanja. 

5. Stopnja spoznanja, videnja (The see stage) 

Nastali nesporazum med franšizorjem in franšizijem se ne sme ignorirati. Potreben 

je odkriti razgovor in obojestransko razumevanje. Franšizor mora franšizija spoštovati 

ter ga vključevati v načrtovanje prihodnjega razvoja franšize. Če franšizor dosledno in 

jasno vodi franšizni sistem, franšizij pridobi zaupanje v moč skupine in je tej bolj 

privržen. 
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6. Stopnja »mi« (The we stage) 

Pri tej stopnji gre za premik iz neodvisnega mišljenja v soodvisno mišljenje. 

Franšizij pride do spoznanja, da sta za uspeh potrebna dva, torej sodelovati mora s 

franšizorjem. Da franšizij doseže to fazo, mora biti dovolj zrel, tržno usmerjen, 

nepristranski in dobičkonosen. Sodelovanje mora biti obojestransko, da bo obrodilo 

sadove. Franšiziji, ki so dosegli šesto stopnjo, so največja pridobitev franšiznih verig. 

Slika 4.1 Šest stopenj franšiznega odnosa 

 

* franšizij uživa popolno zadovoljstvo v dani situaciji 

** nezadovoljstvo franšizija v dani situaciji   

Vir: Pahor 2006, 50-52. 

Slika 4.1 prikazuje, kako se spreminja zadovoljstvo franšizija skozi različna 
obdobja v sodelovanju s franšizorjem.  

 

Povalej primerja »franšizne odnose v poslovanju« z zakonsko zvezo:  

Praviloma so odnosi v franchisingu podobni zakonski zvezi. Tako imenovani »medeni 

meseci« trajajo vse dotlej, dokler obseg poslovanja in dobiček rastejo, takoj pa nastanejo 

»zakonske motnje«, če se v poslu pokažejo negativni trendi. (1992, 95)  
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5 KOMUNIKACIJA MED FRANŠIZORJEM IN FRANŠIZIJEM 

Za uspešno sodelovanje med jemalcem in dajalcem franšize mora biti vzpostavljen 

program komunikacije. Obe strani morata biti kar se da jasni in razumljivi, saj le tako 

steče uspešna komunikacija. Pogovor med franšizojemalcem in franšizodajalcem mora 

biti konstruktiven, saj se le tako lahko rešujejo težave in zapleti pri poslovanju. Dober 

odnos med franšizorjem in franšizijem se gradi na različne načine kot so: osebni 

kontakt, pisna komunikacija, sestanki ter združenje franšizorjev (Mendelsohn 2004, 

163). 

5.1 Osebni kontakt 

Osebni kontakt je zelo pomemben, zanj je večinoma zadolženo osebje specialistov 

v franšizorjevi pisarni ter osebje, ki hodi na teren. Predstavniki franšizorja morajo imeti 

osebni pristop do franšizija, saj mu tako pokažejo, da franšizorja skrbi zanj. Uspešno 

poslovanje se gradi lahko le na dialogu, vodstvo mora pokazati dostopnost franšiziju, saj 

tako grdijo medsebojno zaupanje. Osebni kontakt mora biti pogost, saj se z njim utrjuje 

pozitiven in uspešen odnos, s tem pa se predstavniki franšizorja prepričajo o tem ali je 

franšizij zadovoljen s ponudbo pomoči in podpore, ki jo prejema od franšizorja. Vsak 

terenski obisk predstavnikov franšizorja, se zabeleži v poseben obrazec, v katerega se 

vpiše ali franšizij sledi standardom ter pogodbenim obveznostim. Predstavniki vodstva 

franšiziju svoje opazke povedo v primeru, če ta ne obratuje pravilno. Nobeno poročilo 

ni prikrito franšiziju, saj je to vir informacij in pomoč pri izboljšanju njegovih 

standardov in poslovanja (Mendelsohn 2004, 163-164). 

5.2 Pisna komunikacija   

Včasih je pisna komunikacija bolj pogosta kakor osebni kontakt. V pisnem 

sporočanju, je zelo pomembno, da se zadeve pravilno razložijo in da sporočilo ni 

dvoumno ter nerazumljivo. 

Poznamo 5 oblik pisne komunikacije (Mendelsohn 2005, 164-165): 

• navadna korespondenca, 

• okrožnica, poročila, 

• internetna komunikacija, 

• »obnovitve« priročnikov, 

• poročila terenskih obiskov. 

  

Pri pošiljanju sporočil franšiziju je franšizor zelo pozoren in natančen, saj bi lahko 

le en neprimeren stavek (komentar), povzročil žalitev za franšizija ter tako ogrozil 

sodelovanje med stranema. 
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5.3 Sestanki  

Sestanki na lokalnem in nacionalnem nivoju so včasih zelo učinkovit način, kako 

obdržati dober kontakt s franšiziji, njihovimi željami, dvomi, strahovi, idejami in 

pritožbami. Na takih sestankih lahko franšizor predstavi svoje predloge za izboljšavo 

poslovanja franšizijev, predlogi za boljšo promocijo in marketing franšize (Mendelsohn 

2005, 165). 

5.4 Združenje franšizijev 

Obstajata dva različna razloga, zakaj pride do vzpostavitve združenja franšizijev. 

Eden od razlogov je želja po izboljšanju že dobrega in uspešnega odnosa, drugi razlog 

je nezadovoljstvo in negativno vzdušje v odnosu do franšizorja. V takem primeru gre za 

neuspeh franšizorja na različnih področjih, kot so (Mendelsohn, 2005, 165): 

• nezadostna komunikacija s franšizijem, 

• pomanjkanje posluha za ideje in skrbi franšizija, 

• kadar ne nudi podpore, 

• ne sledi poslovnim trendom na trgu. 
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6 FRANŠIZING V SVETU IN EVROPI 

V začetku 20. stoletja so v Združenih državah Amerike nastali prvi franšizni posli. 

Začetnika v tem poslovanju sta General Motors in Rexall, ki sta leta 1902 prva začela s 

franšiznim poslovanjem. V obdobju po drugi svetovni vojni se je franšizing še bolj 

okrepil v Združenih državah Amerike ter se razširil tudi na evropska tla. Najprej je bil 

franšizing prisoten na področju trgovine z avtomobili (Ford, Chrysler, Volkswagen...) 

ter naftni industriji (Mobiloil, Citgo…). Sledila je širitev franšizinga na področja 

distribucije osvežilnih pijač (Coca-Cola, Pepsi-Cola…), na področje veletrgovin-

prodaja na drobno, področje turizma, gostinstva in obrti (Holiday INN, Avis, Hertz…). 

Najnovejša oblika franšiznega poslovanja je Master franšizor2 (Povalej 1992,19-20). 

V zadnjih 25 letih je franšizing dosegel velik napredek, saj v nekaterih industrijah 

predstavlja celo prevladujočo obliko širjenja (npr. restavracije s hitro prehrano, 

hotelirstvo, prodaja nepremičnin). Ameriška trgovska zbornica je leta 1980 ocenila 

bruto dohodek franšiznih podjetij na 350 milijard, leta 1985 na 529 milijard, na začetku 

leta 2004 pa naj bi tako mednarodno franšizno združenje (IFA), dosegla en trilijon na 

leto v prodaji na drobno v ZDA in tako dosegla kar 40 % vseh maloprodajnih trgovin 

(Kaufmann 2004). 

 IFA3 opredeljuje franšizing kot trajno razmerje, v katerim podeljuje franšizor 

licencirane pravice poslovnim enotam proti plačilu jemalca franšizinga ter nudi pomoč 

na področju organizacije, šolanja in vodenju podjetij (Hrastelj 1995, 142). 

Franšizing se je začel v Evropi na podlagi ameriških franšiznih verig. Danes je v 

Evropi več aktivnih franšiznih blagovnih znamk kakor v Ameriki. Toda evropski 

franšizing je manj množičen, saj ima v Evropi velik sistem nekaj sto enot, medtem ko 

ima ameriški velik sistem nekaj 1000 enot. Evropske franšize omejuje lokalnost. Le 

malo podjetij sodeluje s tujimi državami. Veliko franšiznih konceptov je usmerjeno 

preveč lokalno, da bi bili sprejeti v tujini, saj so preveč specifični. V Evropi uravnava 

delovanje in poslovanje s franšizami evropski kodeks etike franšiznih družb. V kodeksu 

je določeno in opredeljeno, kaj to je franšizing. V ZDA franšizno razmerje namesto 

kodeksov etike nadzoruje skupina odvetnikov, ki nadzorujejo poslovanje s franšizami. 

Po evropskem etičnem kodeksu franšiznih družb naj bi se franšizodajalec sam zavezal 

etičnemu poslovanju. Vedno bolj je prisotna želja po zakonski ureditvi franšizinga, ki bi 

dala sodišču pristojnost za reševanje sporov med dajalcem in jemalcem franšize. 

Danes se področje vzhodne Evrope vedno bolj odpira zahodnemu svetu in s tem 

franšiznemu sistemu. Metropole vzhodne Evrope (Budimpešta, Praga, Varšava) so 

                                                 
2Master franšizor-posrednik med franšizorjem in franšizijem. Ta oblika franšizinga je 

rezultat velike razpršenosti mreže poslovanja. 
3IFA (International Franchising Assotiation) organizacija predvsem severnoameriških 

nosilcev franšizinga. 
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polne znanih franšiznih znamk, kot so Burger King, Pizza Hut, Body Shop in druge. Ta 

pojav ni prisoten v slovenskih večjih mestih. Tuje franšizne verige so v državah 

vzhodne Evrope bolj prisotne in bolj številne kakor domače. Najbolj številne franšize 

so: ameriške in zahodnoevropske (Nemčija, Velika Britanija, Francija). Med glavne 

razloge za nižje število domačih franšiz v vzhodnoevropskih državah spada nižji razvoj 

podjetniškega znanja in izkušenj, pomanjkanja finančnih virov in franšiznega znanja. 

Danes so nekatere franšize vzhodnoevropskih držav uspele priti na zahod. Med članice 

evropske franšizne federacije sodijo Češka, Madžarska in Slovenija. Evropske države 

imajo prav tako tudi naložbe v franšiznih enotah na zahodu. Pri vlaganju kapitala je 

eden izmed zelo pomembnih vidikov kulturna in geografska bližina vlagatelja in 

področja, v katerega vlaga kapital. Primer: Poljska veriga kozmetičnih izdelkov je 

prilagojena potrebam in kupni moči trgu srednje in vzhodnoevropskih držav (Pavlin in 

Pahor 2006, 52-53).  

Tabela 6.1 Razširjenost franšiznih dejavnosti na nekaterih večjih ekonomskih trgih 

Država 
Število 

franšizorjev 

Število 

franšizijev 

Letni promet 

(v milijardah 

ameriških 

dolarjev) 

Število 

delovnih mest 

Kitajska 1,900 87,000     2.9      $ 110,000 

ZDA 1,400      350,000    1,000.0      $ 9,000,000 

Kanada 1,327 63,642     90.0      $ * 

Južna Koreja 1,300      100,000        0.840  $ 500,000 

Južna Afrika    865        40,484          7.5      $ 100,000 

Nemčija    810   3,900      22.3      $ 330,000 

Francija    719 33,268      33.0      $ 350,000 

Avstralija    708 52,000      46.7      $ 700,000 

Filipini    700   4,000        1.7      $ 100,000 

* Neznano 

Vir: Mendelsohn 2005, 19 

 

ZDA so vodilna svetovna država na področju franšizinga. Čeprav imajo za skoraj 

polovico franšiznih sistemov več od EU, z njimi ustvarijo skoraj osemkrat večji promet. 
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7 SLOVENSKI FRANŠIZING  

Slovenski podjetniki imajo veliko možnosti uspešno razviti franšize. Med področja 

z veliko zmožnostmi sodijo »mobilne franšize« (hitra hrana, pomoč voznikom na cesti, 

storitve na domu-svetovanje pri opremljanju stanovanja), poslovne storitve poslovnih 

sistemov (čiščenje prostorov, dobava materiala gradbenim podjetjem, dobava opreme, 

oblačil), fitnes in wellness centri (v okviru hotelov, nakupovalnih centrov), lekarne, 

pomoč ostarelim na domu, hitra popravila vozil…Po mnenju Josa Burgesa4 bi za razvoj 

slovenskega franšizinga bilo potrebno posnemati in kopirati uspešne, uspešne rešitve iz 

tujine ter te prenesti v slovenska podjetja. Promoviranje etičnega kodeksa v franšizingu 

bi prav tako lahko pripomoglo k razvoju franšizinga na Slovenskem. Poleg tega je zelo 

poučno in uporabno tudi obiskovanje velikih franšiznih sejmov, kjer se na enem mestu 

lahko dobi veliko znanja ter vpogled v izkušnje drugih (Pavlin 2004). 

Medtem pa na slovenskem prostoru še vedno ni razvitih strategij franšizinga. 

Razvoj franšiznih mrež je pri razvoju prepuščen samim podjetjem. V Sloveniji 

govorimo o izvozu franšiz na področje nekdanje Jugoslavije, medtem ko o izvozu na 

evropski trg ni nobenih podatkov. Ni znano, da bi katera od slovenskih franšiznih 

podjetjih sodelovala na znanih franšiznih sejmih v Milanu, Parizu, Zagrebu ali v 

Budimpešti (Pavlin 2004). 

Tuje franšize v Slovenijo vstopajo neposredno preko franšizodajalčeve hčerinske 

družbe ali preko krovne (master) franšize. Tako se tveganje prepusti lokalnim 

vlagateljem kapitala. Zato je na skupščini svetovnega sveta za franšizing (WFC) ena od 

glavnih franšiznih trgov v Evropi izdala poseben kodeks, ki naj bi zavaroval 

franšizojemalce na vzhodnem trgu, med katere spada tudi Slovenija. Poleg tega je zaradi 

pomanjkanja franšizne tradicije na našem trgu vsekakor bolj tvegano za začenjanje 

franšiznega posla tuje franšize kot na drugih, že uveljavljenih trgih (Pavlin 2006, 53). 

V Sloveniji poznamo nekaj večjih podjetij, ki se ukvarjajo s franšizingom, to so: 

Mercator, DZS, Petrol, Tuš, McDonalds, Merkur. V Sloveniji deluje okrog 160 

franšiznih sistemov.  Natančnega števila franšiznih enot, ki obratujejo v Sloveniji ni 

mogoče določiti, saj v Sloveniji še ni obvezne registracije franšiznih podjetij (Rugelj 

2004, 46-47).   

 Franšizing v Sloveniji bi si moral pridobiti več pozornosti kot do sedaj. Podporni 

centri za razvoj podjetništva bi morali za sedanje franšizorje, franšizije ter bodoče 

franšizorje in franšizije pod ugodnimi pogoji ponuditi izobraževanje ter svetovanje. K 

boljšemu razvoju franšizinga bi pripomogla vodena udeležba ne večjih franšiznih 

sejmih, kjer bi lahko novi in bodoči franšizorji, franšiziji pridobili veliko novih 

informacj in znanja (Pavlin in Pahor 2006, 40-41). 
                                                 

4 Jos Burges-direktor nizozemskega franšiznega združenja.  
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7.1 Težave s katerimi se srečujejo slovenski franšizodajalci 

Številne napake slovenskih franšizodajalcev so (Pavlin in Pahor 2006, 53): 

• Nezaupljivost v dolgoročno uspešnost svojega izdelka. 

• Franšizing jemljejo kot izhod iz sile, iskanje investitorjev, izhod iz lastne 

podkapitaliziranosti (pri takem poslu ne bi sodelovale banke, medtem ko na  

zahodnem evropskem trgu banke kreditirajo franšizojemalce).  

• Svoje blago prodajajo nefranšiznim podjetjem ceneje kot franšizijem. Tudi v 

svojih prodajnih centrih prodajajo blago po ugodnejših cenah. 

• Ne razumejo nujnosti dobičkonosnosti franšizija za obstoj franšizne verige. 

• Ne zavedajo se pomembnosti vlaganja v franšizno združenje ter posledično 

pomena obstoja pred prihajajočo konkurenco. 

7.2 Različne oblike franšizinga v Sloveniji  

V Sloveniji poznamo različne oblike organiziranja franšizinga, predvsem je pogost 

pri trgovini in storitvah (Kapital 2007):  

• Proizvodni franšizing-franšizor sam proizvaja blago ter ga preko svojih 

franšizijev distribuira potrošnikom (Mura, Mexx). 

• Distribucijski franšizing (grosisti) ta oblika franšizinga je enaka proizvodni 

obliki, le da je tukaj franšizor grosist (Merkur, Mercator). 

• Storitve-večina franšiznih sistemov spada v to skupino franšizinga, vsebujejo 

veliko poslovnega ter tehničnega »know-howa«. (Mc Donalds, Avis, Herz). 

• Industrijski franšizing franšizor in franšizij sta industrijski podjetji. Končni 

proizvod izdelajo franšiziji ter ga prodajo distributerjem oz. trgovcem (Coca-

Cola, Schweps). 

• Temeljni ali master franšizing-franšizor na podlagi temeljne franšizne pogodbe 

podeljuje pravico franšizinga. Franšiziji pa lahko odstopa franšizne pravice 

naprej pod franšizijem (Pearl Vision). 

7.3 Sekcija slovenskih franšiznih družb  

10. 6. 1998 je bila v Sloveniji ustanovljena sekcija slovenskih franšiznih družb, 

sestavljajo jo dajalci franšiz-franšizorji, katerih del poslovanja je tudi franšizing. 

Poglavitne naloge oddelka za slovenski franšizing so spodbujanje razvoja franšizinga na 

slovenskem območju, skrb za interese franšizodajalcev in franšizojemalcev, 

omogočanje pretoka informacij ter zaščita dobrega glasu franšizinga. Sekcija deluje na 

podlagi določenih pravil, ki usmerjajo organiziranost in delo sekcije slovenskih 

franšiznih družb, ta pravila natančno določajo pogoje za sprejem v redno oz. pridruženo 

članstvo v sekciji. Delovanje sekcije: prav tako določa evropski kodeks etike za 
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franšizing, tega se uporablja tudi kot slovenski kodeks etike za franšizing (Trgovinska 

zbornica Slovenije 2007).  

7.3.1 Cilji sekcije slovenskih franšiznih družb 

Cilji sekcije slovenskih franšiznih družb (Slovenian Franchise Association 2008b): 

 

• Promoviranje in razvoj franšiznega poslovanja v Sloveniji. 

• Zaščita interesov franšizorjev in franšizijev. 

• Razvijanje mnenj in predlogov glede gospodarskega sistema in gospodarske 

politike v državi ter to preko trgovinske zbornice Slovenije tudi prikazati 

organom vlade. 

• Vzpostavljanje kontaktov s tujimi franšiznimi organizacijami s ciljem 

izmenjave poslovnih informacij ter znanja in izkušenj. 

• Vzpodbujanje trgovinske izmenjave ter poslovnih informacij med člani sekcije 

na podlagi skupnih interesov.  

• Vzpostavljanje sodelovanja z domačimi organizacijami in družbami. 

• Zaščita dobre ugleda franšizinga kot načina poslovnega sodelovanja.   

7.3.2 Naloge sekcije slovenskih franšiznih družb  

Naloge sekcije slovenskih franšiznih družb (Slovenian Franchise Association 

2008b): 

• Zaščita interesov članstva. 

• Zbiranje in posredovanje pomembnih podatkov in informacij svojim članom. 

• Nudenje brezplačnih napotkov in nasvetov za boljše poslovanje svojim članom. 

• Organizacija poslovnih seminarjev ter redna izdaja profesionalnih publikacij. 

• Vzpostavljanje kontaktov s trgovskimi združenji in institucijami ter z njimi 

razpravljati o nastalih težavah med poslovanjem ter vzpodbujanje poslovnega 

sodelovanja.  

• Zagotavljanje informacij o franšizingu za javnost, vladne in parlamentarne 

organe ter za druge organizacije, s tem pa promovirati interese franšizorjev in 

franšizijev. 

• Vzpostavljanje stikov z mednarodnimi združenji ter trgovskimi združenji 

drugih držav. 

• Sprejetje evropskega kodeksa etike za franšizing ter poslovanje na podlagi 

tega. 
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8 PRIHODNOST FRANŠIZINGA 

Evropska franšizna federacija v Bruslju je podala podatke, ki kažejo tako na rast 

števila sistemov kot na rast števila franšiznih enot v Evropi ter v svetu. V S. Ameriki in 

v Evropi deluje preko 10.000 franšiznih sistemov, v J. Ameriki in Aziji je franšizing 

prav tako v porastu. Tudi v Kitajski, Indiji, JV Aziji in na Japonskem deluje na tisoče 

franšiznih sistemov. V Aziji se je franšizing zelo razcvetel in tako je postal azijski trg 

eden od najbolj ugodnih za razvoj franšizinga na svetu. Lastne franšizne verige se v 

polnem zamahu razvijajo ter prodirajo ne le na lokalni, temveč tudi na globalni ravni. 

Na kitajskem trgu tako že danes deluje vsaj 2000 tujih in domačih franšiz, 10 milijonov 

investitorjev pa čaka na svoje priložnosti. Naznanjajo franšizne sejme s preko 1000 

najbolj znanimi globalnimi blagovnimi znamkami, največji sejmi v Evropi in ZDA 

predstavijo naenkrat največ 500 globalnih znamk. Poleg Kitajske se fanšizing bliskovito 

širi na trge Malezije in Filipinov. V vse večjem porastu je tudi v državah J. Amerike: 

Mehiki, Braziliji, Argentini, prav tako tudi v Alžiru, Egiptu in Maroku. V prihodnosti 

naj bi se razvoj obstoječih franšiznih sistemov ter nastanek novih trendov razširili na 

področja prehranjevanja, trgovine, avtomobilizma ter osebnih poslovnih storitev. 

Proizvajalci razvijajo različne tehnologije za picerije, tople sendviče, avtomate za kavo, 

testerje za avtomobilske motorje ter računalniške programske opreme za izobraževanje. 

(Pavlin in Pahor 2006, 40-41) 

8.1 Nekaj najbolj zanimivih področij, na katerih franšizorji v tujini iščejo 

nove sodelavce 

Področja, na katerih franšizorji v tujini iščejo nove sodelavce (Pavlin in Pahor 

2006, 40-41): 

• nega na domu,  

• kuhanje, čiščenje in pospravljanje stanovanj,  

• organiziranje privatnih zabav na domu, 

• inštrukcije, 

• varovanje domačih živali,  

• dostava na dom vseh artiklov za nego domačih živali,  

• selitve, popravljanje in sestavljanje pohištva,  

• finančno svetovanje fizičnim osebam,  

• oprema poslovnih prostorov z rastlinami in nega le-teh,  

• šivanje oblek po meri za priznano blagovno znamko,  

• pranje avtomobilov na parkiriščih nakupovalnih centrov,  

• svetovanje in spremljanje strank pri shujševalnih kurah,  
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• fitness centri za starejše. 

8.2 Deset najbolj uspešnih ameriških franšiz za leto 2007  in 2008 

Deset najbolj uspešnih ameriških franšiz za leto 2007 (Entreprenuer.com 2007):  

1. Subway 

2. Dunkin' Donuts 

3. Domino's Pizza LLC 

4. McDonald's 

5. UPS Store, The/Mail Boxes Etc. 

6. RE/MAX Int'l. Inc. 

7. Curves 

8. Sonic Drive In Restaurants 

9. InterContinental Hotels Group 

10. Century 21 Real Estate LLC 

Deset najbolj uspešnih ameriških franšiz za leto 2008 (Entreprenuer.com 2008):  

1. Subway 

2. KFC Corp. 

3. McDonald's 

4. Dunkin' Donuts 

5. Domino's Pizza LLC 

6. Curves 

7. RE/MAX Int'l. Inc. 

8. Sonic Drive In Restaurants 

9. Pizza Hut 

10. UPS Store, The/Mail Boxes Etc. 
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9 SUBWAY 

Zgodba o Subway-u se začne leta 1965 v mestecu Bridgeport, v ameriški zvezni 

državi Connecticut. Takrat sedemnajstletni Fred De Luca je zaključil srednjo šolo in 

sanjal o študiju. Starši niso imeli dovolj denarja, da bi sina finančno podprli pri 

izobraževanju, zato se je sam posvetil iskanju poti do denarja. Istega leta se je družina 

srečala s starim prijateljem dr. Petrom Buckom, ki je mlademu Fredu svetoval posel z 

restavracijo s sendviči ter mu ponudil začetni kapital, ki je znašal 1000 dolarjev. 28. 

avgusta leta 1965 je De Luca odprl prvo trgovino s sendviči Pete's Super Submarines. 

Sledilo je odprtje novih restavracij na različnih koncih države Connecticut. Spoznala 

sta, da bosta dober marketing, videz restavracij in jedi ključna dejavnika njunega 

uspeha. Odločila sta se za spremembo imena iz Pete's Subs v Subway z svetlo rumenim 

logotipom. Prvotni cilj je bil odprtje 32 restavracij do leta 1976. Dve leti pred tem sta 

imela v zvezni državi Connecticut 16 restavracij. Odločila sta se, da bosta v naslednjih 

dveh letih odprla še 16 enot toda nista vedela kako, zamisel se jima je porodila ko ju je 

njun odvetnik seznanil s franšizingom (Subway 2008a). 

Istega leta je Subway formalno postal franšizna veriga. Dve leti kasneje sta 

franšizorja, dosegla želeni cilj in sicer odpreti 32 restavracij v desetih letih. Po nekaj 

letih sta odprla restavracijo na otoku Bahrain v Savdski Arabiji, to je bila prva Subway 

restavracija v tujini. Trenutno deluje po vsem svetu več kot 29.000 restavracij Subway. 

Franšiza je že večkrat bila izbrana za franšizo leta v ameriški reviji Entrepreneur. Danes 

vsako minuto veriga Subway postreže 1900 sendvičev. Za uspeh Subway-a je zaslužna 

pravilna in dobra izbira hrane ter primerna lokacija restavracij. Pri Subway-u želijo 

pritegniti dejavne potrošnike, ki v svojem polnem delavniku potrebujejo hranljivo ter  

okusno hrano. Danes se že veliko ljudi odloča za bolj zdravo in nemastno hrano, zato 

tem zahtevam pri Subway-ju skušajo na najboljši način ustreči. Svojim strankam po 

vsem svetu ponujajo več kot dva milijona različnih menijev, ki se med seboj razlikujejo 

glede na lokacijo ter kulturno in versko okolje, v katerem se nahaja restavracija. 

Uspešnost franšize Subway privlači nove in stare franšizije. Kar pritegne pozor 

podjetnikov so nizki začetni stroški, dostopnost opreme in znanja ter prilagodljivost 

glede lokacije restavracije (Subway 2008a). 

Pri Subway-u se trudijo prenašati svoje znanje naprej franšizijem, da bi lahko ti bili 

uspešni v vodenju svojih enot. Danes ima Subway več kot 29.174 restavracij v 86 

državah sveta. Po mnenju vodstva franšize, je tisto, kar jim prinaša velik uspeh: odlična 

hrana, velika izbira različnih menijev, preprosto delovanje ter podporni sistem, ki 

pomaga franšizijem.  Pri Subway-u učijo franšizije metod, ki jim pomagajo učinkoviteje 

voditi njihov posel. Po mnenju vodstva franšize je hrana Subway zdrava alternativa 

tradicionalni hitri hrani. Pri Subway-u imajo vedno svež kruh, saj ga dnevno sami 
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pečejo za sendviče, ponujajo veliko zelenjave, sendviči se naredijo po naročilu in želji 

kupca, ki lahko opazuje in gleda, kako mu sendvič naredijo (Wikipedia 2008).         

Glavna operativna postaja za Subway v ZDA je v  Milfordu v zvezni državi 

Connecticut, poleg tega pa hkrati deluje še pet regionalnih podpornih centrov izven 

področja ZDA. Za evropsko tržišče deluje center v Amsterdamu, avstralsko in 

novozelandsko področje ima svoj podporni center v Brisben-u, Avstraliji. Za področje 

Bližnjega vzhoda deluje center v Bejrutu, za azijski trg v Singapuru ter za J. Ameriko pa 

v Miami-u na Floridi (Wikipedia 2008).      

Veliko analitikov restavracij pripisuje hitro rastoč uspeh skrbi za zdravo prehrano 

pri Subway-u. Leta 1999 je ameriški študent Jared Fogle izgubil 110 kilogramov s 

pomočjo diete, ki je bila sestavljena večinoma iz Subway sendvičev in telovadbe. 

Zgodba o Jeredu je še danes uporabljena pri marketinški kampanji Subway-a. Ameriški 

študent je postal predstavnik pri širjenju podobe zdrave in zavedne verige restavracij.   

Leta 2003 so pri Subway-u podpisali pogodbo a podjetjem Coca-Cola, da bi to pogodbo 

zapečatili, so se v podjetju Coca-Cola odločili finančno podpreti nakup pečic v vseh 

severnoameriških restavracijah Subway. Sendviči v Subway restavracijah se razlikujejo 

glede na državo in trg. V muslimanskih državah v sendvičih ni šunke in svinjine, toda 

ključni elementi ponudbe so še vedno prisotni ne glede na kraj, lokacijo restavracije. 

Glavna hrana, ki je prodajana v restavracijah, so sendviči v različnih velikostih. Vse 

restavracije nudijo svojim strankam: zeleno solato, paradižnik, čebulo, papriko, 

kumarice, olive, feferone poleg izbranih elementov glede na trg: korenje, koruza, radič 

in avokado. Leta 2006 so v predmestju Ohia, odprli prvo restavracijo z judovsko hrano. 

V prihodnosti ima namen odpreti podobno restavracijo tudi glasnik Subway verige 

Jered Fogle. V muslimanskem svetu restavracije Subway nudijo halal (muslimanom 

dovoljena hrana, medtem ko je haram prepovedana) menu, tudi v ZDA imajo dve 

podobni restavraciji, nekaj jih je tudi v Veliki Britaniji (Wikipedia 2008).    

 

Pri Subway-u so naloge franšizija sledeče (Subway 2008b) : 

• plačilo franšizne pristojbine, 

• najdba primerne lokacije, 

• nakup opreme, 

• najem zaposlenih za delo v restavraciji, 

• stroški za uporabo licence je 8 % od prodaje, 

• plačilo reklamne pristojbine 3,5 % (V ZDA, Kanadi in Avstraliji 4,5 %)  

 

Naloge podjetja so (Subway 2008b): 

• dovoliti dostop do formul izdelkov in sistemov delovanja, 

• pomoč na terenu 
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• pomoč pri opremi in dizajnu lokala, 

• pomoč pri nakupu opreme, 

• program uvajanja, 

• zagotovitev priročnika o poslovanju, 

• predstavnik na odprtju lokala, 

• periodično ocenjevanje in podpora, 

• izdaja informativnih publikacij. 
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Tabela 9.1 Mednarodne lokacije Subway 

  
Države 

Št. 
enot 

   Države 
Št. 

enot 

1. ZDA 21523   44. Filipini 12 
2. Kanada 2331   45. Čile 11 
3. Velika Britanija 1122   46. Kolumbija 10 
4. Australija 1065   47. US Deviški otoki 10 
5. Nemčija 593   48. J. Afrika 9 
6. Mehika  347   49. Italija 8 
7. Porto Rico 230   50. Poljska 8 
8. Nova Zelandija 200   51. Katar 8 
9. Japonska 143   52. Aruba 7 

10. Brazilija 140   53. Hrvaška 7 
11. Venezuela 119   54. Bahrain 6 
12. Indija 115   55. Belgija 6 
13. Francija 84   56. Češka 6 
14. Irska 80   57. Turčija 6 
15. Kitajska 74   58. Kajmansko otočje 5 
16. Tajvan 68   59. Libanon 5 
17. Nizozemska 54   60. Oman 5 
18. J. Koreja 52   61. Portugalska 5 
19. Singapur 47   62. Afganistan 4 
20. Finska 44   63. Argentina 4 
21. Švedska 40   64. Bolivija 4 
22. Rusija 39   65. Grčija 4 
23. Združeni Arabski Emirati 39   66. Hong Kong 4 
24. Španija 33   67. Tanzanija 4 
25. Gvatemala 30   68. Zambija 4 
26. Salvador 29   69. Jamajka 3 
27. Costa Rica 27   70. Jordan 3 
28. Kuvajt 27   71. Northern Mariana Islands 3 
29. Pakistan 27   72. Urugvaj 3 
30. Panama 26   73. Antigua, Barbados,  2 
31. Savdska Arabija 26   74. Avstrija 2 
32. Malezija 23   75. Dominikanska Republika 2 
33. Tajland 23   76. Granada 2 
34. Madžarska 22   77. Luksemburg 2 
35. Trinidad 20   78. Angola 1 
36. Irak 19   79. Belize 1 
37. Islandija 17   80. Bolgarija 1 
38. Bahami 16   81. Gibraltar 1 
39. Honduras 15   82. Malta 1 
40. Norveška 14   83. St Kitts & Nevis 1 
41. Guam 13   84. St Lucia-Estern Caribbean 1 
42. Nikaragva 13   85. St Martin 1 
43. Nizozemski Antili 12   86. Švica 1 

Vir: Subway 2008c 

Tabela 9.1 prikazuje, v katerih državah posluje franšiza Subway in koliko jih je po 
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posamezni državi. 

Slika 9.1 Letna rast števila Subway restavracij po svetu 

Vir: Subway 2008c  

9.1 Časovni potek Subwaya 

• 1965 Fred De Luca in dr. Peter Buch združeno odpreta prvo Submarine 

trgovino s sendviči v Bridgeportu (Connecticut), z imenom Peter's Super 

submarine. Že prvi dan prodajo 312 sendvičev. Povprečna cena sub5-a je bila 

med 49 in 69 centov. 

• 1968 Odprta je peta trgovina sendvičev. Prvič je uporabljeno ime Subway. 

• 1974 Prva franšizna trgovina, Subway je odprta v Wallingradu (Connecticut). 

• 1975 Predstavljen je klasičen sendvič BMT6. 

• 1977 Predstavljen je Snack sendvič, kasneje ga preimenujejo v 6-inch. 

• 1980 V menije dodajo solate.  

• 1983 Veriga Subway je uvrščena kot številka 1 v izdelovanju in prodaji 

sendvičev v reviji Enterpreneur.  

• Vse restavracije Subway dodajo sveže pečen kruh v svoj meni. 

• 1985 Zrezek, sir, beli kruh so dodani v meni.  

• Odprtje 500 enot ter odprtje prve trgovine v Puerto Ricu. 

• Subway zasede 38. mesto v Venture magazine. Naslednje leto zasede 4. mesto. 
                                                 

5Sub-sendvič v obliki podmornice.  
6BMT-klasičen sendvič poimenovan po Brooklyn-Manhatten Transit 
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• 1989 Subway je prisoten v vseh petdesetih zveznih državah. 

• Z odprtjem restavracije v S.Muleegan-u (Michigan) se število restavracij 

dvigne  na 3000. 

• 1990 z odprtjem restavracije v Texasu se št. restavracij dvigne na 5000. 

1. Subway odprt v Mehiki. 

1. Subway odprt v J.Koreji, Kajmanskih otokih… 

1. reklame na televiziji. 

• 1995 odprto že 11000 enot. 

30-letnica Subway-a. 

Odprtje restavracij v Egiptu, Salvadorju, Hondurasu, Irski, Jamajki, Španiji. 

Subway sodeluje z fundacijo za zdravo življenje. 

• 1996 Ustvarjena spletna stran: www.subway.com 

• 1997 Odprtje restavracije Subway v Boliviji, Libanonu, Maleziji, Malti, 

Panami. 

• 2000 V reklamah se pojavi »Jared Fogle«, ki je izgubil 120 kg s pomočjo diete 

s Subway sendviči. 

Izid knjige »Start Small Finish Big«, avtor Fred De Luca. 

• 2001 Sveže kumarice so dodane v menije, v katerih so že paradižnik, rdeča 

čebula, zeleni feferoni. 

• 2002 Veriga Subway prehiti število McDonald's restavracij v ZDA, saj istega 

leta odpre 2027 restavracij. 

Pri Subway-u uvedejo toskansko dekoracijo restavracij. 

• 2003 Izboljšanje hranljive vrednosti otroškega menija. Obogatijo ga z 

vitaminom C. 

Igrače, ki jih podarijo ob nakupu otroškega menija, so sestavljene tako, da 

spodbujajo otrokovo fizično aktivnost. 

Spletna stran www.subway.com vsebuje napotke za starše, kako nadzorovati 

prehranjevalne in gibalne navade otrok. 

• 2004 Sodelovanje z učitelji osnovnih šol in dajanje napotkov, kako naj se 

šolarji prehranjujejo. 

• 2005 40-letnica obstoja. 

Razširitev ponudbe nizkokaloričnih sendvičev. 

• 2006 Več kot 25000 restavracij je odprtih v 83  državah. 

• 2007 Vpeljava Fresh Fit menijev, v katerih so: rezine jabolk, rozine, mleko z 

malo maščobami, ustekleničena voda, jogurt. 

Vpeljava hrane, ki vsebuje veliko vlaknin, ovseni kruh z medom, pizze z 

velikostjo po naročilu. 

Subway začne sodelovati s podjetjem Eco-Store, ki spodbujajo okolju prijazen 
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dizajn restavracije, okolju bolj prijazno poslovanje, rabo elektrike in vode, 

uporaba vzdržljivih gradbenih materialov. 

Leto 2007 je bilo zelo uspešno za podjetje, saj se je odprlo več kot 2000 novih 

restavracij. Tako se je število enot dvignilo na 28.500. 

Skupna površina vseh Subway restavracij po svetu znaša nad 223.000 

kvadratnih metrov delovne površine. 

V tem letu se je število ne tradicionalno postavljenih enot povečalo na več kot 

6500; restavracije so bile postavljene na letališčih, v nakupovalnih centrih, na 

kampusih univerz, v vojaških bazah in drugod. 

Na mednarodnem območju je število enot zraslo na 7300. V Kanadi 2300, 

Evropi 2000, 1000 enot v Avstraliji in Veliki Britaniji, 500 v Aziji, 500 v 

Nemčiji, 100 v Braziliji, Indiji in Venezueli ter 50 restavracij v Franciji in na 

Nizozemskem.    

• 2008 Revija Entrepreneur ponovno postavi verigo Subway na prvo mesto 

seznama ameriških vodilnih globalnih franšiz. Tega leta je odprtih 29174 

restavracij v 86 državah po svetu. 

Slika  9.2 10 držav z največjim številom enot Subway 

21523

2331
1122 1065

593
347 230 200 143

140

1

100

10000

Z
D

A

K
an

ad
a

V
el

ik
a

B
rit

an
ija

A
us

tr
al

ija

N
em

či
ja

M
eh

ik
a

P
or

to
R

ic
o

N
ov

a
Z

el
an

di
ja

Ja
p
on

sk
a

B
ra

zi
lij

a

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

10 držav z največjim številom enot Subway

št. enot

 

Vir: Subway 2008c 

V sliki 9.2 je prikazano število Subway restavracij za posamezno državo. 

Ponazorjeni so podatki za 10 vodilnih držav glede številčne prisotnosti Subway 

restavracij izmed 86 državami. Iz tabele je razvidno, da prevladuje ZDA s kar 21523 
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Subway enotami, sledi  Kanada z 2331 enotami ter Velika Britanija z 1122 enotami. 

9.2 Toskanska dekoracija 

Leta 2002 uvedejo pri Subway-u toskansko dekoracijo. Vodstvo franšize je želelo 

obnoviti svežino in videz svojih restavracij, zato so se oprli na družinsko ozadje ter 

dediščino enega od ustanoviteljev Freda De Luca, čigar družina izhaja iz italijanske 

pokrajine Toscana. Ta predel Italije je znan po svoji živahni flori, barvah zemlje, vina, 

zelenjave, hiš iz opek. Subway restavracije danes izžarevajo toskansko pokrajino, zato 

so posebne, saj so drugačne (Subway 2008b). 
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10 TRŽNA RAZISKAVA PREPOZNAVNOSTI PREHRAMBNEGA 

FRANŠIZNEGA SISTEMA SUBWAY 

10.1 Uvodne misli 

V Sloveniji obstaja kar nekaj restavracij s hitro prehrano. Glede prehrambne 

franšize še najbolj izstopa McDonald's. Pred tremi leti se je v Ljubljani kot prva v 

Sloveniji odprla tudi prehrambna franšiza Subway. Napovedovali so ji svetlo 

prihodnost. Ker je že takrat bila prva franšiza na svetu, sem se odločil, da bom naredil 

diplomsko nalogo na to temo ter izvedel anketo o tej restavraciji ali o kakšni na novo 

nastali Subway restavraciji pri nas. Vendar se mi načrti niso povsem izpolnili. Na 

internetni strani sem dobil podatke o lokaciji ter odšel v Ljubljano z namenom, izvesti 

anketo. Po Ljubljani sem spraševal mimoidoče, če mi povedo, kje se nahaja restavracija 

Subway. Prvi odgovor na moje vprašanje je bilo vprašanje: »Kaj je to?« Ko sem končno 

našel omenjeno lokacijo, sem ugotovil, da Subway franšiza ne obratuje več. Na mestu, 

kjer je bila restavracija Subway, je sedaj restavracija s sendviči s podobnim imenom. 

Odpravil sem se v restavracijo in od zaposlenih v restavraciji izvedel, da so Subway 

zaradi prevelikih stroškov zaprli. Odločil sem se, da bom anketo izpeljal na Hrvaškem. 

Anketni vprašalnik sem prevedel ter se odpravil do najbližje Subway restavracije na 

Reko. 15. 4. 2008 sem na Reki anketiral zadostno število ljudi za analizo moje tržne 

raziskave. 

10.2 Oblikovanje anketnega vprašalnika 

Anketni vprašalnik sem zastavil tako, da sem v najkrajšem možnem času dobil čim 

več odgovorov. Prilagodil sem ga namenu in vrsti tržne raziskave. Na list A4 format 

sem strnil vsa vprašanja, hkrati sem bil pozoren na to, da je anketa čim bolj razločna, 

pregledna, razumljiva. Uporabil sem zaprti tip ankete. Vsako vprašanje je imelo več 

odgovorov. Anketirani je na vprašanje označili le en odgovor, tistega, kateri se mu je 

zdel najprimernejši. 

Vprašalnik je vseboval tri sklope vprašanj: 

1. Tabelo, kjer sem postavil razloge, zaradi katerih se je anketirani odločil za 

obisk Subway restavracije. Vsak razlog je imel pet možnih odgovorov 

razdeljenih od 1 do 5, kjer je 1-sploh se ne strinjam, 2-se ne strinjam, 3-niti se 

ne strinjam niti strinjam, 4-se strinjam, 5-popolnoma se strinjam. S to tabelo 

sem pridobil mnenja ljudi o kakovosti hrane v restavraciji Subway, cenah, 

lokaciji, hitrosti postrežbe, prijaznosti postrežbe, pestrosti ponudbe ter o 

videzu, ambientu restavracije. 
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2. V drugem delu vprašalnika sem spraševal anketirane, kako pogosto se 

odpravijo v restavracijo Subway ter kako so izvedeli za omenjeno restavracijo. 

V prvem primeru  so bili možni štirje, v drugem primeru trije odgovori. 

3. Tretji del je zajemal splošne podatke anketiranca, kot so: spol, starost, status. 

Anketa tržne raziskave se nahaja v prilogi 1. 

10.3 Izvedba tržne raziskave 

V tržno raziskavo so bile vključene stranke neposredno v restavraciji Subway na 

Reki na Hrvaškem. Restavracija se nahaja v starem predelu mesta, na naslovu Andrije 

Medulića 8. V torek, 15. 4. 2008, sem opravil raziskavo med obiskovalci restavracije, ki 

so bili pripravljeni odgovarjati na anketni vprašalnik ter sodelovati. Anketo je izpolnilo 

47 anketirancev, dodatnih 7 odgovorjenih anket sem prejel po elektronski pošti. Celotno 

delo na terenu je trajalo od 12 ure do 15:30. Zaposlenim v restavraciji sem pred 

izročitvijo anketnih vprašalnikov strankam pojasnil svojo nalogo in dobil od njih 

dovoljenje za izvedbo. Za obdelavo pridobljenih podatkov sem uporabil programsko 

orodje Excel.  

10.4  Analiza rezultatov tržne raziskave, razlaga pridobljenih podatkov 

V tem delu bom rezultate tržne raziskave podal v obliki tabel in grafov ter dodal 

razlago.  

 

1. Sklop vprašanj-restavracija, cena, hrana, postrežba, ponudba. 

Tabela 10. 1 prikazuje mnenja anketirancev o trditvah glede restavracije, cene, 

hrane, postrežbe ter ponudbe. Glede kakovosti Subway hrane je kar 55,56% 

anketirancev odgovorilo, da je hrana kakovostna. Na vprašanje o ceni sta študentski in 

dijaški del anketirancev odgovorila, da cena ni povsem ugodna, saj so obkrožili odgovor 

pod številko 3, medtem ko je 38,89% anketirancev odgovorilo, da se strinja o ugodnosti 

cene. Povprečna ocena je bila 3,44. Tukaj je veliko vlogo igral finančni status 

anketirancev, saj študentje in dijaki nimajo stalnih prihodkov, zato se jim cene ne zdijo 

dovolj primerne za njihov status. O lokaciji je 55,56% anketirancev odgovorilo, da se 

strinja s priročnostjo restavracije, 35,19% anketirancev je obkrožilo odgovor pod  

številko 5. Restavracija se nahaja v starem centru mesta in je lahko dostopna. Glede 

zdrave hrane v Subway-u se je 59,26% anketirancev strinjalo, da je hrana zdrava. To 

lahko pripišemo pestri ponudbi zelenjave ter vsakodnevni peki kruha, med katerim je 

tudi polno-zrnati kruh. Hitrosti postrežbe in prijaznosti osebja je 66,67% anketirancev 

dodelila najvišjo oceno. Vprašani so s pestrostjo ponudbe bili zadovoljni, saj je bila 

povprečna ocena 4,24. Povprečna ocena za odgovor »rad imam sendviče« je bila 4,31. 

O všečnosti ambienta restavracije so anketiranci v 57,41% odgovorili pritrdilno. 59,62% 

anketirancev se je popolnoma strinjala, da je na splošno zadovoljna s ponujenim. 
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Povprečna ocena je bila 4,55. 

Tabela 10.1 Mnenja anketirancev o restavraciji in hrani Subway  

  1 2 3 4 5 Povprečna  Standardni 
  % % % % % ocena odklon 

Hrana v Subway restavraciji 
je kakovostna. 

1,85 3,7 12,96 55,56 25,93 4 0,85 

Cene so ugodne. 0 1,85 55,56 38,89 3,7 3,44 0,60 

Lokacija Subway restavracije 
je primerna, priročna. 

0 0 9,25 55,56 35,19 4,25 0,62 

Subway hrana je zdrava. 1,85 0 18,52 59,26 20,37 3,96 0,75 

S hitrostjo osebja v Subway 
restavraciji sem zadovoljen. 

0 0 1,85 31,48 66,67 4,64 0,52 

S prijaznostjo postrežbe v 
restavraciji sem zadovoljen. 

0 0 0 20,37 79,63 4,79 0,41 

S pestrostjo ponudbe sem 
zadovoljen. 

0 3,73 16,67 31,47 48,13 4,24 0,87 

Rad imam sendviče. 0 1,85 9,27 44,44 44,44 4,31 0,72 

Všeč mi je videz, ambient 
restavracije. 

1,85 0 1,85 57,41 38,89 4,31 0,70 

Na splošno sem zadovoljen s 
ponudbo. 

0 0 3,7 37,04 59,26 4,55 0,57 

Opomba: V prvi vrstici tabele 10.1 so označene številke od 1-5, ki ponazarjajo odgovore. 
Pomen številk: 1- sploh se ne strinjam, 2-se ne strinjam, 3-niti se ne strinjam niti strinjam, 
4-se strinjam, 5-popolnoma se strinjam. 
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Slika 10.1 Povprečna ocena 

Opomba: Na sliki 10.1 so na spodnji strani črke: a, b, c,…j. Vsaka izmed črk uprizarja 
vprašanje, ki si sledijo po vrstnem redu. Pomen črk: a-hrana v Subway restavraciji je 
kakovostna, b-cene so ugodne, c-lokacija Subway restavracije je primerna,…, j-na splošno 
sem zadovoljen s ponudbo. Na levem robu slike številke uprizarjajo povprečje odgovorov. 

 
2. Sklop vprašanj se je nanašal na pogostost obiskov  ter spoznanje o obstoju 

restavracije Subway. 

Tabela 10.2 Pogostost obiska Subway restavracije 

Pogostost obiska  Število anketirancev % 

Nekajkrat na teden 10 18,52 

Nekajkrat na mesec 15 27,78 

Občasno 21 38,89 

Prvič sem tukaj 8 14,81 

 54 100 

 

Tabela 10.2 prikazuje pogostost obiska Subway restavracije. 38,89% anketirancev 

se je odločilo za odgovor občasno. Ta odgovor je bil tudi pričakovan, kajti restavracija 

Subway še ni tako znana na teh področjih, saj je ta franšiza relativno malo časa prisotna 

na teh področjih. 
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Slika 10.2 Pogostost obiska Subway restavracije 

 

Tabela 10.3 Zaznavanje restavracije Subway 

Zaznavanje restavracije Subway št. anketirancev % 

Slučajno sem naletel na restavracijo 17 31,48 

Priporočil mi jo je znanec/prijatelj 23 42,59 

Pritegnil me je članek, oglas 14 25,93 

  54 100 

 

Tabela 10.3 ponazarja odgovore o spoznanju obstoja restavracije Subway. 42,49% 

anketirancev je izvedelo o obstoju Subway na tem območju preko prijateljev ali 

znancev. Menim, da je temu botrovalo nekoliko slabše reklamiranje franšize Subway v 

mestu. Osebno nisem zasledil niti enega reklamnega panoja z napisom Subway, medtem 

ko se reklame za Mc'Donalds veliko pogosteje opazijo v mestu. 

Drugi razlog, ki bi ga lahko navedel je sama lokacija restavracije, saj se ta nahaja v 

starem mestnem jedru, v katerem so prepletene ozke ulice. Po  mojem opažanju tam ne 

zahaja veliko ljudi.  
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Slika 10.3 Spoznanje o obstoju restavracije Subway 

 

 

3. Sklop vprašanj se nanaša na osebne podatke anketirancev, kot so: spol, 

izobrazba, status. 

 

Tabela 10.4 Spol anketirancev 

Spol Število anketirancev % 

Moški  30 55,56 

Ženske 24 44,44 

  54 100,00 
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Slika 10.4 Spol anketirancev 

 

Iz slike 10.4 je razvidno, da tako moški kot ženske radi zahajajo v restavracijo 

Subway. Čeprav je bilo anketiranih več moških, ni videti pretirane razlike v odstotkih, 

kar tudi nazorno kaže slika. 

 

Tabela 10.5 Anketiranci po starosti 

Starost anketirancev Število anketiranih % 

10-22 let 16 29,63 

23-35 let  22 40,74 

36-50 let 16 29,63 

50-70 let 0 0,00 

70 let dalje 0 0,00 

  54 100,00 

 

Tabela 10.5 nam da rezultate, ki se nanašajo na starost anketiranih. V anketi je 

sodelovalo 54 anketirancev, ki so bili stari od 10 do 50 let. 16 vprašanih je bilo starih od 

10-22 let, 22 jih je bilo od 23-35 ter 16 od 36-50 let. Starejših od 50 let tega dne ni bilo 

v restavraciji Subway.  
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Slika 10.5 Anketiranci po starosti 

  

Tabela 10.6 Status anketiranih 

Zaposlitveni status Število anketiranih % 

Osnovnošolec 2 3,70 

Dijak 6 11,11 

Študent 27 50,00 

Zaposlena oseba 19 35,19 

Brezposelna oseba 0 0,00 

Upokojenec 0 0,00 

  54 100,00 

 

V tabeli 10.6 je prikazan status anketirancev, ki nam pokaže, da je kar polovica 

anketirancev študentov, 35% je bilo zaposlenih oseb, 11,11% je dijakov ter 2 

osnovnošolca. Ta rezultat kaže, da so Subway-hrani bolj naklonjeni mladi. 
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Slika 10.6 Status anketiranih 

 

10.5 Analiza rezultatov in ugotovitve 

Na osnovi pridobljenih podatkov ugotavljam pravilnost zastavljenih predpostavk. 

• Predpostavka, da obiskovalce privabi široka ponudba sendvičev, se je izkazala 

za pravilno, saj je kar 48% anketirancev odgovorilo, da se popolnoma strinja, 

31,37% jih je odgovorilo, da se strinja. Pri Subway-u nudijo pestro ponudbo 

sendvičev z različnimi dodatki, kot so: zelenjava,namazi, omake, izbira kruha. 

• Predpostavka, da obiskovalce privabi edinstven, tj. toskanski videz restavracije 

se je izkazal za pravilno, saj je 57,41% anketirancev odgovorilo pritrdilno,  

38,89% anketiranih je odgovorilo, da se popolnoma strinja. Poseben ambient 

restavracije jim ugaja, kajti tako po zunanjosti kot tudi po notranjosti se 

razlikuje od drugih restavracij. 

• 50% anketirancev, ki jo predstavlja študentski in dijaški del, se niti ne strinja 

niti strinja s trditvijo, da so cene ugodne, saj so številni študentje in dijaki 

finančno odvisni in nimajo lastnih prihodkov 

• Trditev, da se v Subway restavraciji zadržujejo večinoma mladi, drži, saj je 

bilo anketiranih 4% osnovnošolcev, 11% dijakov, 50% študentov. 35% je bilo 

zaposlenih ljudi. V Subway restavraciji se mladi lahko družijo med malico, to 

je zanje vrsta zabave. 

• Predpostavka, da obiskovalce o nakupu Subway hrane močno privabi oglas na 

televiziji in reklamni panoji ter da je pomembno tudi priporočilo znancev ali 

prijateljev, se je deloma izkazala za pravilno, saj se je 43% anketirancev 

odločila za obisk zaradi priporočila prijateljev oz. znancev. Za odgovor 

»pritegnil me je oglas« se je odločilo 26% anketirancev, medtem ko jih je 31 % 
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odgovorila, da so slučajno naleteli na restavracijo. Reklamne panoje v centru 

mesta ni bilo moč zaslediti. 
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11 SKLEP 

 Poglavitna ugotovitev diplomskega dela je, da franšize Subway na območju 

Republike Slovenije ni, saj Subway restavracija v Ljubljani ne obratuje več. Med 

ključne razloge za zaprtje restavracije, kot jih navajajo zaposleni v lokalu, kjer je nekoč 

stal Subway, so: previsoka mesečna taksa ter slaba prodaja. 

S svojo raziskavo sem skušal ugotoviti razpoznavnost franšize Subway, kar mi je 

tudi uspelo. Zaradi nezmožnosti opravljanja raziskave v Sloveniji sem se odpravil na 

Hrvaško, in sicer na Reko. S pomočjo anketnih vprašalnikov sem dobil pomembne  

podatke. Med obiskovalci restavracije prevladujejo pripadniki mlajše generacije. Glede 

prijaznosti uslužbencev ter videza restavracije so obiskovalci zadovoljni. Cene se jim 

zdijo dokaj ugodne, temu botruje finančna odvisnost mlajše generacije. Ponudba hrane 

je raznolika, pestra in sveža.  

S svojo raziskavo sem lahko izpolnil svoje cilje, ki so bili: izvesti analizo 

storitvenega franšiznega sistema Subway, pripraviti in izvesti anketo o prepoznavnosti 

in zaznavanju storitvene franšize Subway ter analizirati rezultate anketiranja.  

Prišel sem do spoznanja, da je Subway restavracija nekoliko manj znana v javnosti 

kakor nekatere druge svetovne znamke hitre prehrane (McDonald's, Pizza Hut), čeprav 

ima največ poslovalnic po svetu. Ob zbiranju podatkov sem spoznal, da se Subway 

restavracije uspešno širijo na tuje trge in z vsakim letom postajajo vse bolj prepoznavne 

ter enakopravne konkurentke svetovno uspešnim franšizam.  
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PRILOGE 

Priloga 1 Anketni vprašalnik. 

Priloga 2 Fotografije Subway restavracije na Reki. 

Priloga 3 Nekaj členov pravilnika o organiziranosti in delu Sekcije slovenskih           

             franšiznih družb. 

 

 





Priloga 1 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

 
Pozdravljeni, sem študent Fakultete za management v Kopru in v svoji diplomski 

nalogi bi želel raziskati prepoznavnost prehrambnega franšiznega sistema Subway. Vaši 

odgovori bodo anonimni in jih bom uporabil zgolj za statistično analizo. Najlepša hvala 

za vaš čas! 

                                                                                                                           Uroš Preželj 

Razlogi zaradi katerih ste obiskali Subway restavracijo. 

Obkrožite ustrezno številko od 1 do 5, kjer je 1-sploh se ne strinjam… 5-zelo se 

strinjam. 

Hrana v Subway restavraciji je kakovostna.   1   2   3   4   5 
Cene so ugodne.   1   2   3   4   5 
Lokacija Subway restavracije je primerna, priročna.   1   2   3   4   5 
Subway hrana je zdrava.   1   2   3   4   5 
S hitrostjo postrežbe v restavraciji sem zadovoljen.   1   2   3   4   5 
S prijaznostjo osebja v restavraciji sem zadovoljen.   1   2   3   4   5 
S pestrostjo ponudbe sem zadovoljen.   1   2   3   4   5 
Rad imam sendviče.   1   2   3   4   5 
Všeč mi je izgled, ambient restavracije.   1   2   3   4   5 
Na splošno sem zadovoljen s ponudbo.    1   2   3   4   5 

 
Kako pogosto obiskujete Subway restavracijo? 

a) Nekajkrat na teden, 
b) nekajkrat na mesec, 
c) občasno, 
d) prvič sem tukaj. 
 
Kako ste izvedeli za Subway restavracijo? 

a) Slučajno sem naletel na restavracijo, 
b) priporočil mi jo je znanec/prijatelj, 
c) pritegnil me je članek, oglas. 

  
Spol:       m / ž 

 
Starost :  10-22 let 

           23-35 let 

           36-50 let 

           50-70 let 

                      70 let dalje 

 
Status:    Osnovnošolec, 

          dijak, 

          študent, 

          zaposlena oseba, 

          brezposelna oseba, 

               upokojenec.
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FOTOGRAFIJE SUBWAY 

 

 

 
           

 

 

          
 

 

 

          
 





Priloga 3 

 

 

Nekaj členov pravilnika o organiziranosti in delu Sekcije slovenskih franšiznih 

družb 

 

1. člen 

S Pravili o organiziranosti in delu Sekcije slovenskih franšiznih družb (v 

nadaljevanju: pravila) 

se ureja organiziranost in delovanje Sekcije slovenskih franšiznih družb (v 

nadaljevanju: 

Sekcija), ki deluje v okviru Trgovinske zbornice Slovenije. 

 

2. člen 

Sekcija deluje pod naslednjim imenom: 

Trgovinska zbornica Slovenije 

Sekcija slovenskih franšiznih družb 

 

Sedež Sekcije je: Ljubljana 

 

V tujini in pri sodelovanju s tujimi in mednarodnimi organizacijami Sekcija 

uporablja naslednje ime: Slovenian Chamber of Commerce, Slovenian Franchise 

Association. 

 

5. člen 

Članstvo v sekciji je prostovoljno. Sekcija ima: 

• redne člane in 

• pridružene člane. 

 

6. člen 

Redni člani Sekcije 

Redni člani Sekcije so lahko pravne ali fizične osebe, ki imajo sedež v Republiki 

Sloveniji in 

je franšizing del njihovega poslovanja, v okviru registrirane dejavnosti. 

 

Redni član Sekcije mora izpolnjevati naslednje pogoje: 

 

• V Slovenji mora biti franšizing del njegovega poslovanja najmanj 2 leti, 

• na področju Slovenije mora imeti vsaj 2 jemalca franšize, 

• franšizna pogodba mora biti v skladu z Evropskim kodeksom etike za franšizing, 

• franšizna pogodba mora biti v skladu z veljavno zakonodajo v Republiki 

Sloveniji, 



Priloga 3 

 

• ob sprejemu v redno članstvo mora kandidat podpisati izjavo, da sprejema pravila 

o organiziranosti in delu Sekcije slovenskih franšiznih družb, 

• ob sprejemu v redno članstvo mora kandidat podpisati izjavo, da sprejema 

Evropski kodek etike za franšizing. 

 

Od 9.2.2001 je sekcija slovenskih franšiznih družb članica evropske franšizne 

federacije (eff)  ter svetovnega franšiznega sveta.   

 

            

 


