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POVZETEK

Karavaning predstavlja življenjski slog, ki mu že stoletja sledijo mnogi uporabniki, saj z njim 

najdejo ponoven stik z naravo, s svobodo in predvsem fleksibilnost pri svojih potovanjih.         

V zaključni projektni nalogi je predstavljen trg karavaninga, katerega proizvodnja in prodaja, 

predvsem s pojavom gospodarske krize, ne predstavljata rožnate situacije. Analizirali smo 

udeležence znotraj karavaning panoge in trende, ki jim trenutno sledijo, ter širše zunanje 

okolje, ki vpliva na samo panogo. Osredotočili smo se na vrednote obstoječe ciljne skupine 

uporabnikov in na njihovi osnovi zasnovali vrednote prihodnjih uporabnikov, na katere bodo 

v veliki meri vplivale spremembe okoljskih dejavnikov. Predstavljeni so rezultati raziskave 

med kupci vozil za prosti čas in intervjuja z izbranim managerjem. Ti kažejo na to, da si kupci 

želijo vse več cenovno dostopnih bivalnikov in prav tako več nasvetov ter koristnih informacij 

iz sveta karavaninga s strani prodajalcev teh vozil.  

Ključne besede: podjetje, management, trg, panoga, karavaning, potrošnik, potovanje, trend, 
vrednota, turizem. 

SUMMARY 

Caravanning represents a life-style, which has been followed by many consumers over 

centuries. With that life-style people can find a renewed contact with nature, freedom and 

flexibility with their journey. In the dissertation we have represented the production and sales 

within the caravanning market, that dramatically dropped after the emergence of the economic 

crisis. We have analised the participants within the caravanning industry, the trends, which 

they currently follow and wider external environment that affects the industry. We focused on 

the key values of the existing target groups in the caravanning industry. On that basis we 

devised the values of potential consumers, that will be largely affected by changes of 

environmental factors. We also presented the results of our research among the customers of 

leisure vehicles and carried out an interview with a selected manager. The results show that 

the customers want more low-cost and affordable products, more tips and useful information 

from the world of caravanning by dealers of leisure vehicles. 

Keywords: company, management, market, industry, caravanning, consumer, journey, trend, 

value, tourism. 

UDK: 629.014.8-043.86(043.2) 
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1 UVOD 

Vsebina zaključne projektne naloge se nanaša na področje raziskave notranjega in zunanjega 

okolja panoge karavaninga in na proizvodnjo ter prodajo vozil za prosti čas. V uvodnem delu 

naloge predstavljamo obravnavan problem in teoretična izhodišča, ki se nanj navezujejo. 

Predstavljeni so tudi cilji in namen zaključne projektne naloge ter uporabljene metode 

raziskovanja, tako v teoretičnem kot empiričnem delu. Z navedbo uporabljenih predpostavk in 

omejitev raziskovanja pa uvodni del naloge zaključimo. 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

Prodaja vozil za prosti čas je začela drastično upadati že od leta 2008, ko je v Evropo vstopila 

velika gospodarska kriza, katere posledice je zaznati še danes. Preobrata na boljše čase še ne 

bo zaznati tako hitro, saj predvidevanja naslednje sezone le niso tako pozitivna (Sternberg 

2013). Na velik upad prodaje vozil za prosti čas pa je med drugim vplivala tudi povišana cena 

teh vozil, predvsem avtodomov, ki dosegajo vrednosti tudi do 100.000 evrov. V današnjih 

časih pa je kupcev, ki bi si lahko takšen luksuz privoščili, zelo malo. Zaradi še vedno trajajoče 

krize so v porastu stroškovno-ugodne počitnice, s tem pa se bodo ljudje vse bolj nagibali, ne k 

nakupu oz. lastništvu vozil, pač pa k njihovemu najemu. Trend izposoje in ne nakupa 

tovrstnih vozil bo tako v prihodnosti postal zelo priljubljen tudi zaradi množičnih selitev 

mladih ljudi s podeželja v večja mesta. Večina lastnikov vozil za prosti čas prihaja s 

podeželja, saj ljudje v večjih mestih nimajo na razpolago dovolj prostora, kjer bi lahko vozilo 

za prosti čas shranjevali skozi celo leto. Hkrati je v porastu eko turizem, saj se ljudje zavedajo 

podnebnih sprememb in onesnaženosti današnjega okolja. Ti menijo, da so počitnice z 

vozilom za prosti čas okolju prijaznejše v primerjavi z letovanji v eksotičnih krajih (Groth idr. 

2012, 20–21).  

Poleg eko turizma globalni trendi govorijo v prid aktivnega preživljanja prostega časa, ki ga 

potencialno lahko zadovoljimo z uporabo vozil za prosti čas. Kljub gospodarski krizi so ljudje 

še vedno pripravljeni iti na različna potovanja, medtem ko posledično raje prihranijo prislužen 

denar pri vsakodnevnih aktivnostih. Trendi preživljanja prostega časa vodijo v aktivno 

preživljanje krajših oddihov v naravi, z družino in s prijatelji podobnih vrednot. Ljudje si 

želijo stroškovno privlačnih počitnic, kjer za določeno ceno dobijo čim več kakovosti in 

bogate ponudbe. Zelo pomembna postajata občutek svobode in možnost fleksibilnega 

preživljanja avanturističnih počitnic, z raziskovanjem novih, še »neodkritih« krajev. Trendi 

današnjega vsakdana se spreminjajo, ne le trendi preživljanja prostega časa, pač pa tudi 

demografski, ekonomski in tehnološki trendi. Povečuje se prebivalstvo starejše generacije, ki 

ostaja aktivna dlje kot kadarkoli prej, vse več pa je tudi ločitev in zato vedno več sestavljenih 

družin. Zaradi šibke ekonomije ljudje varčujejo pri vsakodnevnih aktivnostih, vendar vse bolj 

uporabljajo moderno tehnologijo. Predvsem je v porastu uporaba naprednih telefonov in 



2 
 

tablic, katerim se danes le s težavo odrečejo, saj hočejo biti z dogajanjem vedno na tekočem 

(Visit England 2013, 1– 17).  

Spremembe današnje družbe, ki so večje kot kadar koli, vsekakor vplivajo na današnje stanje 

na evropskem trgu počitniških vozil. Ta bi potreboval spremembo v prid novi družbi, ki bi se 

ji s prepoznavanjem njenih vrednot in novega načina življenja s svojimi izdelki in celotno 

turistično ponudbo docela prilagodil. 

Podjetje predstavlja organizacijo, ki na trgu obstaja zaradi stroškov menjave med dvema 

posameznikoma, med podjetjem in kupcem, ali zaradi transakcijskih stroškov. Ima dve glavni 

vlogi, to sta izvajanje storitev in proizvajanje izdelkov. Ti dve vlogi opravlja z namenom 

njihove zamenjave za denar. Zaradi večjega dobička in učinkovitosti se posamezniki 

povezujejo v podjetje, saj s tem proizvedejo več izdelkov oz. izvedejo več storitev po nižji 

ceni kot posamično (Rebernik 1997, 9). 

Management označuje proces, ki skrbi za usklajevanje in povezovanje posameznih aktivnosti 

za doseganje želenih ciljev in smotrov. Zaradi tega mora ustrezno planirati, organizirati, 

voditi in nadzirati izvajanje dela v podjetju (Hudej in Zidarn 2000, 57). 

Trg predstavlja prostor, na katerem se srečata tako ponudba kot povpraševanje. Je prostor, 

kjer se blagu dodelita njegova cena in tržna vrednost (Zorko 1999, 127). 

»Panoga predstavlja okolje, ki neposredno vpliva na delovanje podjetij znotraj nje. Strukturne 

značilnosti posamezne panoge opredeljujejo konkurenčne silnice, ki se oblikujejo v tem 

okolju. Konkurenčne silnice oz. dejavniki konkurenčnosti skupaj določajo dohodkovni 

položaj panoge, kjer dobiček predstavlja dolgoročni donos na investiran kapital.« (Porter 

1979, 215, cit. po Filipič 2004, 2) 

Karavaning je aktivnost preživljanja počitnic z vozilom za prosti čas (Pocket Oxford English 

Dictionary 2013).  

Potrošnik je oseba, ki ravnokar opravlja nakup dobrin, se na ta nakup šele pripravlja, ali pa 

oseba, na katero lahko vplivamo z različnimi sredstvi, da bo ta nakup v prihodnosti opravila. 

Zadnjo vrsto potrošnikov imenujemo potencialni potrošniki, ki predstavljajo področje 

potencialnega trga in s tem možnost večje prodaje in razširitve trga (Damjan in Možina 2002, 

27). 

Ljudje so že od nekdaj potovali, bodisi zaradi iskanja sredstev preživetja, osvajanja novih 

držav ali v imenu religije. Danes pa so motivi, ki ljudi vodijo k potovanjem, povsem drugačni. 

V današnjem času imajo predvsem željo po sprostitvi, odkrivanju novih, še ne videnih krajev, 

in spoznavanju novih kultur. S tem lahko potovanje opredelimo kot način preživljanja 

prostega časa, med katerim si je možno nabrati novih moči, se sprostiti in osvoboditi stresa, ki 

ga prinaša vse zahtevnejše delovno okolje (Osojnik 2013). 
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 »Trend lahko definiramo kot smer, v katero gre trg, ali drugače povedano, smer, v katero se 

gibljejo tečaji finančnih instrumentov, s katerimi se trguje. Vendar ta smer ni premočrtna. 

Tržni premiki imajo veliko vrhov in dolin. Smer teh vrhov in dolin določa smer trenda.« 

(Požun 2006)  

Musek in Pečjak (2001, 261) opredeljujeta vrednote kot pomembne motivacijske cilje, ki 

predstavljajo smernice in vodila v življenju, za katere se potegujemo in jih želimo uresničiti. 

Pomenijo naša pojmovanja in prepričanja o stvareh, ki jih imamo za pravilne, dobre in 

zaželene, ter o tem, kaj je potrebno in vredno ceniti. 

Ogorelc (2001, 10) meni, da je turizem dandanes zelo pomembna panoga, saj ima izredno 

velik vpliv na družbo, okolje, kulturo in gospodarstvo. Pri svoji opredelitvi pojma se avtor 

nanaša na bivanje oz. potovanje izven kraja prebivališča, in svoje pojmovanje turizma 

dopolnjuje z motivi, ki osebe vodijo k potovanju. Motivi so glede na situacije različni in 

zajemajo področje rekreacije, zabave, poslovne dejavnosti ali zdravljenja.  

Osnovni obravnavan problem v tej nalogi je, kako naj podjetja v karavaning panogi s 

pomočjo prepoznavanja ciljne skupine kupcev ter njihovih vrednot prilagodijo ponudbo 

izdelkov in storitev novi ciljni skupini ter tako dosežejo večjo konkurenčnost in zagotovijo 

nadaljnjo rast in razvoj. 

Ključni pojmi: podjetje, management, trg, panoga, karavaning, potrošnik, potovanje, trend, 

vrednota, turizem. 

1.2 Namen in cilji zaključne projektne naloge  

Namen naloge je podrobneje preučiti literaturo, ki se nanaša na analizo panoge in potreb 

potrošnikov, s poudarkom na preživljanju prostega časa s karavaning življenjskim slogom, 

raziskati današnje stanje na evropskem trgu vozil za prosti čas in analizirati pretekle trende 

prodaje teh vozil ter predstaviti kako ključni dejavniki iz okolja vplivajo na obnašanje ciljne 

skupine kupcev. Ti namreč predstavljajo pomemben del na evropskem trgu, saj je s 

prepoznavanjem njihovih vrednot možno predpostaviti trende razvoja turizma v prihodnosti in 

s tem zasnovati celotno turistično ponudbo karavaninga. 
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Cilji naloge so:  

· Raziskati razvoj trendov aktivnega preživljanja prostega časa v prihodnosti; 

· raziskati stopnjo uspešnosti karavaning panoge v prihodnjem turizmu; 

· analizirati vrednote nove ciljne skupine; 

· raziskati možnost razvoja nove turistične ponudbe, ki ponuja celotno doživetje 

karavaninga; 

· oceniti trende gibanja dejavnikov, ki bodo vplivali na obnašanje ciljnih kupcev v 

prihodnosti; 

· predlagati usmeritve za podjetja v panogi glede na ugotovitve, kam se bo evropski trg 

vozil za prosti čas v prihodnosti razvijal. 

1.3 Uporabljene metode raziskovanja  

Naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. 

V teoretičnem delu bomo uporabili naslednje metode raziskovanja: 

· Deskriptivno metodo – opis sedanjega stanja evropskega trga vozil za prosti čas z analizo, 

opis obstoječe in bodoče ciljne skupine uporabnikov vozil za prosti čas ter opis ključnih 

okoljskih dejavnikov, ki vplivajo na karavaning panogo. 

· Metodo komparacije – primerjava preteklega in sedanjega stanja na evropskem trgu vozil 

za prosti čas, primerjava vrednot obstoječe in bodoče ciljne skupine uporabnikov vozil za 

prosti čas. 

V empiričnem delu smo uporabili: 

· Metodo intervjuja in anketiranja. Intervjuvali smo direktorja podjetja Geoff Cox Leisure 

iz Velike Britanije, anketirali pa 30−40 obiskovalcev NEC sejma vozil za prosti čas v 

Birminghamu v Veliki Britaniji. 

· Deduktivno metodo, s katero smo na osnovi teoretičnih spoznanj s področja možnosti 

razvoja evropskega trga vozil za prosti čas razvili lastne zaključke. 

· Metodo sinteze spoznanj, s katero smo ocenili ključne dejavnike, ki oblikujejo vrednote in 

vplivajo na obnašanje nove ciljne skupine, v obliki predlogov razvoja turistične ponudbe 

karavaninga. 

V empiričnem delu smo zbirali primarne podatke s pomočjo metode intervjuja in anketne 

raziskave. Intervju je potekal ustno, in sicer z direktorjem podjetja Geoff Cox Leisure iz 

Velike Britanije. Omenjeno je uspešno družinsko podjetje, ki prodaja nova in rabljena vozila 

za prosti čas, poleg prodaje pa svojim strankam nudi tudi servis tovrstnih vozil.  

Anketni vprašalnik, sestavljen iz zaprtega in pol odrtega tipa vprašanj, je bil predstavljen 

pisno na papirju. V anketno raziskavo je bilo vključenih 30−40 anketirancev, ki so 

predstavljali naključno izbran vzorec obiskovalcev NEC sejma vozil za prosti čas. Intervju in 
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anketna raziskava sta potekala v mesecu oktobru leta 2014 na NEC sejmu vozil za prosti čas v 

Birminghamu v Veliki Britaniji.  

Na osnovi anketne raziskave smo pridobili več različnih mnenj ter koristnih predlogov za 

boljšo prihodnost karavaninga. Mnenja in predloge smo nato med seboj primerjali ter naredili 

analizo, ugotovitve narejene analize pa grafično prikazali. Grafe in tabele smo oblikovali s 

pomočjo računalniškega programa Microsoft Excel. 

Literaturo in vire, na osnovi katerih je sestavljen teoretični del naloge, smo poiskali s pomočjo 

javno dostopnih informacij na internetu, različnih člankov, objavljenih na internetu, že 

narejenih raziskav in intervjujev, strokovne tuje in domače literature ter knjižnega 

informacijskega sistema.  

1.4 Uporabljene predpostavke in omejitve raziskovanja  

Predpostavke:  

· Predpostavljamo, da ima evropski trg vozil za prosti čas še možnosti za razvoj, kar želimo 

v tej nalogi tudi raziskati. 

· Predpostavljamo, da je s sistematičnim pristopom možno ugotoviti trende aktivnega 

preživljanja prostega časa potencialne skupine v prihodnosti.  

· Predpostavljamo, da se bodo socialno-kulturni trendi oddaljevali od danes tradicionalne 

nuklearne družine v smeri sestavljenih družin, ki imajo posledično večje število članov, 

čemur je potrebno prilagoditi ponudbo paketov preživljanja prostega časa.  

· Predpostavljamo, da trendi vodijo razvoj panoge v smeri doživetij karavaninga skozi 

izposojo vozil za prosti čas in ne nujno skozi nakup ali lastništvo novega vozila. Posledica 

spremenjenih globalnih trendov preživljanja prostega časa in demografskih ter socialno-

kulturnih trendov vodi do spremenjenega poslovnega modela ponudbe turističnih paketov, 

ki ponujajo celotno doživetje karavaninga. 

Omejitve:  

· Omejenost na evropski trg vozil za prosti čas; 

· omejenost na panogo karavaninga; 

· omejenost dostopnosti virov podatkov in informacij s področja karavaninga; 

· omejitev časa raziskave od septembra do novembra 2014; 

· omejena sposobnost enega raziskovalca. 
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2 EVROPSKI TRG VOZIL ZA PROSTI ČAS 

Evropski trg vozil za prosti čas je cvetel in se razvijal vse do leta 2008, ko je bilo pri vseh 

evropskih državah zaznati drastičen upad, tako prodaje kot tudi proizvodnje. Glavni razlog 

upada je velika gospodarska kriza, ki je tega leta prav tako nastopila na trgu karavaninga. 

Tudi če se sedaj šteje že kar osmo leto od velikega finančnega zloma, si trg tovrstnih vozil še 

ni povsem opomogel. 

2.1 Panoga karavaning 

Začetek karavaninga in razvoja vozil za prosti čas sega daleč v preteklost, ko je v Evropi 

vladala še popolna odsotnost motornih vozil. Prva skupina ljudi, ki je začela uporabljati te 

bivalnike, predvsem prikolice, so bili Romi, ki so prihajali iz Indije in Romunije ter potovali 

po Evropi. Vsakodnevna potovanja, raziskovanja in iskanje sredstev za preživetje so tako 

Romom, ki so po navadi potovali s svojimi družinami v večjih skupinah, predstavljala 

svojevrsten življenjski slog. Njihovi bivalniki oz. kar majhne hiše, v katerih so živeli in 

potovali, so bile vlečene s konjsko vprego. Te so se na območju Azije in centralne Evrope 

pojavljale že pred začetkom 20. stoletja, ko so na evropski trg začeli prihajati prvi motorni 

bivalniki. V poznih letih 19. stoletja in začetku 20. stoletja se je s povečanim odstotkom 

urbanizacije v Evropi v ljudeh prebudila želja po raziskovanju novih krajev in preživljanju 

prostega časa v miru in neokrnjeni naravi. Zaradi že takrat vse bolj napornega delovnika so se 

ljudje hoteli umakniti na samo in se sprostiti ob svojih najbližjih. Ti so takrat uporabljali 

motorne kočije z osnovno opremljenostjo in namenom po doživetju nečesa povsem 

drugačnega. Prvotno je bila večina predelave od motornega vozila do bivalnika izvedena le s 

pomočjo ročnega dela tesarja. Ta je preoblikoval kočijo po individualnih zahtevah lastnika, z 

dodajanjem kuhinje, spalnice in ostale osnovne opreme, da bi jim s tem omogočil bolj 

samozadostno življenje tudi daleč od doma. Ta ideja je bila kasneje, z reklamiranjem 

bivalnikov, prenesena v uspešen poslovni model. Z letom 1960 je karavaning panoga doživela 

velik razcvet in v ZDA se je začelo pojavljati ogromno podjetij, ki so se ukvarjala z 

izdelovanjem vozil za prosti čas. Vendar se je z začetkom leta 1975 situacija na trgu 

popolnoma spremenila. Nastopila je namreč naftna kriza in cene goriva so se začele 

nepredstavljivo višati. Ta dogodek je negativno vplival tudi na karavaning panogo, saj je 

veliko malih podjetij, ki so se ukvarjala z izdelovanjem bivalnikov, začelo propadati. 

Preživela podjetja so se na račun tega začela združevati v velika in si s tem omogočila obstoj 

na trgu karavaninga (Groth idr. 2012, 18).   
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Zgodovinska dejstva nam dokazujejo, da se osnovne vrednote in motivi ljudi z vozili za prosti 

čas skozi stoletja niso mnogo spremenili in ostajajo enaki še dandanes. Te lahko strnemo v 

glavne štiri značilnosti:  

· fleksibilnost početi stvari na način, kot si zaželimo in zamislimo; 

· možnost iti na pot, kadar želimo in kamor želimo; 

· nizkocenovni prevoz za skupino ljudi; 

· zabavne in razvedrilne aktivnosti na prostem. 

Dandanes je karavaning panoga svetovno razširjena in samo na področju Evrope lahko 

najdemo 30.000 počitniških kampov. Leta 2013 je bilo skupno prodanih kar pol milijona vozil 

za prosti čas (European Caravan Federation 2014, 58), hkrati pa karavaning panoga prinaša 

bilijonske dobičke. Podatki za leto 2011 dokazujejo, da je ta panoga, vključujoč prodajo, 

servise in opremo, prinesla kar 9,3 bilijona evrov (European Caravan Federation 2013, 18). 

à  à  à  à 

à à  

 

Slika 1: Razvoj vozil za prosti čas od 19. stoletja do dandanes 

Vir: Groth idr. 2012, 19. 

Kot je razvidno iz zgornje slike dizajn pri vozilih za prosti čas igra pomembno vlogo. Ta se je 

bliskovito spreminjal in postajal vedno bolj modern. Razlika med prvimi vozili za prosti čas, 

ki so nastajala že pred začetkom 20. stoletja, in današnjimi je neizmerna, čeprav njihova 

osnovna zunanja oblika še vedno ostaja dokaj tradicionalna. Kljub temu so tovrstna vozila 

trenutno vedno večja, prostornejša in udobnejša, vendar se zaradi uporabe vse lažjih 

materialov njihova teža kljub velikosti ne povečuje, kar je velik dosežek v svetu karavaninga. 

Ocenjujemo, da se bosta tako dizajn kot funkcionalnost bivalnikov v prihodnosti še hitreje 

razvijala, in menimo, da je na pohodu že veliko sprememb. Te bodo bodisi z manjšimi in 

zložljivimi bivalniki s hibridnim ali z električnim pogonom povečale njihovo ekonomičnost, 

jih naredile privlačnejše in zaradi manjše porabe goriva dostopnejše širši množici ljudi.  
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2.2 Trg vozil za prosti čas 

Na osnovi statističnih podatkov ugotavljamo, da je bila proizvodnja in s tem prodaja vozil za 

prosti čas pred finančnim zlomom veliko večja, kot je danes. Ta se je, kar se tiče proizvodnje 

počitniških prikolic, razpolovila, in sicer od 121.000 proizvedenih izdelkov leta 2007 do le 

58.000 proizvedenih izdelkov leta 2014 (European Caravan Federation 2014, 56). Medtem pa 

je proizvodnja avtodomov upadla le za dobrih 21 %, in sicer od 99.190 proizvedenih izdelkov 

leta 2007 do 78.000 proizvedenih izdelkov leta 2014 (European Caravan Federation 2014, 

56). Proizvodnja počitniških prikolic je cvetela pred finančno krizo, vendar začela izrazito 

upadati po finančni krizi, predvsem po letu 2010. Velik upad se do dandanes vsakoletno 

povečuje. Po drugi strani pa proizvodnja avtodomov vse bolj narašča. Ta je naraščala že pred 

krizo, rast pa je zaznati tudi po krizi, in sicer od 50.300 proizvedenih izdelkov leta 2009 do 

78.000 proizvedenih izdelkov dandanes, kar predstavlja povišanje proizvodnje za dobrih 55 % 

(European Caravan Federation 2014, 56). Proizvodnja počitniških prikolic je bila v preteklosti 

zelo visoka in do leta 2010 vedno višja od proizvodnje avtodomov. Z letom 2011 pa je 

odstotek proizvodnje počitniških prikolic manjši od odstotka proizvodnje avtodomov. Podatki 

za leto 2003 namreč kažejo, da je bilo razmerje med proizvodnjo počitniških prikolic in 

avtodomov 63:37, medtem ko njuno razmerje za leto 2014 znaša 42:58 (European Caravan 

Federation 2014, 56). Predvidevanja za leto 2014 kažejo tudi na to, da bo skupno 

proizvedenih več vozil za prosti čas, kot jih je bilo leto prej, in sicer od 134.000 proizvedenih 

leta 2013 do 135.000 proizvedenih leta 2014. Čeprav se proizvodnja počitniških prikolic 

manjša, proizvodnja avtodomov beleži večji odstotek rasti. Predvidevanja za leto 2014 s tem 

predstavljajo izjemo, saj skupna proizvodnja vozil za prosti čas z letom 2010 vsakoletno 

upada, kljub rasti proizvodnje avtodomov (European Caravan Federation 2014, 56). 

Iz pridobljenih podatkov o proizvodnji tovrstnih vozil lahko sklepamo, da je tudi prodaja teh 

veliko bolje živela pred veliko krizo. Prav tako kot proizvodnja se tudi prodaja počitniških 

prikolic manjša, medtem ko prodaja avtodomov narašča. Ta trend se je pri prodaji pojavil z 

enoletnim zamikom, in sicer leta 2012. Podatki za leto 2013 sporočajo, da je bilo prodanih 

65.000 počitniških prikolic in 75.000 avtodomov, kar na evropskem trgu predstavlja razmerje 

46:54 (European Caravan Federation 2014, 58). Prodaja vozil za prosti čas pa ni enaka v vseh 

evropskih državah. Rast novih registriranih vozil za prosti čas od začetka krize pa do leta 

2013 je opaziti v skandinavskih državah, Nemčiji, Avstriji in predvsem v Švici, kjer je 

zabeležena rast najvišja. Medtem je pri ostalih evropskih državah zaznati upad novih 

registriranih vozil za prosti čas, ki je največji predvsem na Portugalskem, v Španiji in Italiji. 

Te države spadajo med tiste, ki so utrpele največ posledic gospodarske krize (European 

Caravan Federation 2014, 40). 

Iz analize podatkov lahko povzamemo, da se kljub veliki finančni stiski v Evropi proizvodnja 

in prodaja avtodomov, ki so cenovno več kot dvakrat dražji od počitniških prikolic, 

vsakoletno povečuje. Iz omenjenega dejstva ocenjujemo, da je prvi razlog mogoče iskati v 
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večji priljubljenosti potovanj z avtodomom kot s počitniško prikolico. Čeprav nakup in 

vzdrževanje počitniških prikolic predstavljata veliko manjši finančni zalogaj od avtodomov, 

pa težko pričarajo enaka doživetja in praktičnost med popotovanji. Sklepamo, da je drugi 

možni razlog v vse večjih razlikah med višjim in nižjim družbenim slojem. Vedno več je 

ljudi, ki imajo veliko denarja, in tudi vedno več takih, ki trpijo hudo finančno stisko. Lahko 

omenimo, da so upokojeni ljudje tisi, ki so se v večini uspešno izognili gospodarski krizi in 

imajo razpoložljiva finančna sredstva za nakup novih avtodomov. Medtem pa finančna 

situacija veliko družinam onemogoča dostop do takšnega luksuza.  

Kljub temu da tako proizvodnja kot prodaja avtodomov vsakoletno naraščata, ta rast ni tako 

izrazita, kot je bila pred krizo. Zato ocenjujemo, da bi bilo za celoten trg karavaninga bolj 

dobičkonosno ponuditi večjo paleto nizkocenovnih izdelkov, ki bi z dobrim razmerjem med 

kakovostjo in nizko ceno zagotovo pritegnili širšo množico ljudi in povečali celotno prodajo 

vozil za prosti čas. 

2.3 Globalni trendi razvoja karavaninga 

Različni strokovnjaki in oblikovalci raziskujejo popolnoma nove in nenavadne možnosti ter 

oblike videza bodočih vozil za prosti čas. Kljub temu radikalnih sprememb in inovativnosti na 

trgu karavaninga ni prisotnih. Tudi pri najnovejših dizajnih, predstavljenih na trgu, je oblika 

vozil še vedno tradicionalna. Ti sledijo trendu, pri katerem vozila postajajo vedno manjša, 

vendar zložljiva. Drugi trend, ki je prisoten na trgu, govori v prid razkošnosti. Vozila 

postajajo vedno bolj luksuzno opremljena in zanje je kljub gospodarski krizi v zadnjem času  

veliko povpraševanja. Potreba po tovrstnih izdelkih je tako v karavaning panogi kar velika 

(Groth idr. 2012, 91). 

Ocenjujemo, da si uporabniki želijo novosti in inovativnosti na trgu karavaninga, predvsem 

glede funkcionalnosti, saj je veliko izmed njih takšnih, ki iščejo ekonomične rešitve glede 

svojih bivalnikov. Razni oblikovalci so to že spoznali, vendar kljub različnim poskušanjem 

noben od izdelanih inovativnih konceptov še ni bil tržno sprejet in predstavljen na trgu, saj za 

proizvajalce tovrstnih vozil ni bil dovolj prepričljiv, uporaben in praktičen, da bi bil v 

realnosti uporabljen. Vprašanje pri tem je, ali si karavaning panoga in s tem proizvajalci 

tovrstnih vozil želijo teh radikalnih sprememb tako glede videza kot funkcionalnosti, in ali so 

nanje pripravljeni?  

Spodaj so predstavljene nekatere novosti konceptov različnih vozil za prosti čas, ki bi svojim 

bodočim uporabnikom z inteligentno postavitvijo določenih elementov omogočile manjšo 

porabo energije in s tem večjo ekonomičnost pri vzdrževanju vozil, večjo praktičnost in 

modern videz. Predstavljena vozila so tudi glede oblike precej revolucionarna. Znano pa je, da 

dizajn in videz vozila postaneta privlačnejša  in prepričljivejša, če vozilo obdrži originalno 

obliko. 
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Slika 2: Eko avtodom 

Vir: Groth idr. 2012, 85. 

Na zgornjih slikah je predstavljen koncept eko avtodoma in kot je iz njih razvidno, se ta glede 

na obliko precej razlikuje od standardnega avtodoma, ki ga poznamo danes. Je izredno 

praktičen in majhen med samo vožnjo, medtem ko se pri mirujočem stanju kar dvakrat 

poveča, in sicer z odpiranjem na način švicarskega noža. Pri oblikovanju prostorne notranjosti 

so oblikovalci največ navdiha dobili od Volkswagnovega bivalnega kombija. Videz koncepta 

eko avtodoma je precej futurističen, medtem ko je uporaba tega nadvse podobna uporabi 

sedanjega avtodoma (Groth idr. 2012, 85).  

 
 

Slika 3: »Rolling Stone« eko kapsula 

Vir: Groth idr. 2012, 87. 

Zgornji sliki nam prikazujeta »Rolling Stone« eko kapsulo, ki predstavlja koncept počitniške 

prikolice in je zasnovana na osnovi romskega vagona. Njena odsevna površina je sestavljena 

iz recikliranih aluminijastih ploščic in se zaradi tega odlično ujema z naravnim okoljem. 

Zanimivo je, da se celotna kapsula lahko odpre in s tem ustvari odprt prostor z naravo, kar je 

velika prednost, saj imajo počitniške prikolice, ki so sedaj predstavljene na trgu, v večini le 

ena majhna vrata (Groth idr. 2012, 87). 
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3 PREDSTAVITEV CILJNE SKUPINE 

Uporaba vozila za prosti čas je izjemno širok pojem. Tipičen uporabnik tovrstnih vozil ne 

obstaja, čeprav je mnogo govora o tem, da največji odstotek uporabnikov predstavlja prav 

starejša generacija ljudi, ki šteje 65 let in več. Uporabniki se med seboj zelo razlikujejo, 

predvsem glede načina življenja in s tem potreb ter vrednot, ki jih zaznamujejo. 

3.1 Osnovne vrednote obstoječe ciljne skupine uporabnikov vozil za prosti čas 

Obstoječa ciljna skupina uporabnikov vozil za prosti čas se deli na tri različne skupine, med 

katerimi ima vsaka izmed njih skupne značilnosti, bodisi glede osebnih interesov ali 

finančnega stanja. Med posameznimi skupinami pa je zaznati tudi nekatere značilnosti, ki so 

skupne vsem uporabnikom vozil za prosti čas. Te so tiste, ki še vedno zaznamujejo enoten 

življenjski slog karavaninga in omogočajo prihodnost razvoja panoge. 

Avanturisti 

Prva skupina uporabnikov predstavlja večne avanturiste, ki hočejo raziskati še ne odkrito. Ti 

uporabniki posegajo po izdelkih, predvsem avtodomih, ki so namenjeni ekstremnim 

razmeram in vožnji po izven cestnem terenu. Uporabniki teh bivalnikov so v povprečju 

starejši in že upokojeni ljudje. Avanturisti in ljubitelji divje vožnje imajo tako veliko raje 

bivalnike, ki imajo možnost vožnje po ekstremnem terenu, zato jim razkošnost opreme in 

bivanja v njem nista ravno pomembni. Vendar morajo te vrste bivalniki imeti osnovno 

opremo, ki svojim uporabnikom omogoča preživetje v divjini. Ta  vključuje zaboj s 

potrebnimi orodji in paleto svetilk ob pomanjkanju elektrike. S svojim videzom in popolno 

opremljenostjo te vrste uporabniki sporočajo, da so pripravljeni na dogodivščine in 

samozadostnost v divjini. Niša proizvajalcev bivalnikov, namenjenim ekstremnim razmeram, 

s svojimi izdelki natančno predstavlja življenjski slog njihovih uporabnikov, ki je v svetu 

karavaninga vedno bolj prisoten, vendar manj viden v prevladujočem trendu. Čeprav se 

avanturistični življenjski slog nekoliko razlikuje od sloga pripadnikov prevladujočega trenda 

kampiranja, so ti priznali, da so tudi oni nagnjeni k raziskovanju in k novim dogodivščinam 

med svojimi potovanji (Groth idr. 2012, 23). 

Glamping 

Glamping predstavlja razkošno kampiranje in označuje nedavno uveljavljen, vendar zelo 

priljubljen trend v svetu karavaninga. Ta omogoča uporabnikom približanje naravnemu 

okolju z razkošno opremljenimi bivalniki, ki uporabnikom nudijo veliko več udobja v 

primerjavi s standardnim kampiranjem. Med drugim ta nedavno uveljavljen trend omogoča 

družinam, da preživljajo luksuzne počitnice nekje na prostem. Ljudem, ki se odpravijo na 
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svoje razkošne počitnice na prosto, je zelo pomembno dejstvo, da lahko svoje razkošje in 

udobje, ki jim ga nudi domače okolje, premestijo v svoje bivalnike. Avtodomi in počitniške 

prikolice, ki sledijo temu trendu, nudijo svojim uporabnikom predvsem razkošno notranjo 

opremo, od svetlečega se pohištva in okrasja iz kroma do dragega tekstila. Tako razkošna 

vozila je možno prepoznati tudi po njihovi velikosti, luksuznem dizajnu in vgrajenih garažah 

v avtodomih, kjer lahko uporabniki prevažajo svojega jeklenega konjička. Pripadniki 

glampinga pa si poleg udobja in razkošja v bivalnikih želijo tudi ekstravagance in 

edinstvenosti. Udobja, ki ga imajo doma, si želijo tudi uporabniki bivalnikov, ki sledijo 

prevladujočemu trendu kampiranja, vendar v nekoliko omejenih oblikah in zagotovo ne tako 

razkošnega (Groth idr. 2012, 24). 

Prevladujoč trend kampiranja 

Temu trendu sledi vse več družin z majhnimi otroki, z željo staršev po sproščanju in otrok po 

igranju ter predvsem po preživljanju kakovostnega časa drug z drugim. Tudi skupine 

mladostnikov so nad prevladujočim trendom kampiranja navdušene, saj ta zadovoljuje 

njihovo željo po zabavi in izkustvu novih doživetij. Predstavljeni skupini uporabnikov po 

navadi preživljata krajše počitnice, predvsem zaradi pomanjkanja prostega časa in finančnih 

sredstev. Ti so navadno lastniki rabljene počitniške prikolice ali pa osnovno opremljenega 

majhnega avtodoma, saj so te vrste bivalniki cenovno dostopnejši (Groth idr. 2012, 25). 

Različne skupine uporabnikov tako posegajo po različnih izdelkih. Znamka Sun Living je 

namenjena skupinam mladih posameznikov, medtem ko je Dethleffs zaznamovan kot prijatelj 

družin. Te vrste bivalniki so na posameznih razstavah in sejmih predstavljeni s kančkom 

športnega duha (dodana športna oprema v notranjosti bivalnikov). To dokazuje, da so 

posamezniki oz. njihovi uporabniki športno aktivni tudi v svojem prostem času oz. da 

preživljajo aktivne počitnice (Groth idr. 2012, 25). 

Naslednjo skupino uporabnikov, ki sledijo temu prevladujočemu trendu, predstavljajo starejši, 

že upokojeni pari, ki le redko aktivno preživljajo svoj prosti čas. Njihova osnovna vrednota je 

preživljanje prostega časa v miru in sproščujočem okolju s svojimi najbližjimi. Ti so zelo 

introventirani, saj niso ravno navdušeni nad okoljem, ki jih obdaja, a tudi ne s preživljanjem 

časa z ostalimi ljudmi v kampu. Veliko svojega prostega časa preživijo prav znotraj bivalnika, 

ki jim ne predstavlja le vozila, pač pa njihov drugi dom. Opremijo ga tako, kot je opremljen 

njihov lastni dom, saj se tako v njem počutijo bolj domače. S tem bivalnik zanje predstavlja 

varnost in zavetje. Nekateri posamezniki ga tako vzljubijo, da ga začasno uporabljajo kot svoj 

dom tudi več mesecev skupaj ali pa se vanj celo trajno preselijo. Zaradi tega so tudi različni 

reklamni oglasi za bivalnike namenjeni starejšim parom, oblikovani tako, da je zunanjost teh 

popolnoma nevtralna in nepomembna, medtem ko velik pomen posvetijo prav notranji 

postavitvi prostorov in njeni opremljenosti (Groth idr. 2012, 26). 
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Čeprav se sedanji uporabniki bivalnikov delijo na različne skupine, imata dve ekstremni 

skupini, ki označujeta avanturiste in uporabnike »glamperjev« (luksuznih bivalnikov), nekaj 

skupnih lastnosti s pripadniki prevladujočega trenda kampiranja. Avanturisti imajo namreč 

željo in potrebo po raziskovanju in doživetju nečesa novega in drugačnega, kar sovpada z 

namenom popotovanja skupin mladih ljudi, ki so pristaši prevladujočega trenda kampiranja. 

Po drugi strani pa imajo uporabniki luksuznih bivalnikov željo po premestitvi svojega 

razkošja in udobja iz domačega okolja v svoja prestižna vozila. To željo pa je prepoznati tudi 

pri starejših parih, pripadnikih prevladujočega trenda kampiranja, ki se hočejo v svojih 

bivalnikih počutiti čim bolj domače. 

3.2 Osnovne vrednote bodoče ciljne skupine uporabnikov vozil za prosti čas  

Glede na vse več barvitosti, inovativnosti in drznih oblik vozil za prosti čas, lahko sklepamo, 

da evropski proizvajalci s tem ciljajo na pridobitev čim več mladih ljudi in družin v svoj krog 

uporabnikov. Ti trenutno ne predstavljajo ciljne skupine kupcev, saj je večina izdelkov na 

trgu, kljub drznemu dizajnu in barvitosti, še vedno cenovno nedostopnih za omenjeno 

množico. Mnogi proizvajalci so to že uvideli in zaradi tega na trgu že ponujajo novo različico 

nizkocenovnih izdelkov, ki so privlačni in predvsem dostopni za bodoči krog uporabnikov. 

Bodoča ciljna skupina uporabnikov se deli na štiri različne skupine. Pripadnike vsake izmed 

njih pa zaznamujejo enake vrednote, potrebe in želje in s tem enak življenjski slog. 

Dopustnik 1 

Ljudje te skupine preživljajo kakovostne trenutke s kakovostnimi izdelki ob druženju s 

svojimi najbližjimi. Zaradi vse bolj napornega vsakodnevnega delovnika največji pomen 

njihovih oddihov predstavljajo sproščanje in ugodje ter občutek zadovoljstva. V svojem 

prostem času se želijo izogniti najnovejši tehnologiji in internetu, ki jih vsakodnevno 

obdajata. Predvsem se želijo posvetiti svojim najbližjim in z njimi preživeti najdragocenejše 

trenutke. Medtem ko se ostali medsebojno povezujejo v virtualnem svetu, ti raje povabijo 

prijatelje k sebi domov ter uživajo ob kozarcu vina, ki je bil pridelan na tradicionalen način. 

Pri svoji kuhi uporabljajo tradicionalne sestavine in domače pridelke (Groth idr. 2012, 62). 

Dopustnik 2 

Pripadniki te skupine si želijo kratkih, a pogostih počitnic, med katerimi se počutijo zopet 

povezane s fizičnim svetom. Internet in najnovejša tehnologija jim omogočata udobje in 

učinkovitost, vendar so zaradi tega velikokrat prezasedeni, saj morajo obravnavati veliko 

količino digitalnih informacij hkrati. Pretirana izpostavljenost virtualnemu svetu in s tem 

odmaknjenost od svojega osebnega življenja ter skupnih družbenih aktivnosti je bistven 
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razlog njihovega pogostega odhoda na počitnice. Med preživljanjem svojega prostega časa so 

izredno lahkomiselni in se radi predajo čustvenemu zadovoljstvu. Svoje počitnice najraje 

preživljajo v divjini ob raziskovanju narave. Te pa včasih začinijo tudi z dodatnimi 

izobraževanji o okolju, ki ga obiščejo. Čeprav njihove počitnice niso dolge, morajo zanje 

predstavljati čustveno doživetje. Njihova osnovna značilnost je individualizem pri delu, 

vendar v svojem življenju želijo najti ravnotežje s preživljanjem kakovostnega časa s svojimi 

najbližjimi (Groth idr. 2012, 62–63). 

Dopustnik 3 

Na izbiro je paleta različnih načinov preživljanja počitnic, vendar ljudje te skupine izberejo 

tista, ki ustrezajo njim samim in so hkrati prijazna do okolja. Razumejo učinek vsakega 

dejanja, ki ga ima posameznik na okolje, zaradi tega med svojimi počitnicami ne le uživajo, 

ampak uporabijo takšen način preživljanja, da bo v korist celotnemu svetu. So zagovorniki 

deljenja svojih osnovnih sredstev in virov, saj s tem manj onesnažujejo okolje s škodljivimi 

plini, ki jih ti povzročajo. Njihove počitnice so kratke, saj menijo, da dolge počitnice 

pomenijo veliko več porabe različnih virov in več onesnaževanja. Prosti čas preživljajo z 

druženjem s prijatelji in svojimi najbližjimi. Tako kot je zaznati pri drugih skupinah, je tudi 

pri njih utrujajoče najti ravnovesje med virtualnim in fizičnim svetom (Groth idr. 2012, 63). 

 Dopustnik 4 

»Vsi za enega in eden za vse« po mišljenju te skupine ni le slogan, ampak pomembna 

miselnost, ki ljudem pomaga preživeti v sedanjem svetu. Z izkustvom vse večje urbanizacije 

se ljudje zavedajo, da se količina pomembnih virov manjša, kar ima lahko dramatičen učinek, 

tako na okolje kot tudi na sodobno ekonomijo. Menijo, da je tradicionalni način preživljanja 

življenja v sedanjem svetu, preplavljenem z ogromno digitalnih informacij, precej pogrešan. 

Prepričani so, da tradicionalne in konservativne vrednote držijo svet skupaj in ljudi napolnijo 

z občutkom sreče in zadovoljstva. Svoj prosti čas preživijo s prijatelji in z najbližjimi. Menijo, 

da vse hitrejši tehnološki razvoj lahko ogrozi tradicionalne vrline sedanje družbe. Kljub temu 

imajo radi novo tehnologijo in si to tudi lastijo, vendar si nekatere vire in sredstva radi delijo. 

Zaradi tega lahko sklepamo, da bodo ti veliko raje najeli kakovosten bivalnik in bili zaradi 

tega zanj pripravljeni plačati nekoliko več (Groth idr. 2012, 64).  

Kot lahko razberemo iz opisa štirih različnih skupin, imajo vse nekatere skupne lastnosti. 

Najpomembnejše so: preživljanje kakovostnega prostega časa ob druženju s svojimi prijatelji 

in z najbližjimi ter s tem želja po odklopu od virtualnega sveta, od vse bolj napornega 

delavnika in moderne tehnologije. Zaradi tega se bodo bodoči uporabniki želeli čim bolj 

izogniti uporabi interneta med svojimi počitnicami ter se osebno posvetiti drug drugemu. To 

lahko dokazuje, da bo v prihodnosti velik porast na »mobile free« kampih, ki bodo 
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posameznikom omogočali kakovostnejše preživljanja prostega časa. Njihovi največji vrednoti 

s tem postaneta kakovostno preživet prosti čas in druženje z družino in s prijatelji.  

3.3 Ocena dejavnikov, ki bodo v bodoče vplivali na obnašanje ciljne skupine 

uporabnikov vozil za prosti čas 

Okoljska osveščenost ljudi, ki bo postajala vse pomembnejša, bo narekovala, da je bolj 

ekonomično najeti vozilo za prosti čas, si ga medsebojno deliti, kot pa ga imeti le sam zase, in 

s tem prispevati k manjši onesnaženosti okolja. Vse bolj zaseden urnik prihodnje generacije in 

preobremenjenost virtualnega sveta bosta v njih še bolj prebudila željo po vse več krajših in 

pogostejših oddihih, osebnem stiku in skupnih družbenih aktivnostih. Svoj prosti čas bodo 

ljudje hoteli maksimalno izkoristiti, zato bodo telesno aktivni in se udeleževali raznih 

izobraževanj za še večjo samo-izpolnitev. 

Okoljski dejavniki (Osveščenost ljudi o varovanju okolja se povečuje) 

Trajnostni razvoj bo v prihodnosti postajal vse pomembnejši in vključen v vsako področje 

našega življenja. Količina naravnih virov namreč upada in v prihodnosti bo zelo pomembno, 

da bodo ljudje z viri varčevali, si jih medsebojno delili, s tem zmanjšali porabo energije in bili 

okolju prijazni. Trend uporabe vozil na električni in hibridni pogon bo naraščal, vozila bodo 

postajala vse lažja in zato potrebovala manj baterij za svoje polnjenje. Ljudje se bodo morali 

navaditi na nekoliko bolj omejeno življenje v smislu porabe energije. Svetovne banke celo 

ocenjujejo, da bodo stroški prilagajanja spremenjenim podnebnim razmeram od leta 2010 pa 

do leta 2050 od 75 do 100 bilijonov dolarjev letno, kar bo predstavljalo velik finančni zalogaj. 

Zaradi tega se bodo morali prebivalci v prihodnosti prilagoditi omejenemu načinu življenja in 

s tem manjši porabi virov (Groth idr. 2012, 44). 

Politični dejavniki (Večja kontrola državnih oblasti) 

V svetu je vse več govora o podnebnih spremembah, večjemu izčrpavanju virov in vse večji 

globalizaciji, vendar ni po drugi strani nobenega globalno vladajočega organa, kar lahko 

pripelje do številnih nemirov. Novi zakoni bodo ljudi usmerjali k manjšemu izčrpavanju virov 

in večji osveščenosti o podnebnih spremembah ter globalizaciji. Ti bodo pozitivno vplivali na 

večjo odgovornost posameznikov za svoja dejanja, vendar s tem omejili njihovo svobodo. 

Sprva bodo povzročili odpor, vendar kasneje postali za posameznike sprejemljivi ter na koncu 

nastopali v vlogi pravil, ki bodo uveljavljena s strani socialnega varstva. Leta 2030 bodo 

ljudje delali polni delavnik, kar bo za družinsko življenje predstavljalo veliko breme. Časovni 

pritisk bo s tem spodkopaval vlogo obeh staršev kot glavnih skrbnikov svojih otrok. Državna 

oblast bo tako morala posameznim družinam omogočiti visoko kakovostno nego njihovih 

otrok ter prav tako kakovostne izobraževalne ustanove. S tem je opaziti prenašanje obveznosti 
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z bremena posameznikov na družbo. Tukaj tiči tudi razlog odgovornega obnašanja 

posameznikov do družbe (Groth idr. 2012, 48). 

Ekonomski dejavniki (Hiter življenjski tempo) 

Tehnologija omogoča ljudem, da ti opravijo več obveznosti in analizirajo večjo količino 

informacij v krajšem času ter s tem povzroča hitrejši tempo dela in s tem naših življenj. S 

pomočjo najnovejše tehnologije so ljudje tako veliko bolj učinkoviti, kar je največja prednost 

poslovnega in profesionalnega okolja. Ocenjujemo, da bodo ljudje v prihodnosti veliko hitreje 

in pogosteje menjavali svoje položaje in celotno delovno okolje kot danes. Zaradi vse 

pogostejše menjave delovnega okolja se bodo ti med svojo poslovno kariero večkrat preselili 

in  zamenjali svoje domače okolje. Z vse hitrejšim vsakdanjikom bo življenje ljudi postalo 

veliko bolj naporno. Ti bodo imeli večjo željo po sprostiti in se aktivno udejstvovati ter 

preživeti čas z najbližjimi ob koncu tedna, saj med delavniki to ne bo mogoče. Pomen prostih 

dni ob koncu tedna bo tako vse bolj naraščal, saj bodo ti predstavljali njihov prosti čas, ko se 

bodo z družino lahko odpravili doživetjem naproti (Groth idr. 2012, 44–45). 

Socialni dejavniki (Urbanizacija in večja družbena neenakost) 

Raziskave kažejo, da bo do leta 2050 kar 70 % ljudi po svetu predstavljalo mestno 

prebivalstvo, medtem ko je danes ta odstotek manjši, saj zajema le polovico ljudi (The 

Economist 2012, 5). Razlog te spremembe tiči v tem, da bodo mesta ponujala vse več 

zaposlitvenih možnosti, priložnosti za uspešnejšo poslovno kariero in vse več izobraževalnih 

ustanov ter tako ljudem omogočala boljše življenje. Mesta bodo po drugi strani zaradi 

povečanega deleža urbanizacije predstavljala velik problem v sodobni družbi: onesnaževanje 

ozračja, velike gneče na cesti in velike količine odpadkov. Prav tako bo z leti naraščala 

družbena neenakost. V drugi polovici 20. stoletja je bil najštevilčnejši srednji družbeni sloj, ki 

vse bolj izginja. Predvsem s pojavom velike gospodarske krize sta začela naraščati višji in 

nižji družbeni sloj, saj državne oblasti revnim prebivalcem namenjajo vse manj finančne 

podpore, medtem ko so jo ti vse bolj potrebni. Po drugi strani pa bogati ljudje v rokah držijo 

večinski delež celotnega bogastva določene države. Pojav finančne krize in upad novih 

poslovnih priložnosti ter velika brezposelnost so v največji meri prizadele srednji družbeni 

sloj, predvsem glede izgube rednega finančnega dohodka. Nižji družbeni razred se spopada z 

drugimi problemi, med katerimi je največji velika stopnja migracij med državami. 

Nekvalificirani delavci, ki prihajajo iz revnejših in finančno manj stabilnih držav, so 

pripravljeni delati enako delo kot nižji družbeni razred te države, vendar za manjše plačilo. 

Priseljenci tujih držav pa se vedno ne zavzemajo za enako vrsto dela. Veliko izmed njih je 

visoko izobraženih in kvalificiranih za specifično delo. Zaradi tega bodo v evropskih državah 

nacionalistične politične stranke postajale vse močnejše (Groth idr. 2012, 45). 
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Družbeni dejavniki (Manj tradicionalna gospodinjstva) 

Najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na spremenjeno obliko gospodinjstev, je priložnost žensk 

v Evropi, da lahko s svojo visoko izobrazbo v poslovnem okolju dosežejo visok položaj, visok 

dohodek in s tem uspešno kariero, na kateri lahko gradijo svojo prihodnost. Zaradi svoje 

vsakodnevne zaposlenosti so manj doma in ne opravljajo vsa gospodinjska opravila kot v 

preteklosti. Njihov visok dohodek in uspešna kariera jim omogočata samostojno življenje, za 

katero ne potrebujejo finančne podpore moža in varnosti lastnega doma. Hkrati število ločitev 

narašča, medtem ko število porok upada. Posledica tega je porast enočlanskih gospodinjstev. 

Trend v Evropi je tudi, da si pari lahko ustvarijo družino, četudi niso poročeni, saj poroke 

izgubljajo svoj tradicionalni pomen. Zaradi spremenjenega družbenega pogleda na poroke in 

zaradi krhkosti današnjih zvez je vse več zunajzakonskih rojstev, v porastu je vse več staršev 

samohranilcev in parov brez otrok (Groth idr. 2012, 51–52).  

Tehnološki dejavniki (Izogibanje moderni tehnologiji) 

Vsakdanja preobremenjenost bo zaradi virtualnega sveta in digitalnih informacij v ljudeh 

prebudila željo po popolnem izklopu od moderne tehnologije in potrebo po času za sprostitev. 

Zaradi vsakodnevne prisotnosti moderne tehnologije si bodo želeli preživeti prosti čas 

popolnoma odmaknjeni od nje. V porastu bodo kampi, plaže in letovišča, v katerih bo 

uporaba mobilnih naprav celo prepovedana, ljudje pa se bodo bolj posvečali drug drugemu in 

preživljali kakovosten čas skupaj. Takšna območja nastajajo že danes, vendar bodo v 

prihodnosti še veliko bolj priljubljena. Zaradi vse večje vpetosti v virtualni svet in moderno 

tehnologijo se bodo ljudje od tega le stežka odklopili za dalj časa. Ne zato, ker tega ne bi 

želeli, pač pa zato, ker si tega enostavno ne bodo mogli privoščiti. Možnost »biti odklopljen« 

od moderne tehnologije pa bo zaradi redkosti postala novo razkošje in luksuz. Nov tehnološki 

razvoj bo potekal tudi v smeri narediti komunikacijsko in informacijsko tehnologijo nevidno, 

čeprav bo ta vključena v veliko izdelkov, vendar na neviden način (Groth idr. 2012, 56). 

Kulturni dejavniki (Prosti čas in skupna doživetja nad pomenom dobrin) 

Ljudje imajo v svojem življenju vsakodnevno rutino in njihova naravna potreba je vanjo 

vključevati rekreativne dejavnosti. Med temi dejavnostmi bodo potovanja postala najbolj 

cenjena. Zaradi vse hitrejšega načina življenja in velike obremenjenosti med delavniki si bodo 

ljudje težko privoščili daljši oddih. Ti se bodo med svojimi krajšimi prostimi dnevi ob koncu 

tedna raje podali na raziskovanje bližnjih krajev in to ponovili večkrat letno ter tako lažje 

premagovali vse večje zahteve vsakdanjika. V svojem prostem času bodo želeli biti čim bolj 

svobodni ter se umakniti od moderne tehnologije (Groth idr. 2012, 53). 

Pomen razkošja se spreminja in bo v prihodnosti dobil popolnoma novo vlogo. Ljudje bodo 

vse bolj začeli ceniti kakovost preživetja svojega prostega časa in čutna izkustva svojih 
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doživetij. Ocenjujemo, da bodo čutna izkustva in doživetja pridobila večji pomen kot same 

dobrine. Ta trend se pojavlja že v sedanjem času, kar je opaziti tako, da grejo mladi ljudje 

veliko raje na počitnice in dogodivščinam naproti, kot da bi si privoščili nov avtomobil. 

Potreba po vse več skupnih aktivnostih in popolnoma drugačnih doživetjih bo le še naraščala, 

saj se bo število enočlanskih gospodinjstev povečevalo. Po drugi strani bodo ti s svojimi 

delovniki preveč zasedeni za druženje s prijatelji, zato bodo družbene aktivnosti redke in 

cenjene. Ljudje svoj prosti čas zaznavajo kot luksuz, ki bo še s hitrejšim načinom življenja 

postajal vedno pomembnejši ter ga bodo ti zato želeli preživeti na čim kakovostnejši način 

(Groth idr. 2012, 54–55).  

Vsi zgoraj opisani dejavniki kažejo na to, da bo življenje in zunanje okolje bodočih 

uporabnikov vozil za prosti čas precej drugačno, kot je današnje. Ti bodo velik pomen 

pripisovali čistemu okolju in ekonomičnim počitnicam, kar bo predstavljajo potovanja z 

vozilom za prosti čas. Ta bodo namreč dovolj prostorna, da se bo vsa družina odpravila na 

pot. Zaradi naraščajočega trenda sestavljenih družin bo ta v prihodnosti štela več članov. Vse 

hitrejši način življenja pa bo s seboj prinesel največ sprememb, ki se bodo kazale predvsem v 

izogibanju moderni tehnologiji med vse redkejšim in zaradi tega bolj cenjenim prostim 

časom. Prosti čas oz. skupna doživetja bodo imela v prihodnosti vse večji pomen in bodo tako 

bodoči ciljni skupini pomenila več kot samo lastništvo vozila. Lastništvo ne bo več bistvenega 

pomena, saj si bodo ljudje zaradi vse krajših in pogostejših počitnic raje vozilo najeli. Razlog 

vse večjega najema vozil gre iskati tudi v vse večji stopnji urbanizacije v prihodnosti. Zaradi 

vse večjega priseljevanja ljudi v mesta bodo ti imeli vse manj prostora, kjer bi vozilo za prosti 

čas lahko hranili. Ocenjujemo, da bodo prihodnje okolje in dejavniki le-tega pozitivno 

vplivali na karavaning panogo. Zaradi vse večjih pričakovanj ciljne publike glede izdelkov se 

bodo v prihodnosti ti morali čim bolj izpopolniti ter zadovoljiti vse njihove čute. Glede na to, 

da jim blagovna znamka ne bo predstavljala velikega pomena, jih bodo proizvajalci morali 

pritegniti predvsem s kakovostjo izdelkov. Zaradi vse večje potrebe ljudi po potovanjih, 

raziskovanjih, skupnih aktivnostih in preživljanju prostega časa v naravi, menimo, da je 

vozilo za prosti čas idealna možnost, ki bo lahko izpolnila vse njihove želje in potrebe. Zaradi 

vse večjega porasta kratkih počitnic se bodo ljudje le stežka odpravili z letalom v znana 

letovišča, saj za to preprosto ne bo časa. Ker pa so letalski prevozi okolju veliko manj prijazni 

kot uporaba vozil za prosti čas, bo to še dodaten razlog, da se bodo  zanj odločali. 
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4 RAZVOJ EVROPSKEGA TRGA VOZIL ZA PROSTI ČAS 

Čeprav je bilo v svetu karavaninga zaznati izredne spremembe in izjemen razvoj izdelkov s 

pomočjo moderne tehnologije, najbolj inovativne spremembe na trg karavaninga šele čakajo. 

Ocenjujemo, da bo nova generacija vozil za prosti čas odsevala vse želje, potrebe in 

pričakovanja bodoče ciljne skupine, se čim bolj približala novim okoljskim razmeram ter s 

tem novemu življenjskemu slogu uporabnikov. Poleg tega pa zadovoljevala osnovne potrebe 

in motive, ki uporabnike vozil za prosti čas povezujejo že skozi celotno zgodovino 

karavaninga. 

4.1 Analiza vplivov širšega zunanjega okolja na panogo karavaninga  

Širše zunanje okolje ima na karavaning panogo neizmeren vpliv. Nenehnim, vse večjim in 

številnejšim spremembam okolja, ki nas obkroža se mora prilagoditi tudi tovrstna panoga, jim 

slediti in jih nemalokrat tudi predvideti.  

Pravni in politični dejavniki 

19. januarja 2013 je bila sprejeta nova evropska uredba za težko kombinacijo vozil (vozniško 

dovoljenje s kodo B96). Po tej uredbi je možno z B kategorijo vozniškega dovoljenja v 

nekaterih evropskih državah (Nemčija, Francija, Švedska in Velika Britanija) voziti svoj 

avtodom ali kombinacijo vlečnega vozila in počitniške prikolice do največje dovoljene mase, 

ki ne presega 4.250 kg. To je kar 750 kg več, kot je bilo dovoljeno poprej. Slednje je 

omogočeno vsem, ki so svoj vozniški izpit opravili že pred letom 1997, saj morajo drugače 

opraviti dodaten praktični test (European Cravan Federation 2014, 21–29). 

Nemčija oznanja uvedbo cestnin, ki bo predvidoma začela veljati že z letom 2016. Z novo 

uredbo bodo morala biti vsa motorna vozila do 3,5 ton opremljena z novo vinjeto, ki bo v 

povprečju stala okrog 100 evrov. Cene vinjet pa se bodo medsebojno razlikovale, in sicer 

glede na velikost in starost motornega vozila ter glede na pogonsko gorivo. Vozniki dizelskih 

vozil bodo tako za vinjeto odšteli nekoliko več kot vozniki bencinskih, medtem ko bodo 

vozniki eko vozil deležni eko bonusa. Ta jim bo omogočal, da se bodo stroškom vinjete 

uspešno izognili (Grosman 2014). Omenjena uredba kaže na to, da bodo vozniki vozil za 

prosti čas, predvsem zaradi teže in velikosti motorja svojega vozila, morali v prihodnje za 

vinjeto odšteti višji znesek kot vozniki osebnih vozil. Zaradi vse bolj zaostrenih eko 

zakonodaj in večjih ugodnosti za tovrstna eko vozila, menimo, da je za karavaning panogo 

skrajni čas, da začne slediti naraščajočemu trendu in z manjšo prostornino ter nižjo težo 

poskuša izboljšati razmere za bodoče uporabnike. 

Zakonodaja za uporabnike vozil za prosti čas se zaostruje na celotnem območju Evrope. 

Kazni za parkiranje vozila za prosti čas na neprimernem mestu postajajo vedno višje, prav 
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tako tudi parkirnine, ki kljub višji ceni ne vključujejo osnovnih sredstev, ki jih uporabniki 

tovrstnih vozil nujno potrebujejo za lažje potovanje. Za omenjena osnovna sredstva, ki po 

navadi vključujejo vodo in električni priključek, je potrebno še dodatno doplačilo (Biščak 

2011). V večjem delu Evrope je možno s svojim avtodomom prenočiti na prav za to primernih 

postajališčih. Teh je zahodno in severno od Slovenije na pretek, tako da imajo uporabniki 

bivalnikov, poleg dražjih, vendar varnejših kampov, veliko izbiro. Izjemo pri tem predstavlja 

naša južna soseda, kjer je prenočitev v avtodomu zunaj kampa prepovedana in tudi finančno 

kaznovana. Poleg tega je na Hrvaškem veliko kampov, ki v zimskem času ne obratujejo 

(Žakelj 2012). Menimo, da bi morale biti razmere, predvsem glede urejenosti in lokacije 

parkirišč v Evropi, bolj naklonjene uporabnikom bivalnikov. Glede na njihovo visoko ceno bi 

morala vključevati vsaj osnovna sredstva. Poleg primerne urejenosti bi bila parkirišča lahko 

namenjena tudi prenočitvi uporabnikov bivalnikov in jim tako prihranila vožnjo ter iskanje 

primernih postajališč za to. Nenehne spremembe in zaostrene zakonodaje na področju 

karavaninga uporabnike vse bolj omejujejo ter jim onemogočajo brezskrbna popotovanja. 

Kampiranje postaja že pravi luksuz in nikakor več ne nizkocenovni način preživljanja 

počitnic. Pristojbine kampov zaradi vse večje želje in potrebe ljudi po oddihu v naravi na 

celotnem evropskem območju neizmerno naraščajo, tako da potovanje z avtodomom ali s 

počitniško prikolico zagotovo ne predstavlja najcenejše možnosti. Vendar kljub številnim 

omejitvam in nenehnim spremembam tovrstna vozila nudijo užitek in doživetje, ki ju je 

nemogoče nadomestiti.  

Ekonomski dejavniki (Ponudba in povpraševanje) 

Raziskave dokazujejo, da se je število evropskih turistov starostne skupine do 65 let zaradi 

velike gospodarske krize od leta 2006 do leta 2011 zmanjšalo. Medtem pa lahko poročamo o 

10 % porastu turistov, ki štejejo 65 let in več in za namene turizma posvečajo 20 % več 

denarja kot leta 2006. Pomembno je tudi omeniti, da si starejša generacija turistov privošči 

več daljših počitnic letno kot katera druga. Prav tako bodo pripadniki starejše generacije na 

svojih počitnicah in med potovanji zapravili za kar 11 % več denarja kot mlajše generacije 

(Demunter 2012). 

Ti podatki nam lahko povedo, da je povpraševanje po vozilih za prosti čas najbolj intenzivno 

s strani starejše generacije, saj ima ta v povprečju na voljo največ finančnih sredstev, ki jih 

želi nameniti za potrebe preživljanja prostega časa, a hkrati ima na voljo največ prostega časa, 

ki ga lahko izrabi za različna potovanja. Zaradi tega tudi ne preseneča, da ciljno skupino 

karavaninga še vedno predstavlja starejša publika. Zaradi vse večje ekonomske krize pa sodeč 

po raziskavah upada število mladih družin, ki naj bi predstavljale potencialno skupino 

karavaninga. Da bi se povpraševanje mladih družin v karavaning panogi povečalo, bi jim bilo 

potrebno ponuditi čim več nizkocenovnih izdelkov ter jih tako narediti privlačnejše in 

dostopnejše za nakup. 
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Hkrati je raziskano, da je prodaja rabljenih vozil za prosti čas veliko bolj učinkovita kot 

prodaja novih. To nam dokazujejo podatki iz leta 2013, ki sporočajo, da je bilo na območju 

Evrope prodanih 360.000 rabljenih vozil, kar predstavlja 72 % prodaje, in le 140.000 novih 

tovrstnih vozil, kar predstavlja preostalih 28 % prodaje (European Caravan Federation 2014, 

56–58). 

Povpraševanje po vozilih za prosti čas je večje kot njihova proizvodnja oz. ponudba. Podatki 

za leto 2012 namreč kažejo, da je bilo proizvedenih 142.300 tovrstnih vozil, prodanih pa 

146.600 (European Caravan Federation 2013, 15).  

Ocenjujemo, da je glavni razlog večje prodaje kot proizvodnje vozil za prosti čas v tem, da 

imajo prodajalci še veliko neprodanih novih izdelkov iz preteklih let, ki se jih želijo čim prej 

znebiti, zato le-te prodajajo z velikimi popusti. 

Socialni dejavniki  

Prebivalstvo Evrope vsakoletno narašča in podatki kažejo, da je leta 2012 Evropa imela že 

503,7 milijona prebivalcev, kar je za 1,3 milijona ljudi več kot leto prej (European Comission 

2013, 1–30). Če primerjamo stanje od leta 1960 do leta 2012 se je prebivalstvo od takrat 

povečalo za dobrih 100 milijonov (European Comission 2013, 4). Kljub vsakoletnemu 

povečevanju števila prebivalcev to zadnja desetletja narašča počasneje, kot je naraščalo 

prejšnja leta. Glavni razlog rasti števila prebivalstva ni naravni prirast, ki predstavlja le 31 % 

oz. 0,4 milijona ljudi, pač pa selitvena prirast v Evropi, ki predstavlja 69 % prirasta oz. 0,9 

milijona novih ljudi (European Comission 2013, 5). Tako majhen prispevek naravne prirasti 

evropskega prebivalstva je rezultat dveh glavnih dejavnikov. Prvi je, da se selitvena prirast v 

Evropi od sredine 80. let prejšnjega stoletja drastično povečuje, drugi dejavnik pa je izrazit 

upad števila rojstev od leta 2009 in povečano število smrti. Število rojstev in smrti se v Evropi 

že približujeta skupni točki. Predvidevanja kažejo, da se bo število smrti še povečalo, medtem 

ko se bo število rojstev zmanjšalo (European Comission 2013, 5). To pomeni, da v nekaj letih 

negativen naravni prirast prebivalstva v Evropi ni izključen. V tem primeru bosta rast ali upad 

evropskega prebivalstva odvisna le od deleža migracij. 

Starostna sestava Evrope postaja vse starejša, življenjska doba se povišuje, medtem ko število 

rojstev vsakoletno upada. Prebivalstvo starejše generacije, ki šteje 65 let in več, se drastično 

povečuje, predvidevanja kažejo, da bo v prihodnjih desetletjih ta generacija še številčnejša. Z 

boljšim življenjskim standardom se prav tako povečuje povprečna življenjska starost 

prebivalcev Evrope. Podatki za leto 2012 kažejo, da je v Evropi mladega prebivalstva (0–14 

let) 15,6 %, večina prebivalstva, ki predstavlja delovno intenzivno silo, šteje 15–64 let in 

znaša 66,6 %, medtem ko je starejšega prebivalstva (65 let in več) 17,8 % (European 

Comission 2013, 7). Od leta 1992 pa do leta 2012 je zaznati 3,5 % upad mlajše generacije, 
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delovno intenzivna generacija se je povečala le za 0,5 %, medtem ko je zaznati kar 3,7 % 

povečanje prebivalcev starejše generacije (European Comission 2013, 8). 

Tehnološki dejavniki 

Na trgu karavaninga je bila to leto predstavljena novost s sveta avtodomov, in sicer je bil s 

strani Adrie Mobil razvit koncept pametnega bivalnika ''Adria moving lab''. Omenjeno vozilo 

omogoča več energijske neodvisnosti in uporabo inteligentnih sistemov za večje udobje. 

Koncept avtodoma je Adria Mobil razvila skupaj s sodelovanjem Inštituta Jožef Štefan. 

Sodelovanje z njim je za samega proizvajalca zelo pomembno tudi v prihodnosti, saj 

namerava z njegovo pomočjo razviti izdelke, ki se bodo gibali v smeri sodobnih elektronskih 

inteligentnih sistemov. Pametni avtodom predstavlja tudi večjo mero avtonomnosti, saj 

integracija sistemov omogoča obnovo energije iz naravnih virov, razvoj umetne inteligence pa 

povečuje preprostost uporabe le-tega (Gregorič 2014).  

Trendi karavaninga za prihodnost napovedujejo vse manjše, ožje, nižje in lažje bivalnike, 

vendar kljub temu nič manj udobne. Prostorske rešitve takšnih izdelkov je tako mogoče iskati 

v izvlekljivih elementih, ki se podaljšajo v širino ali višino. Trendi karavaninga se poleg tega 

gibljejo v proizvajanje vse več cenejših avtodomov in počitniških prikolic, tako za nakup kot 

tudi za njihovo vzdrževanje, saj hočejo s svojimi izdelki pritegniti širšo množico ljudi, z manj 

razpoložljivih finančnih sredstev (Gregorčič 2012). 

Vozila na hibridni in električni pogon se le s težavo prebijajo na področje karavaninga, saj se 

glavni problem nahaja v še vedno previsoki teži bivalnikov. Potreba po veliki količini 

dodatnih baterij pa bi njihovo maso še povečala. Rešitev bi predstavljali neizmerno lažji in 

manjši bivalniki, ki bi bili bolj ekonomični in prijaznejši okolju, vendar se tako uporabniki teh 

vozil kot tudi proizvajalci le s težavo uprejo razkošni opremi znotraj vozila (Gregorčič 2012). 

Novosti v karavaningu je med ponudniki dodatne opreme zaznati tudi na račun zelenih 

rešitev, ki ponujajo električne in ogrejevalne sisteme na sončne celice (Gregorčič 2012). 

4.2 Analiza panoge karavaninga 

Glavni zaznani trendi v panogi karavaninga po European Caravan Federation (2014, 50) so:  

· nizka cena, 

· fleksibilnost, 

· inovativnost, 

· segmentacija (razčlenitev trga na skupine uporabnikov), 

· kakovost izdelkov, 

· nizka teža izdelkov, 

· ekološka osveščenost. 
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Kljub vse večjemu razkošju, ki trenutno vlada v najnovejših bivalnikih, je zaradi rastoče 

potrebe kupcev po kakovostnih in nizkocenovnih izdelkih vedno več proizvajalcev, ki na trgu 

predstavljajo privlačnejša in dostopnejša tovrstna vozila za žep kupcev. 

4.2.1 Kupci in trendi 

Kupce na področju karavaning panoge poleg končnih uporabnikov predstavljajo tudi 

prodajalci in saloni tovrstnih vozil ter mesta, kjer je vozila za prosti čas možno najeti. Teh je 

na območju celotne Evrope kar veliko in v večini naročajo večje količine izdelkov različnih 

proizvajalcev. 

Končni uporabniki vozil za prosti čas so z vidika proizvajalcev zelo pomembni, saj jih ti že v 

sami fazi snovanja vključijo v svoj proces razvoja izdelkov. Zanimajo se za njihove želje, 

potrebe, pričakovanja, trende preživljanja prostega časa in življenjski slog, kar uporabijo kot 

osnovo pri izdelavi svojih izdelkov. Ti so prav tako zelo pomembni s trženjskega segmenta, 

saj je cilj proizvajalcev z izdelkom čim bolj zadovoljiti potrebe svoje ciljne skupine. 

Končni uporabniki tovrstnih vozil so torej v prvi vrsti predvsem avanturisti, ki radi odkrivajo 

nove kraje, potujejo, v njih je mogoče najti vsaj malo športnega duha in so naveličani 

»standardnega« dopusta (Terzič 2014). Zaradi vsakoletnega višanja cen vozil za prosti čas pa 

ta v sedanjem času niso več tako dostopna kot v preteklosti. Vozila postajajo vse dražja, mladi 

ljudje pa preobremenjeni s hitrim tempom življenja in z napornimi vsakodnevnimi delovniki. 

Zaradi tega ti redko najdejo čas, ko lahko odpotujejo na dolge počitnice. Medtem pa v Evropi, 

po poročilu Eurostata (2011, 7–8), narašča število starejšega prebivalstva, ki šteje nad 65 let 

in je hkrati še vedno aktivno. Ocenjujemo, da zaradi svoje finančne stabilnosti in obilo 

prostega časa, ki ga namenijo potovanjem in turizmu, prav ti predstavljajo trenutno ciljno 

skupino uporabnikov karavaning panoge. Zaradi vse dražjih vozil za prosti čas karavaning 

panoga le s težavo privablja mlade ljudi in družine, ki so predstavniki potencialne ciljne 

skupine. Kljub vsakoletnemu višanju cen izdelkov obstajajo tudi izjeme, ki že učinkovito 

privabljajo svoj potencialni segment kupcev. Za primer lahko vzamemo Adrio Mobil, ki na 

svojem tržišču že predstavlja novo linijo nizkocenovnih avtodomov, imenovanih Sun Living. 

Ti so cenovno dostopni tudi za mlade družine.  

Kot je razvidno iz priloge, raziskava med kupci kaže, da je največji element konkurenčnosti 

oz. odločilni element, ki vpliva na njihovo odločitev o nakupu, vsekakor zanesljivost vozila za 

prosti čas. Slednje je razumljivo, saj si uporabniki želijo čim večje zanesljivosti pri vseh 

funkcijah in tudi pri samem vozilu, saj jih tako to ne bo pustilo na cedilu, ko se bodo odpravili 

neznano kam. Drugi odločilni element je notranja postavitev prostorov, saj si bodo uporabniki 

izbrali vozilo, ki je zmožno namestiti tolikšno število oseb, kot so si ga zamislili. Prav tako 

oblika in velikost postelje igrata pomembno vlogo, saj jih veliko v svojem avtodomu ali 

počitniški prikolici preživi več kot 60 dni letno. Tudi varnosti ne smemo pozabiti, saj ta spada 
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v sam vrh elementov konkurenčnosti. Cena je glede na raziskavo v primerjavi z omenjenimi 

vidiki za uporabnike nekoliko manj pomembna, saj je starejši generaciji oz. generaciji 

upokojencev, ki imajo na strani že dovolj denarja, vseeno če za nakup vozila odštejejo tudi 

nekoliko več denarja, kot so mislili prvotno, če vozilo ustreza vsem drugim kriterijem, ki so 

pri odločitvenem nakupu pomembni.  

4.2.2 Dobavitelji in trendi 

Nekaj najpomembnejših in najuspešnejših monopolnih dobaviteljev v karavaning panogi: 

Truma, Alde, AL-KO, Dometic, Thetford, Fiat. 

Ocenjujemo, da karavaning panogo obvladuje 15–19 velikih dobaviteljev, 20–99 srednjih in 

100–200 manjših. Manjši počasi izginjajo, medtem ko veliki zasedajo položaj monopolistov 

na svojem področju in na trg prihajajo z novostmi. Brez njih je praktično nemogoče sestaviti 

avtodom ali počitniško prikolico, zato so za vsakega proizvajalca vozil za prosti čas nujno 

potrebni. Na svojem področju vsak izmed njih prevladuje, zato tudi proizvajalci glede njih 

nimajo velike izbire. Vseeno je bistvenega pomena, da ima vsak izmed proizvajalcev iz 

razloga večje pogajalske moči najmanj dva različna dobavitelja za vsako področje. 

Proizvajalci imajo tako več možnosti doseči ugodnejšo ceno, krajše dobavne roke in 

pravočasne roke plačil. Velika večina njih so globalisti, saj predstavljajo velika 

internacionalna podjetja na več celinah. Najpomembnejši element konkurenčnosti, na osnovi 

katerega se proizvajalci tovrstnih vozil odločajo za vsakega dobavitelja, so dobavni roki, ki 

morajo biti čim krajši, da je izdelek lahko pravočasno narejen in oddan na trg. Roki za 

nabavne materiale so v povprečju od štiri do šest tednov, medtem ko je rok dobave baznih 

vozil daljši, in sicer od 90 pa do 120 dni. Drugi pomemben element konkurenčnosti 

predstavlja nizka cena in z njo povezani nizki stroški, temu pa sledi inovativnost. Na 

vsakoletnem sejmu vozil za prosti čas v Nemčiji v Düsseldorfu se poleg proizvajalcev vozil s 

svojimi novostmi predstavijo tudi dobavitelji. Ta element konkurenčnosti je zelo pomemben, 

saj na trgu trenutno ni veliko proizvajalcev, ki bi te novosti radi uporabili prvi. To pa zato, ker 

je uporaba teh zelo tvegana. Dober primer proizvajalca, ki se vsakoletno poslužuje 

predstavljenih novosti, je ravno slovenska Adria Mobil, ki s tem vedno znova navdušuje svoje 

uporabnike, željnih inovativnosti. Predvsem med mladimi uporabniki je zaznati željo po 

inovativnosti, saj si s svojimi naprednimi telefoni in tablicami želijo dobrih povezav tudi v 

samem vozilu. Naj omenimo, da ima znamka Fiat med baznimi vozili največjo vlogo, že 

skoraj monopolni položaj, saj predstavlja kar 75 % vseh uporabljenih baznih vozil. Tako 

visok delež je Fiat dosegel zaradi tega, ker se je najbolj prilagodil zahtevam karavaning 

panoge (vrtljivi sprednji sedeži v avtodomu). Dobavitelji karavaning panoge so s svojo 

opremo in z napravami specializirani za izdelke tovrstne industrije, nekateri izmed njih, kot so 

na primer Alde, AL-KO, Dometic in Thetford, pa s svojo edinstveno tehnologijo proizvajajo 

tudi specifične izdelke, bodisi za stanovanja, za namene zdravstva, pomorsko industrijo ali 

osebna in tovorna vozila. Lahko tudi omenimo, da je substitutov pri monopolnih dobaviteljih 
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zelo malo oz. jih skoraj ni. Obstajajo le neke vrste alternativ, ki jih lahko uporabimo. Te je 

zaznati predvsem pri reciklažnih materialih (les namesto plastike). 

4.2.3 Substituti in trendi 

Neposrednega substituta vozil za prosti čas v svetu karavaninga ni. Obstajajo pa nekateri 

podobni izdelki, ki se jim glede svoje funkcionalnosti lahko približajo, vendar zelo težko 

pričarajo enaka doživetja, praktičnost in udobje, ki jih je mogoče izkusiti z vozili za prosti čas 

v vseh letnih časih. Ti izdelki se delijo na tiste, ki po svoji funkcionalnosti spominjajo na 

avtodome, in na tiste, ki jih je možno uporabiti namesto počitniških prikolic. 

Izdelki, ki se glede svoje funkcionalnosti lahko približajo avtodomom, so različne znamke 

kombijev, ki jih je možno prestrukturirati v bivalne prostore. Funkcija teh je enaka funkciji 

avtodomov, saj z njimi lahko potujemo, raziskujemo nove kraje in hkrati kuhamo, spimo ter 

uporabljamo toaletni prostor. Razlika je v tem, da so ti manjši in ožji ter s tem bolj praktični 

in preprosti. So cenejši in namenjeni manjšemu številu oseb, vendar zaradi utesnjenosti manj 

udobni. Poleg potovanja in bivanja imajo še dodatno vlogo, in sicer zaradi svoje praktičnosti 

lahko nadomestijo tudi osebno vozilo. 

Izdelkov, ki imajo podobno funkcijo kot počitniške prikolice, je nekoliko več. Kot prve lahko 

omenimo mobilne hiške. Razlika je v tem, da so te zasidrane v kampih in z njimi ne moremo 

potovati, so veliko dražje tako za nakup kot za najem, vendar so zaradi tega večje, 

prostornejše in udobnejše. 

Po svoji funkcionalnosti tudi šotorske prikolice spominjajo na počitniške. Z njimi lahko 

namreč bodisi potujemo okrog ali pa se lociramo na točno določenem območju. Razlika med 

njimi je ta, da so šotorske prikolice manjše, cenejše, bolj praktične, vendar neprimerne za 

uporabo v mrzlih zimskih dneh, saj imajo platneno ogrodje in streho.  

Vrhunsko opremljeni bivalni šotori predstavljajo vedno bolj priljubljen izdelek v svetu 

kampiranja. V vročih poletnih dneh lahko nudijo podobna doživetja kot počitniške prikolice, 

predvsem če imajo uporabniki te parkirane v kampu. So izredno prostorni, udobni in ponujeni 

po nizki ceni, vendar je za njihovo postavitev potrebnega kar nekaj dela, hkrati pa so 

neuporabni že ob prvem mrazu. Zaradi tega je njihova uporaba le sezonska. 

4.2.4 Konkurenti in trendi 

Konkurentov v karavaning panogi je na evropskem območju veliko, vendar se njihovo število 

zmanjšuje zaradi številnih povezav in prevzemov. Dober primer tega predstavlja nemški 

gigant Hymer, ki ima pod svojim okriljem že kar nekaj proizvajalcev vozil za prosti čas. To 

so: BZ Hymer, Bürstner, Carado, Dethleffs in Sun Lite. Proizvajalci, ki imajo v lasti več 
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blagovnih znamk, se pogajajo s skupnimi količinami. Zaradi tega ima Hymer pri pogajanjih z 

dobavitelji večjo pogajalsko moč.  

Glavni elementi konkurenčnosti med evropskimi proizvajalci vozil za prosti čas so:  

· dobro organizirana servisna mreža; 

· učinkovita poprodaja (hitra dobava rezervnih delov po dostopni ceni); 

· dobra kakovost glede na ceno. 

Večina evropskih proizvajalcev vozil za prosti čas spada pod regionaliste, saj svoje izdelke 

trži na trgu več različnih evropskih držav. Pod regionaliste spadajo: Pilote, Chausson, Hobby, 

Bürstner, Carthago, Lunar, Laika in drugi. Takšnih proizvajalcev, ki so specializirani le za trg 

določene države, je zelo malo. Pri tem lahko omenimo dva najbolj znana, to sta Bailey in 

Swift, ki svoje izdelke tržita le na območju Velike Britanije, kjer so tovrstni izdelki tudi 

proizvedeni. Ravno veliko pa ni tudi tistih, ki bi svoje izdelke tržili globalno, ne le na 

področju Evrope, ampak tudi na ostalih celinah. Nekateri izmed njih so: Adria, Hymer in 

Knaus. Našteti svoje izdelke proizvajajo tudi za Kitajsko in Avstralijo. 

Nišnih ponudnikov je svetu karavaninga zelo malo. Ti predstavljajo proizvajalce, ki izdelujejo 

avtodome, namenjene avanturistom, s pravim pomenom besede. Ti izdelki so izdelani za 

vožnjo po ekstremnem in izvencestnem terenu. Zaradi tega so izdelani s popolnoma drugačno 

tehnologijo in materiali kot ostala vozila za prosti čas, so močnejši in bolj vzdržljivi. 

Najvidnejši in najekstremnejši evropski predstavnik takšnih izdelkov je proizvajalec Unicat iz 

Nemčije. 

Tisti proizvajalci, ki delujejo na trgu več evropskih držav ali celo globalno tudi po drugih 

celinah, se morajo s svojimi izdelki popolnoma prilagoditi določenemu trgu oz. državi. S tem 

svoje izdelke diferencirajo. Kot primer lahko omenimo trg Velike Britanije, na katerem 

morajo imeti avtodomi volan na desni strani, prav tako pa mora biti temu prilagojen celoten 

motor vozila in njegove zunanje luči. Proizvajalci vozil za prosti čas se trgu vsake države 

prilagajajo s svojo obliko, z barvo in s teksturo materialov uporabljenih znotraj vozila. 

Vsakemu trgu se proizvajalci prilagodijo tudi glede sistema gretja in klimatskih naprav. Na 

primer proizvajalci, ki svoje izdelke proizvajajo za skandinavski trg, morajo veliko pozornost 

posvetiti sistemu ogrevanj (talno in radijatorsko ogrevanje). Omenjen sistem mora biti zaradi 

njihovih ekstremno nizkih temperatur zelo učinkovit. Po drugi strani izdelki narejeni za 

španski trg gretja niti ne rabijo, ampak je v vozilih nameščena zelo učinkovita klimatska 

naprava. Poleg notranje opremljenosti se morajo proizvajalci vozil vsaki državi prilagajati 

tudi glede predpisov in zakonodaj. 

Proizvajalci vozil za prosti čas se poslužujejo diferenciacije tudi s tem, ko proizvajajo točno 

določeno skupino izdelkov: avtodome ali počitniške prikolice, saj se tako usmerijo le na 

določen segment kupcev. Uporabniki avtodomov namreč le redko ostanejo dalj časa na enem 

mestu, saj raje potujejo in spoznavajo nove kraje. Zaradi tega je pomembno, da avtodome 
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proizvajalci oblikujejo tako, da so ti ožji, krajši in tako bolj praktični tudi za vožnjo po ozkih 

cestah in mestnih središčih. Medtem ko uporabniki počitniških prikolic raje ostanejo na enem 

območju, na primer v kampu, ter nato s tega mesta raziskujejo nove kraje z osebnim 

avtomobilom. 

Proizvajalci vozil za prosti čas so diferencialno usmerjeni tudi zaradi svoje proizvodnje vozil 

za prosti čas za točno določen družbeni sloj kupcev na trgu. Kupci se pri tem delijo na nižji, 

srednji in višji družbeni sloj. Zaradi tega so se ponudniki vozil za prosti čas specializirali za 

točno določen segment in bodisi proizvajajo vozila nizkocenovnega razreda, srednjega 

razreda ali višjega razreda z luksuzno opremljenostjo. Najbolj znani evropski proizvajalci 

nizkocenovnih vozil so: Sun Living, Weinsberg in Carado; proizvajalci vozil srednjega 

razreda: Adria, Hymer, Knaus, Lunar in Carthago; medtem ko so Niesmann+Bischoff, 

Morelo in Ketterer proizvajalci vozil višjega razreda. 

4.3 Raziskava med kupci na terenu 

V empiričnem delu zaključne projektne naloge predstavljamo anketo, s pomočjo katere smo 

analizirali sedanje trende kupcev vozil za prosti čas in njihove osebne predloge za boljšo 

prihodnost celotne karavaning panoge. Ti nakazujejo, v katero smer naj se bi karavaning 

panoga v prihodnosti razvijala in s svojimi izdelki ter storitvami v največji meri zadovoljevala 

njihove potrebe in želje. 

4.3.1 Uvod v empirično raziskavo 

Za izvedbo empirične raziskave smo se v zaključni projektni nalogi odločili prav z namenom 

spoznati sedanje trende kupcev na trgu karavaninga in na osnovi teh oceniti prihodnje trende 

karavaning panoge ter začrtati smer njenega razvoja. Z raziskavo želimo odkriti njihove želje, 

potrebe in pričakovanja, ki jih imajo od bodočega karavaninga, prav tako pa je za panogo 

samo pomembno poznavanje trendov preživljanja prostega časa. Njihovo mnenje je izredno 

pomembno, saj proizvajalcem narekuje smernice pri izdelavi bodočih vozil za prosti čas, 

prodajalcem tovrstnih vozil pa pomaga pri snovanju storitev, ki jih še lahko ponudijo svojim 

strankam ter s tem povečajo njihovo zadovoljstvo. S preučevanjem razne literature, vezane na 

panogo in življenjski slog karavaninga, s prebiranjem najnovejših člankov in novic s tega 

področja, smo zasnovali številne ideje, med katerimi smo najboljše uporabili pri snovanju 

vprašalnika. Odločili smo se, da ga predstavimo pisno na papirju in pri tem uporabimo zaprti 

in pol odprti tip vprašanj, saj je pri nekaterih vprašanjih bistvenega pomena, da kupci izrazijo 

svoje lastno mnenje, ki ga mogoče med naštetimi odgovori nismo zajeli. S tem pridobimo 

nove in zanimive ugotovitve. Vprašalnik obsega 17 vprašanj, ki so predstavljena na štirih 

straneh, in je sestavljen s treh različnih področij. V prvem področju smo zasnovali tri splošna 

vprašanja, ki se vežejo na spol, starost in gospodinjstvo, in s tem zasnovali grobo sliko, kdo so 
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naši anketiranci. V drugem delu so vprašanja vezana na trende preživljanja prostega časa, 

kako ga preživljajo in s kom. Tretji in najpomembnejši del našega vprašalnika pa je vezan na 

panogo karavaninga. V tem delu lahko anketiranci izrazijo svoje mnenje glede karavaninga, 

premislijo o stvareh, ki jih pri tem pogrešajo, in o stvareh, za katere želijo, da se jim v 

prihodnosti posveti več pozornosti. Ko so bila vprašanja v celoti zasnovana, smo vprašalnik 

predstavili majhnemu podjetju iz Velike Britanije – imenovanem Adria Concessionaires UK, 

ki predstavlja podružnično podjetje Adrie Mobil. Tamkajšnji strokovnjaki glede vozil za 

prosti čas so bili nad vprašalnikom navdušeni. Vprašanja so se jim zdela zanimiva in zelo 

uporabna tako za proizvajalce kot tudi prodajalce tovrstnih vozil, ki bi s pomočjo anketne 

analize pridobili obilo predlogov za boljše poslovanje v prihodnosti.  

4.3.2 Izvedba raziskave med obiskovalci sejma 

Ivedena raziskava je potekala en teden, od 12. do 19. oktobra 2014, v Birminghamu v Veliki 

Britaniji v prostorih NEC dvorane na sejmu avtodomov in počitniških prikolic. Omenjeni 

sejem vozil za prosti čas je eden najbolj znanih in priljubljenih na celotnem področju Velike 

Britanije. Dvakrat letno, oktobra in februarja, privablja več tisočero množico karavaning 

navdušencev, ki jim je omogočeno občudovati najnovejše trende izdelkov znanih evropskih 

proizvajalcev vozil za prosti čas, poleg njih pa imajo svoje mesto tudi različni dobavitelji 

karavaning panoge. Na omenjeni razstavi vozil za prosti čas je imela svoje razstavno mesto 

tudi Adria Mobil iz Novega mesta, kjer smo bili prisotni. Zaradi te enkratne priložnosti je bilo 

omogočeno izvesti odlično raziskavo med obiskovalci sejma in pridobiti številna zanimiva 

mnenja. Terenska in mnenjska anketa je bila izvedena z nenehnim kroženjem po celotnem 

območju sejma in deljenjem anket obiskovalcem, ki so bili zanjo zainteresirani. Vzorec 

anketirancev je bil izbran naključno. V raziskavo je bilo vključenih 40 obiskovalcev sejma. 

4.3.3 Rezultati raziskave med obiskovalci sejma 

Z narejeno raziskavo smo prišli do številnih zanimivih predlogov, ugotovitev in izraženih 

mnenj obiskovalcev sejma. Kot je razvidno iz priloge 1, je v našo raziskavo zajetih 45 % 

žensk in 55 % moških. Z raziskavo smo zajeli vse starostne skupine kupcev. Največ je bilo 

tistih, ki štejejo nad 60 let, in sicer 40 %, najmanj pa pripadnikov mlajše generacije do 29 let, 

in sicer 10 %. Ta podatek pove, da je karavaning panoga še vedno najbolj naklonjena starejši 

generaciji uporabnikov, ti pa so nad njo še vedno najbolj navdušeni. Velik razlog tiči tudi v 

finančnih zmožnostih vsake izmed starostnih skupin. Upokojenci namreč predstavljajo 

skupino, ki jo je gospodarska kriza najmanj prizadela. Ti imajo še vedno dostojne pokojnine 

in dovolj kapitala, da pokrijejo stroške nakupa vozila za prosti čas in vse ostale stroške 

njegovega vzdrževanja. Večino anketirancev, ki so pripravljeni za novo vozilo odšteti več kot 

£50.000, predstavljajo ravno posamezniki s starostjo 60 let in več ter še nekateri posamezniki, 

ki štejejo nad 40 let. Medtem ko je mlajša generacija, ki večinoma predstavlja mlade družine, 
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za avtodom pripravljena odšteti od £30.000 do £49.000 ali pa kupiti novo počitniško 

prikolico, katere cena je v povprečju dva- do trikrat nižja od cene avtodoma. Menimo, da bi 

karavaning panoga morala svojo novo ciljno publiko, ki predstavlja mlade družine, privabiti z 

nizko cenovnimi izdelki, saj si ti luksuznih avtodomov višjega razreda žal ne morejo 

privoščiti. Predstavljena skupina posameznikov, ki šteje 60 in več let, ima hkrati veliko 

prostega časa, ki ga lahko z novo kupljenim tovrstnim vozilom učinkovito izkoristi. Ti 

posamezniki so bili namreč tisti, ki se za razliko od vseh ostalih starostnih skupin podajo na 

dolge počitnice oz. več dolgih počitnic letno, saj si zaradi življenjskega sloga in 

razpoložljivega časa to lahko tudi privoščijo. Medtem se mlajše generacije v večini odpravijo 

na dolge počitnice enkrat letno in na kratke počitnice večkrat letno. 22 % anketirancev pa je 

odgovorilo, da dolgih počitnic niti nima in ima zaradi tega le več krajših. Ta trend je zaznati 

pri intenzivno delovnih posameznikih, saj delovno okolje od njih zahteva vedno več časa, 

vloženega truda in energije, zato se je podati na dolge počitnice že skoraj nepredstavljivo. 

Naporni vsakdan, probleme in preobremenitve je lažje premostiti s sproščujočimi oddihi v 

naravi. Takšnih je bilo po rezultatih raziskave 25 %, tistih, ki preživljajo počitnice v kampih, 

je 28 %, medtem ko jih je največ avanturističnega duha, saj radi raziskujejo nove kraje. Ti 

predstavljajo večino vprašancev, in sicer 42 %. Le 5 % jih je odgovorilo, da se med svojim 

prostim časom radi sproščajo v toplih krajih in križarijo, kar pomeni, da jih je, glede na 

preživljanje prostega časa, velika večina zainteresiranih za karavaning življenjski slog. 

Najzanimivejši in hkrati najpomembnejši del naše raziskave pa predstavlja področje 

karavavninga, kjer je bilo vprašancem omogočeno izražanje njihovega osebnega mnenja s 

področja karavaning panoge. Zanimiv je pogled na trend prehajanja med vrstami kampiranja, 

ki so jih anketiranci uporabljali v preteklosti. Večina je takih, ki imajo sedaj avtodom ali 

počitniško prikolico in so tudi v preteklosti uporabljali le to vrsto vozil za prosti čas. So pa 

tudi primeri, ki dokazujejo, da si osebe, ki so kampiranje pričele s šotorom, nadaljevale s 

počitniško prikolico in nato z avtodomom, sedaj tudi lastijo avtodom. Osebe, ki si zdaj lastijo 

počitniško prikolico, so bodisi pričele s šotorom in nadaljevale s počitniško prikolico ali pa 

začele s šotorom, nadaljevale s šotorsko prikolico in nato s počitniško prikolico. Večina 

vprašancev, kar predstavlja 85 %, že ima vozilo za prosti čas ali pa si ga želi kupiti. Medtem 

ko jih le preostalih 15 % ne razmišlja o nakupu in bi vozilo namesto tega raje najeli za 

določen čas. To dokazuje, da trg najema vozil še vedno miruje in ne cveti, tako kot bi lahko. 

Več kot polovica vprašancev, kar 53 %, vozila za prosti čas nikoli ni najela in si ga tudi ne 

želi, medtem ko je le 7 % takih, ki je to že naredilo in si želi ponoviti tudi v prihodnje. Kot 

največjo oviro pri najemu vozila za prosti čas so vprašanci navedli dejstvo, da imajo namen 

kupiti tovrstno vozilo ali pa so že lastniki, zato se jim slednje ne splača. Po drugi strani pa bi 

se 77 % vprašancev bolj splačalo najeti vozilo za prosti čas, saj jih je le 23 % takih, ki v 

vozilu za prosti čas preživijo več kot 60 dni svojega prostega časa in ga s tem učinkovito 

koristijo. Glede teh ugotovitev smo mnenja, da ljudje niso dovolj seznanjeni s prednostmi, ki 

jih jim ponuja najem teh vozil in s preobremenitvami njihovega lastništva. Z najemom se 

uporabniki namreč rešijo problema, ki predstavlja skladiščenje vozila, vsakoletne servise, 
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cestni davek, čiščenje in nego. Pri nakupu novega vozila za prosti čas so v primerjavi z 

ostalimi naštetimi značilnostmi anketiranci izrazili mnenje, da je najmanj pomembna znamka 

proizvajalca. Glede na predstavljene rezultate menimo, da bi proizvajalci teh izdelkov morali 

veliko pozornost nameniti varnosti vozila in notranji postavitvi prostorov, kar 92,5 % vseh 

vprašancev pa meni, da je zanesljivost izdelka najpomembnejša. Tudi cena igra kar 

pomembno vlogo, kar dokazuje dejstvo, da bi vozila za prosti čas morala biti cenejša in s tem 

bolj dostopna. Anketiranci menijo, da so svoboda, fleksibilnost in neodvisnost 

najpomembnejše stvari glede karavaninga, saj se z vozilom lahko zapeljejo do najbolj skritih 

kotičkov sveta in tam preživijo najdragocenejše trenutke ter se takoj, ko si zaželijo novih 

dogodivščin, odpeljejo naprej v neznano. To je tudi bistvo karavaninga in menimo, da je 

glede na rezultate veliko ljudi takih, ki to zares cenijo. Po drugi strani pa vprašanci niso 

naklonjeni skupnosti v kampu oz. ta zanje ni ravno pomembna. Prav tako za njih ni prvoten 

razlog potovanja ravno v ekonomičnosti in prijaznosti do okolja. Glede na pridobljene 

rezultate lahko povzamemo, da ljudje bodisi niso dovolj seznanjeni z različnimi 

ustanovljenimi klubi, ki združujejo karavaning navdušence in te med seboj povezujejo v 

skupnost, ki skupaj potuje in spoznava nove kraje, ali pa je stvar res v neodvisnosti in 

fleksibilnosti ter v želji po svobodi, saj se ti lahko ustavijo in nadaljujejo pot, kadar jih je 

volja in kamor jih je volja. Z zadnjim in tudi za bodoči razvoj karavaning panoge 

najpomembnejšim vprašanjem pa smo dobili številne zanimive predloge naših anketirancev 

glede prihodnosti karavaninga. Ti so namreč izrazili mnenje, da v okolici ne pogrešajo več 

mest, kjer je možno najeti vozilo za prosti čas, verjetno tudi zato, ker svojega že imajo ali pa 

si ga želijo lastiti in ne najeti. Ti so bili veliko bolj naklonjeni brezplačni testni vožnji vozila 

pred odločilnim nakupom, zato menimo, da bi veliko prodajalcev z vozili za prosti čas moralo 

omenjeno storitev omogočati bodočim kupcem. Ti tudi bolj pogrešajo ponudbo rabljenih vozil 

kot pa razstave nove linije izdelkov, iz česar lahko sklepamo, da so v večini bolj zainteresirani 

za nakup rabljenih in s tem cenejših vozil. Kot nam lahko večinski odstotek pri svetovanju 

obiska različnih krajev in predstavitvi karavaning življenjskega sloga s strani lokalnega 

prodajalca pove, je teh svetovanj in predstavitev na žalost še vedno premalo. Ljudje so 

premalo osveščeni o tem, kaj jim lahko karavaning res ponuja in kakšne prednosti lahko s tem 

izkusijo. Glede na to smo mnenja, da bi si prodajalci za tovrstne storitve morali bolj 

prizadevati, jih nuditi vsem svojim strankam in poskusiti navduševati še vse tiste, ki do sedaj 

o tem še niso osveščeni. S tem bi si zagotovili večji krog karavaning navdušencev, povečali 

njihovo zadovoljstvo in s tem njihovo zvestobo.  

4.4 Intervju z izbranim managerjem 

Intervju smo v nalogi uporabili izključno zaradi želje po spoznanju in predstavitvi preteklih, 

sedanjih in prihodnjih smernic razvoja karavaning panoge ter pri tem analizirati razliko tako 

glede izdelkov kot storitev znotraj panoge. V vsebini intervjuja so predvsem pomembni 

predlogi managerja, ki narekujejo nadaljnji razvoj karavaning panoge in s tem namigujejo na 
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izboljšanje situacije evropskega trga vozil za prosti čas. Z upoštevanjem njegovih predlogov 

pa bi imeli tako proizvajalci kot prodajalci vozil za prosti čas večji dobiček, saj bi z novo 

linijo izdelkov in dodatnimi storitvami povečali svoj krog uporabnikov. 

4.4.1 Uvod v intervju 

Trendi kupcev so predstavljeni s strani uspešnega managerja in hkrati direktorja podjetja 

Geoff Cox Leisure iz Velike Britanije. Ravno za tega managerja smo se odločili zaradi 

njegove, to leto že četrte, nagrade za najuspešnejšega prodajalca leta v Veliki Britaniji pri 

prodaji slovenskih Adrijinih avtodomov in počitniških prikolic. Direktor podjetja, z imenom 

Gavin Cox, je zelo uspešen pri prodaji ne le novih pač pa tudi rabljenih vozil za prosti čas, pri 

čemer zagotovo pripomore njegovo podrobno poznavanje odjemalčevih potreb, želja in 

pričakovanj. Intervju skupno vsebuje 15 obširnih vprašanj, med katerimi so vsa odprtega tipa, 

saj nas predvsem zanimajo njegovo osebno mnenje in bogate izkušnje z uporabniki vozil za 

prosti čas. Vprašanja smo zasnovali s pomočjo pregleda sedanje situacije trga karavaninga, 

preučili smo s kakšnimi nevarnostmi se trg sooča in svojega intervjuvanca povpraševali po 

izboljšavah v prihodnosti. Vprašalnik smo v elektronski obliki predčasno poslali izbranemu 

managerju, da se je imel možnost pred izvedbo intervjuja ustrezno pripraviti. 

4.4.2 Izvedba intervjuja 

Izvedba intervjuja je tako kot raziskava potekala v Birminghamu v Veliki Britaniji v prostorih 

NEC dvorane na sejmu avtodomov in počitniških prikolic. Sestanek z managerjem, na 

katerem je bil izveden intervju, je potekal gladko in učinkovito in bil zaključen v približno eni 

uri. Vsa vprašanja so bila jasno, razumljivo in nedvoumno zastavljena, saj je bilo opaziti 

natančno ujemanje odgovorov z določenimi vprašanji. Vsi odgovori, pri katerih so bile zadeve 

podrobno predstavljene, pa so bili snemani z mobilno napravo. S tem smo lahko zajeli vse 

pomembne informacije izvedenega intervjuja. 

4.4.3 Ključna spoznanja intervjuja 

S pomočjo izvedenega intervjuja smo prišli do zelo zanimivih spoznanj in ugotovitev s 

področja trendov karavaning panoge. Direktor podjetja Geoff Cox Leisure, Gavin Cox, se s 

prodajo tako novih kot tudi rabljenih vozil za prosti čas ukvarja že od leta 2003. Od 

omenjenega leta pa vse do danes je bilo na trgu karavaninga opaziti veliko sprememb. Gavin 

Cox ugotavlja, da so se cene vozil za prosti čas med tem časom drastično povišale. Po 

njegovih besedah so bili predvsem avtodomi v preteklosti bolj dostopni širši množici, in sicer 

zaradi sorazmerno nizke cene, ki se je takrat gibala med £25.000 in £35.000. Danes je novi 

avtodom za £35.000 skoraj nemogoče dobiti, medtem ko se cene avtodomov višjega razreda 

gibljejo okoli £60.000 in več. Razlike med nizkocenovnimi in luksuznimi vozili za prosti čas 
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postajajo vse večje, saj nizkocenovna vozila postajajo vse bolj preprosta, medtem ko luksuzna 

vozila postajajo vse modernejša, prestižnejša, udobnejša in močnejša. Zaradi vse večje 

finančne stiske in ekonomske krize je veliko družin takih, pri katerih cena igra veliko vlogo. 

Zanje je pomembno, da je avtodom na trgu čim cenejši in s tem dostopnejši. Zaradi tega je pri 

omenjenem podjetju zaznati največ zanimanja za nizkocenovne avtodome oz. rabljena vozila 

v vrednosti do £30.000. Podjetje bi v prihodnosti poleg večine obstoječih strank starejše 

generacije rado privabilo tudi vse več mladih družin in jih poskušalo navdušiti nad karavaning 

življenjskim slogom. Zaradi tega se je odločilo, da v novi sezoni svojim bodočim kupcem 

ponudi novo linijo nizkocenovnih avtodomov, s katero bodo ti postali dostopnejši in 

privlačnejši širši množici. Bodoči ciljni skupini, za katero ima med drugim tudi mlade 

družine, želi podjetje nakup še olajšati s ponudbo odplačevanja zneska na obroke z nizko 

obrestno mero. Podjetje si želi v prihodnosti zagotoviti čim večji krog strank, zato bo novo 

sezono, poleg nakupa nizkocenovne linije izdelkov, pričelo z nakupom luksuznega razreda 

izdelkov in obdržalo svoj srednji razred izdelkov ter s tem tudi svoje obstoječe stranke. Na 

trgu je namreč tudi nekaj takih posameznikov, ki še vedno hodijo v službo in veliko zaslužijo 

ter si glede na to želijo svoj prosti čas preživeti v bivalnikih A razreda na nekoliko bolj 

luksuzen način. Podjetje si je tudi to leto prislužilo zavidljiv naziv prodajalca vozil za prosti 

čas leta 2014, med drugim tudi zaradi 100 % podpore, ki jo vedno nudi svojim zvestim 

strankam. Z dosedanjimi izkušnjami in poznavanjem trendov kupcev je podjetje zmožno 

prepoznati njihove potrebe, želje in pričakovanja ter jih uresničevati. Za svoje stranke podjetje 

po vsakem servisu popolnoma brezplačno očisti celotno vozilo in strankam svetuje glede 

nakupa novih gum in dodatne opreme za vozilo za prosti čas. S strankami vedno naveže 

pristen odnos in se z njimi pogovarja o različnih potovanjih, doživetjih, jim svetuje glede 

obiska različnih krajev in predlaga odlična mesta za kampiranje v bližini. Svojim strankam 

nudi različne informacije s sveta karavaninga, kar te zelo cenijo. Kot je razvidno iz rezultatov 

raziskave, veliko uporabnikov vozil za prosti čas pogreša prav nasvete o potovanjih in 

koristne informacije iz sveta karavaninga, kar pa omenjeno podjetje v celoti izpolnjuje. 

Menimo, da je poleg različnih koristnih svetovanj največja prednost podjetja prav ponudba 

brezplačne testne vožnje pred samim nakupom vozila. Ta pripomore k lažji odločitvi glede 

nakupa, saj z brezplačnim testiranjem vozila bodoči kupci dobijo občutek, ali je ta življenjski 

slog res tisto, kar si želijo. Poleg tega se ti s tem odrešijo skrbi glede vožnje ali vleke vozila, 

saj dobijo priložnost to individualno izkusiti. Pred tem jim podjetje seveda predstavi celotno 

vozilo, njegove funkcije in uporabo. S popolno predstavitvijo vozila se tako stranke lahko 

samostojno in samozavestno odpravijo na prvo testno vožnjo. Po besedah direktorja 

omenjenega podjetja vozila za prosti čas v prihodnosti čaka kar nekaj sprememb, saj je 

inovativnost pri tovrstnih izdelkih vedno prisotna. Uporabljeni materiali namreč postajajo vse 

lažji, električni sistem postaja enostavnejši in sistem uravnavanja temperature avtomatski. 

Medtem ko drastične spremembe prepočasi vstopajo v ta segment vozil. Po mnenju direktorja 

bi bila izbira vozil na hibridni in električni pogon idealna, saj so fosilna goriva draga za 

uporabo ter s svojimi izpušnimi plini škodljiva za okolje. Vozila za prosti čas pa bi bila za 
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širši krog uporabnikov še nekoliko bolj privlačna, če bi bilo možno znižati stroške njihovega 

vzdrževanja, saj so ti danes neizmerno visoki (vzdrževanje vozila, redni servisi, popravila, 

čiščenje, cestni davek). Te spremembe bi bile s strani obstoječih in prihodnjih uporabnikov 

zelo zaželene, saj bi si vozila s tem lažje privoščili in jih vzdrževali. Ocenjujemo, da bi 

podjetje lahko postalo še bolj uspešno, če bi nekaj svojih vozil ponudilo tudi za najem, saj je 

po besedah omenjenega direktorja veliko takih posameznikov, ki si vozila zaradi visokih 

stroškov vzdrževanja, previsoke cene ali nerazpoložljivega prostora za njegovo hranjenje ne 

more privoščiti. S tem bi si podjetje zagotovo povečalo število obstoječih strank in te še bolj 

navdušilo za karavaning življenjski slog. Najem vozil pa bi poleg obstoječe prodaje, popravil 

in servisa vozil predstavljal še dodaten dobiček za nadaljnjo rast podjetja.  

4.5 Povzetek zaznanih trendov turističnega povpraševanja v panogi karavaninga 

Iz opravljene raziskave med kupci in iz intervjuja z izbranim managerjem lahko razberemo, 

da ti za svoje bodoče vozilo v večini niso pripravljeni odšteti veliko denarja. Po drugi strani 

pa vozila za prosti čas z vsakim letom postajajo cenovno manj dostopna. Menimo, da si kupci 

želijo kakovostnih, a nizkocenovnih izdelkov, ki jih na tržišču ni zaznati ravno veliko. 

Predvsem družine in skupine mladih posameznikov trenutno nimajo dovolj finančnih sredstev 

za nakup dragega vozila za prosti čas. Ti v njem ne iščejo še več razkošnosti in prostornosti, 

ki jo proizvajalci vedno bolj vključujejo v svoje bivalnike, ampak jim je bistvenega pomena, 

da je ta cenovno dostopen. Nekateri izmed proizvajalcev so ta trend že zaznali in tako 

proizvajajo ter na trgu predstavljajo nizkocenovne izdelke, s katerimi ciljajo bodisi na mlade 

skupine ljudi ali pa prav na družine. Menimo, da naslednja generacija ljudi potrebuje vse več 

takšnih izdelkov, saj bodo ti tako bolj privlačni in dostopnejši za njihov žep. Po drugi strani je 

v sedanjem času premalo mladih ljudi seznanjenih s trendi karavaninga, s karavaning 

življenjskim slogom in s paleto doživetij, ki jih lahko z vozilom za prosti čas izkusijo. Prav 

tako pa si že sedanji uporabniki tovrstnih vozil želijo vse več informacij in koristnih nasvetov 

glede njihovih bodočih potovanj. Veliko je takšnih prodajalcev vozil za prosti čas, ki jim 

slednjega ne omogočajo, zato menimo, da se lahko tako uporabniki vozila celo naveličajo, saj 

ga ne uporabljajo v takšni meri, kot bi ga lahko. Ocenjujemo, da bi pozitivne spodbude 

prodajalcev glede karavaning življenjskega sloga trenutne uporabnike pomagale ponovno 

navdušiti, jim dati ideje za nova potovanja in doživetja ter s svojimi koristnimi nasveti 

olajšale uporabo vozil marsikateremu od njih. Naslednji trend, ki ga je bilo zaznati, pa je ta, 

da so tako bodoči uporabniki kot že lastniki bivalnikov nezainteresirani za njihov najem. 

Trenutnim uporabnikom tako lastništvo bivalnikov pomeni veliko več kot pa sama doživetja 

in izkustva karavaning življenjskega sloga. Za njih slednje predstavlja nekakšen luksuz, ki si 

ga lahko le redko privošči. Veliko njih ne ve, da se jim nakup vozila, predvsem avtodoma, ne 

izplača, če v njem ne preživijo vsaj 60 dni svojega prostega časa letno. Večja osveščenost 

ljudi o tem pa bi lahko prebudila trg najema vozil, ki ga prodajalci trenutno ne spodbujajo, saj 

menijo, da zanj ne bi bilo dovolj zanimanja. Prodajalci tovrstnih vozil so po drugi strani sami 
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premalo osveščeni o tem, kaj njihovi bodoči kupci zares potrebujejo. Ti bi jim lahko ponudili 

brezplačno testno vožnjo, kar bi bodoče uporabnike odrešilo številnih skrbi pred odločilnim 

nakupom tovrstnega vozila. Z vse višjimi cenami novih vozil za prosti čas pa narašča prodaja 

rabljenih, ki so tako finančno bolj dostopna marsikateremu posamezniku. Trenutno vse večjo 

potrebo po lastništvu kot pa po samih doživetjih in najemu bivalnikov bi morali proizvajalci v 

veliki meri izkoristiti ter ponuditi izdelke nizkocenovnih razredov, ki bi bili cenovno 

primerljivi s sedanjimi rabljenimi vozili. Tako bi bilo možno prodajo vozil za prosti čas zopet 

postaviti na noge.  

S pomočjo izvedene anketne raziskave ugotavljamo, da pri svojem nakupu bivalnika kupci 

najbolj cenijo zanesljivost, varnost in notranjo postavitev prostorov. Zato menimo, da bi se 

proizvajalci vozil tem področjem morali še toliko bolj posvečati. Kupci najmanjši pomen 

pripisujejo predvsem blagovni znamki vozila, zato ocenjujemo, da se bo ta trend v prihodnosti 

še povečeval. Kljub trenutnim potrebnim spremembam na področju karavaninga dizajn in 

inovativnost za bodoče kupce nista bila najpomembnejša, vendar ocenjujemo, da bosta v 

prihodnosti odločilnega pomena. Želja vsakega uporabnika je namreč zmanjšati stroške 

vzdrževanja vozila, ki so zaradi velike količine porabljenega goriva, vsakoletnih servisov 

popravil in davkov trenutno zelo visoki. 

4.6 Ugotovitve 

Skozi celotno raziskavo ugotavljamo, da trenutna situacija v svetu karavninga ni ravno 

rožnata, saj proizvodnja in prodaja vozil ne zaznamujeta dobrih rezultatov. Z letom 2008 in 

začetkom gospodarske krize, ki je v veliki meri vplivala tudi na karavaning panogo, je prodaja 

te precej upadla. Še več, ta kljub naraščanju števila prodanih avtodomov ni dosegla pravega 

uspeha, saj se količina proizvedenih in prodanih počitniških prikolic drastično manjša. V 

omenjeni panogi je zaradi vsakoletnega višanja cen vozil veliko več povpraševanja po 

rabljenih izdelkih. Razlog upada prodaje vozil je lahko zaznati tudi zaradi vse strožjih 

zakonodaj, omejitev in višjih davkov, ki so jih evropski vozniki tovrstnih vozil deležni. Drugi 

razlog upada prodaje, ki se nanaša predvsem na upad prodaje počitniških vozil po finančnem 

zlomu, je velik porast družbene neenakosti. S tem ko srednji družbeni sloj počasi izginja, se 

na ta račun večata nižji in višji družbeni sloj. Nižji družbeni sloj si ne more privoščiti 

počitniških prikolic, ki so za to, kar nudijo, postale vse dražje in manj dostopne, medtem ko 

so avtodomi cenovno postali še manj privlačni. Za nakup počitniške prikolice je potreben tudi 

močan in velik avto, ki jo je zmožen vleči, kar predstavlja dodaten finančni zalogaj. Medtem 

pa se s povečanim številom višjega družbenega sloja, veča prodaja avtodomov. Ti so dražji, 

močnejši, večji in vedno bolj prestižni ter razkošni, kar takšno skupino ljudi še toliko bolj 

privlači. Zaradi tega dejstva proizvajalci vozil trenutno vidijo veliko priložnost v tem, da v 

svoje bivalnike vnašajo vse bolj glamurozno in s tem dragoceno opremo ter okrasje, saj na 

trgu kljub finančni krizi obstaja ciljna skupina, ki jo s tem lahko dosežejo. Vse bolj popularno 

tako postaja glamurozno kampiranje oz. glamping življenjski slog. Naslednja ugotovitev je ta, 
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da trenutna ciljna skupina, ki predstavlja starejšo generacijo ljudi, vedno bolj narašča. Ta 

generacija v večini predstavlja upokojene ljudi, ki štejejo 65 let in več. Ti so se uspešno 

izognili gospodarski krizi in sedaj živijo dostojno življenje ter uživajo veliko prostega časa, ki 

ga izkoristijo za potovanja. Prav tako namenijo veliko več prostega časa turizmu, kot katera 

koli druga generacija, ter hkrati med tem časom zapravijo večji delež denarja. Zaradi tega ni 

nič čudnega, da v sedanjem svetu ti predstavljajo ciljno skupino, na katero se želi karavaning 

panoga osredotočiti, saj ve, da so za kakovostne izdelke pripravljeni nameniti veliko več 

denarja kot pa družine. Vendar bodoča generacija upokojencev, ki prihaja, te sreče več ne bo 

imela, saj je utrpela veliko gospodarsko krizo ravno med svojim poklicnim življenjem. Zato 

ocenjujemo, da se bo karavaning panoga v prihodnosti preusmerila na mlade posameznike in 

družine, zaradi česar bodo morali proizvajalci prav tako preoblikovati izdelke, da bodo ti 

ustrezali njihovim potrebam, željam in pričakovanjem. Prihodnji okoljski dejavniki bodo 

imeli na bodočo generacijo neizmeren vpliv, kar bo vplivalo predvsem na njihov življenjski 

slog in spremenjene vrednote. Menimo, da bodo novi okoljski dejavniki pozitivno vplivali na 

bodočo ciljno skupino predvsem z vidika večje uporabe vozil za prosti čas s strani mladih 

družin. Zaradi vse hitrejšega življenjskega tempa, večje potrebe po skupinskih aktivnostih, 

pogostejših in krajših oddihih v naravi in večje okoljske osveščenosti se bodo ti bolj pogosto 

odpravili doživetjem in raziskovanjem naproti, ki bodo bodoči generaciji uporabnikov 

pomembnejša kot pa lastništvo samih izdelkov. S tem bo začel cveteti trg najema vozil za 

prosti čas. Menimo, da se kljub nenehnim spremembam, tako v svetu okoli nas kot v sami 

karavaning panogi, glavne in bistvene potrebe ter motivi, ki ljudi vodijo k uporabi bivalnikov, 

skozi zgodovino niso spremenili, saj jih je zaznati še danes, zato ocenjujemo, da ti ostajajo 

enaki tudi v prihodnosti. Ti odsevajo predvsem možnost izbire in s tem svobode bivanja, ki je 

že sedaj in bo v prihodnosti postala še toliko bolj redka ter zato veliko bolj cenjena. S 

pomočjo pogleda v zgodovino sestavljamo današnjo sliko in gradimo prihodnost karavaninga, 

ki je prav zaradi skozi zgodovino ohranjenih bistvenih motivov in še vedno enakih potreb 

ljudi zelo svetla in uspešna. 

4.7  Predlogi za razvoj turistične ponudbe, ki ponuja celotno doživetje karavaninga 

Glede na trenutne, ne preveč rožnate razmere v svetu karavaninga, bi kot prvi predlog navedli 

predvsem več ponudbe nizkocenovnih vozil za prosti čas (Sun Living, Dethleffs) na trgu. Ta 

sprememba bi pomenila prvi korak k bodoči ciljni skupini, ki bi bila tako nad novimi izdelki 

veliko bolj navdušena, saj bi bili ti zanjo privlačnejši in dostopnejši. Vendar po drugi strani 

menimo, da proizvajalci zaradi tega velikega koraka novim spremembam naproti prav tako ne 

bi smeli zanemariti proizvodnje luksuznih bivalnikov. Ti zaradi povečane družbene 

neenakosti pridobivajo vse več navdušencev, glamping življenjski slog pa posledično postaja 

vedno bolj priljubljen.  

Drugi predlog bi bil ponuditi trenutnim uporabnikom vozil za prosti čas vse več koristnih 

nasvetov in informacij s sveta karavaninga. S tem bi lahko prodajalci vozil za prosti čas za 
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svoje uporabnike zasnovali celotno turistično ponudbo, ki bi od same predaje vozila za prosti 

čas vključevala še veliko več. Poleg profesionalnih svetovanj glede novih potovanj in 

doživetij bi lahko za svoje nove kupce priredili posebno presenečenje, ki bi predstavljalo 

brezplačno nočitev v enem izmed lokalnih kampov. S tem bi jim omogočili izkustvo pravega 

karavaning življenjskega sloga ter zaradi izredne ponudbe povečali njihovo zvestobo. 

Navdušenost nad tovrstnim življenjskim slogom bi ti lahko povečali tudi z različnimi 

nagradnimi žrebanji in dnevi odprtih vrat svojega salona, s čimer ne bi privabljali in 

navduševali le trenutnih uporabnikov, pač pa tudi širšo množico. Čeprav trenutni trg najema 

vozil za prosti čas ne predstavlja velike vloge v svetu karavaninga, menimo, da bi lahko 

prodajalci tovrstnih vozil vseeno pričeli z omenjeno storitvijo, saj bo ta v prihodnosti v 

velikem porastu. Vse več bo ljudi, ki bodo želeli prav s tovrstnimi vozili izkusiti nepozabna 

doživetja. Hkrati bi prodajalci s to storitvijo omogočali bodočim kupcem testno vožnjo vozil, 

saj bi se ti tako veliko lažje odločili za nakup bodočega vozila. Menimo, da bi z uvedbo 

storitve najema vozil, ne le povečali zanimanje za najem teh, pač pa bi slednje pomenilo celo 

povečanje prodaje, saj bi se z najemom vozila bodoči kupci osvobodili skrbi glede uporabe in 

vožnje teh ter se mnogi celo zaljubili v tovrstni življenjski slog.  

Naslednji predlog se nanaša predvsem na trend prihoda novosti v svet karavaninga. Ta 

drastičnih novosti predvsem glede oblike tovrstnih vozil še ni doživel. Tradicionalna oblika 

tako avtodomov kot počitniških prikolic se skozi zgodovino ohranja, medtem ko se njihova 

funkcionalnost izboljšuje. Ocenjujemo, da je na vidiku še veliko sprememb, ki so tako za 

trenutne, predvsem pa za bodoče uporabnike nujno potrebne. Menimo, da se največja 

sprememba, ki bi bila trenutno potrebna, nanaša na funkcionalnost vozil za prosti čas. Ta se 

trenutno poslužujejo uporabe dizelskega ali bencinskega goriva, katerega poraba je zaradi teže 

vozila izredno velika. Prav tako bivalniki trenutno niso nič kaj ekonomični, saj zrak 

onesnažujejo z obilo izpušnih plinov. Zaradi vse večje osveščenosti ljudi o čistem okolju bo ta 

sprememba nujno potrebna. Predlog se tako nanaša na cenejše in okolju prijaznejše 

alternative pogonov vozil za prosti čas, v obliki električnih ali hibridnih vozil. Njihova poraba 

bi bila manjša in bolj ekonomična, v določenih državah pa bi bili vozniki tovrstnih vozil celo 

oproščeni davka na vozilo in plačevanja cestnin. Vendar trenutno stanje tehnike ne dopušča 

električnih rešitev, saj so vozila izredno težka in bi največjo dovoljeno maso zaradi velike 

količine potrebnih baterij celo prekoračila. Rešitev tega vidimo v zložljivih bivalnikih, ki so 

majhni in praktični med vožnjo, ter s pomočjo hitro sestavljivih elementov, prostorni in veliki, 

v mirujočem stanju. Ti zaradi svoje majhnosti med vožnjo ne bi porabili veliko goriva, 

medtem ko bi njihovi uporabniki kljub temu lahko uživali v razkošnosti in prostornem 

bivanju, ko bi se z vozilom ustavili. V tem vidimo prihodnost, na kateri je potrebno graditi in 

se ji popolnoma posvečati, saj bo ta tista, ki nas bo gnala naprej in nam pomagala uresničevati 

zadane cilje. 
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5 SKLEP 

Že stoletja nazaj je ljudi vodila želja po raziskovanju, eksperimentiranju, preživljanju počitnic 

na nekoliko drugačen način, biti v stiku z naravo ter domače udobje vzeti s seboj na pot, kadar 

koli in kamor koli. Želja in potreba ljudi po svobodi izbire in s tem fleksibilnosti med svojim 

prostim časom ostaja prisotna še v današnjih dneh ter bo s prihodnostjo dobila le še večji 

pomen, saj bo ob pomanjkanju prostega časa predstavljala novo razkošje, ki si ga bo le 

malokdo lahko privoščil. Vse večje potrebe po raziskovanju narave in po kakovostnem 

preživljanju prostega časa pa bodo povzročile pravi razcvet te panoge šele v prihodnosti. 

Ljudje bodo veliko bolj cenili ekonomično preživljanje počitnic in skrbeli za čisto okolje, zato 

se jim bodo počitnice z vozilom za prosti čas zdele veliko primernejša kot pa čezoceanska 

potovanja z letalom. Zaradi vse večje okoljske osveščenosti si bodo prihodnji uporabniki 

tovrstnih vozil ta raje delili s prijatelji in s tem pripomogli k čistejšemu okolju. Prav tako pa 

bo vse večja stopnja urbanizacije povzročila razcvet trga najema bivalnikov, saj bodo 

prihodnji uporabniki veliko raje le najeli vozilo, kot pa bili obvezani z njegovim lastništvom.  

Vse večjim spremembam v okolju, od hitrejšega tempa življenja do pogostejših in krajših 

počitnic ter večje osveščenosti o varstvu okolja, se bo morala prilagoditi tudi nova generacija 

bivalnikov, ne le glede oblike in dizajna, pač pa predvsem glede funkcionalnosti. Na trgu že 

lahko opazimo bivalnike, ki so manjši in bolj praktični kot predhodni, a zaradi izvlekljivih 

elementov med mirujočim stanjem nič manj udobni in prostorni. Ta sprememba predstavlja že 

prvi korak na poti k inovativnosti, saj bodo vozila zaradi svoje praktičnosti in vse lažjih 

materialov veliko bolj primerna za predelavo na električni ali hibridni pogon. Tovrstna eko 

sprememba bo za uporabnike pomenila manjšo porabo goriva in zaradi lažjega vzdrževanja 

vozil večjo dostopnost širši množici.  

Trenutni trg karavaninga ne doživlja razcveta kot bi ga lahko, saj se s svojimi izdelki, ki 

postajo vedno dražji, osredotoča predvsem na nekoliko premožnejše ljudi, ki štejejo 65 let ali 

več in ki so se uspešno izognili veliki finančni krizi. Ta je v veliki večini prizadela delovno 

intenzivno prebivalstvo in s tem tudi mlade družine, ki imajo veliko željo po potovanjih in 

raziskovanju različnih krajev. Zaradi tega dejstva menimo, da bi bilo smiselno na trgu 

ponuditi vse več nizkocenovnih bivalnikov, jih tako narediti dostopnejše in s tem privlačnejše 

širši množici. Na novo uveljavljen trend bi s tem pozitivno učinkoval tako na proizvodnjo kot 

na prodajo bivalnikov, ki trenutno stagnira. Z opravljeno raziskavo med kupci in intervjujem 

z izbranim managerjem podjetja z vozili za prosti čas smo ugotovili, da si ti želijo korenitih 

sprememb ne le glede izdelkov v svetu karavaninga, pač pa tudi sprememb glede celotne 

turistične ponudbe in storitev prejetih s strani prodajalcev tovrstnih vozil. Ti naj bi v 

prihodnosti ljudi navduševali z različnimi nasveti glede potovanj in raziskovanj različnih 

krajev. Ne smemo pozabiti, da bodo v prihodnosti doživetja, medsebojna druženja in izkustva 

prevladala nad samimi izdelki in njihovim lastništvom, zato bodo uporabne informacije in 

koristni nasveti iz sveta karavaninga še toliko bolj cenjeni. 
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PRILOGE 

Priloga 1  Raziskava med kupci na terenu 

Priloga 2  Intervju z izbranim managerjem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priloga 1 

 

RAZISKAVA MED KUPCI NA TERENU 

Please select/tick one or more answers where needed. 

FORMAL QUESTIONS 

1. Gender: 

� Male 

� Female 

2. Age: 

� Up to 29 

� 30 – 39 

� 40 – 49  

� 50 – 59  

� 60 + 

3. Household: 

� Living with parents 

� Living with spouse 

� Living with your own family (including kids) 

� Living by your own 

LEISURE TIME 

4. How often are you going on your holidays in one year time? 

� Once for a long holiday 

� More times for short breaks (long weekends) 

� Combination of both 

5. How do you usually spend your holidays? 

� Exploring new places 

� Spending active holidays in nature 

� Spending holidays in a camp site 

� Other (please specify): ______________________________ 

6. With who do you spend your holidays? 

� Alone 

� With spouse 

� With friends 

� With family 

� With relatives  
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CARAVANNING 

7. Do you currently own a leisure vehicle? 

� Yes, a motorhome 

� Yes, a caravan 

� No, but I would like to own one 

� No, I would prefer to rent one 

8. If you are not a current owner, why not? 

� No place to store the vehicle 

� Concerns about towing/driving 

� Too high price of leisure vehicle 

� Too high costs connected with leisure vehicle 

� No near aftersales services  

� Lot of research needed 

� Other (please specify): ______________________________ 

9. Which camping means did you use on your holiday in the past? 

� Motorhome 

� Caravan 

� Tent  

� Tent trailer 

� Mobil home 

� None 

10. Have you ever rented a leisure vehicle or are you willing to? 

� Yes, I have already rented one 

� Yes, I am willing to rent one  

� No, I have not and I am not willing to 
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11. If you have not or not willing to rent a leisure vehicle, why not? 

� Do not like caravanning life-style 

� Expensive to rent and use 

� Too small and uncomfortable 

� Hard work to set up and use 

� Other (please specify): _________________________________ 

12. How many days a year do you spend in a leisure vehicle? 

� 0 – 14  

� 15 – 29 

� 30 – 59  

� 60 or more 

13. Are you planning to buy a leisure vehicle in the future? 

� Yes, a motorhome 

� Yes, a caravan 

� No 

14. If yes, how much are you intending to spend on your future leisure vehicle? 

� £5.000 – £9.000 

� £10.000 – £19.000 

� £20.000 – £29.000 

� £30.000 – £49.000 

� £50.000 or more  
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Please estimate, with circling the right number: 1 – at least important … 5 – the most 

important. 

15. Which of the following is or would be important while purchasing a new leisure vehicle? 

(Please estimate: 1 – at least important … 5 – the most important) 

� 1   2   3   4   5   Manufacturers brand    

� 1   2   3   4   5   Reliability                                         

� 1   2   3   4   5   Safety                                                                              

� 1   2   3   4   5   Warranty                         

� 1   2   3   4   5   Price 

� 1   2   3   4   5   Quality  

� 1   2   3   4   5   Weight 

� 1   2   3   4   5   Interior layout 

� 1   2   3   4   5   Exterior design 

� 1   2   3   4   5   Innovation  

� 1   2   3   4   5   Aftersales service 

� 1   2   3   4   5   Dealer location 

16. What do you like the most about caravanning life-style?  

(Please estimate: 1 – at least important … 5 – the most important) 

� 1   2   3   4   5   Freedom  

� 1   2   3   4   5   Experience 

� 1   2   3   4   5   Flexibility 

� 1   2   3   4   5   Independence 

� 1   2   3   4   5   More economical than flying holidays 

� 1   2   3   4   5   Camp site community 

17. What are you expecting from future caravanning industry?  

(Please estimate: 1 – at least important … 5 – the most important) 

� 1   2   3   4   5   More opportunities to rent a leisure vehicle in a local area  

� 1   2   3   4   5   More suitable camping sites in a local area 

� 1   2   3   4   5   More local exibitions of new ranges of leisure vehicles 

� 1   2   3   4   5   More choice to purchase a second hand leisure vehicle 

� 1   2   3   4   5   More information about the caravanning life-style and caravan 

                         community group given from a local delaer                  

� 1   2   3   4   5   Trip advice given from a local dealer 

� 1   2   3   4   5   Offer of a free test drive before purchasing a new leisure vehicle 

� 1   2   3   4   5   Accessories online shop and tecnical support on a manufacturer`s                 

                         website 

� 1   2   3   4   5   Customization options for a leisure vehicle 
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55%

38%

5%

3. Gospodinjstvo

S starši

S partnerjem

Z lastno družino

Sam
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15. Kaj od naštetega je za vas najpomembnejše, kadar kupujete vozilo za prosti čas?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

 1 - najmanj 

pomembno 

   5 - najbolj 

pomembno  2 3 4 

Znamka 

proizvajalca 20,0% 17,5% 30,0% 15,0% 17,5% 

Zanesljivost 0,0% 0,0% 0,0% 7,5% 92,5% 

Varnost 0,0% 0,0% 5,0% 12,5% 82,5% 

Garancija 2,5% 5,0% 7,5% 20,0% 65,0% 

Cena 0,0% 2,5% 5,0% 25,0% 67,5% 

Kakovost 0,0% 0,0% 7,5% 27,5% 65,0% 

Teža 0,0% 2,5% 20,0% 45,0% 32,5% 

Notranja postavitev 0,0% 0,0% 2,5% 7,5% 90,0% 

Zunanji videz 7,5% 5,0% 37,5% 32,5% 17,5% 

Inovativnost 5,0% 10,0% 20,0% 40,0% 25,0% 

Servisna mesta 2,5% 2,5% 12,5% 17,5% 65,0% 

Lokacija prodajalca 10,0% 5,0% 35,0% 12,5% 37,5% 
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16. Kaj vam je najbolj všeč glede karavaning življenjskega sloga?  

 1 - najmanj 

pomembno 

   5 - najbolj 

pomembno  2 3 4 

Svoboda 0,0% 0,0% 2,5% 7,5% 90,0% 

Doživetje 0,0% 2,5% 27,5% 22,5% 47,5% 

Fleksibilnost 0,0% 0,0% 0,0% 22,5% 77,5% 

Neodvisnost 2,5% 0,0% 2,5% 17,5% 77,5% 

Večja 
ekonomičnost kot 
pri čezoceanskih 
počitnicah 

7,5% 35,0% 22,5% 2,5% 32,5% 

Skupnost v kampu 10,0% 35,0% 12,5% 20,0% 22,5% 
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17. Kaj pričakujete od karavaning panoge v prihodnosti? 

 1 - najmanj 

pomembno 

   5 - najbolj 

pomembno  2 3 4 

Več priložnosti za 
najem vozil za 

prosti čas v 
lokalnem območju 

40,0% 20,0% 10,0% 15,0% 15,0% 

Več primernih 
mest za 

kampiranje v 

lokalnem območju 

17,5% 12,5% 20,0% 20,0% 30,0% 

Več razstav nove 

linije vozil za 

prosti čas v 
lokalnem območju 

20,0% 5,0% 30,0% 22,5% 22,5% 

Več izbire pri 
nakupu rabljenih 

vozil za prosti čas 

12,5% 10,0% 22,5% 25,0% 30,0% 

Več informacij o 
karavaning 

življenjskem 
slogu in društvu s 

strani lokalnega 

prodajalca vozil 

za prosti čas 

7,5% 10,0% 27,5% 17,5% 37,5% 

Svetovanje o 

različnih 
potovanjih s strani 

lokalnega 

prodajalca vozil 

za prosti čas 

12,5% 5,0% 20,0% 27,5% 35,0% 

Brezplačna 
ponudba testne 

vožnje pred 
nakupom vozila 

za prosti čas 

5,0% 0,0% 12,5% 22,5% 60,0% 

Možnost 
elektronskega 

nakupa dodatkov 

za vozilo za prosti 

čas in tehnična 
podpora 

proizvajalca 

2,5% 0,0% 7,5% 32,5% 57,5% 

Možnost lastne 
izbire dodatnih 

funkcij pri vozilu 

za prosti čas 

5,0% 5,0% 20,0% 22,5% 47,5% 
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INTERVJU Z IZBRANIM MANAGERJEM 

1. What kind of dealership do you have at the moment and what was the reason to start with 

caravanning industry? 

2. From when on do you have the delareship with leisure vehicles and how do you think 

consumers and their needs chanched through that time? What method do you use to find out 

what are the trends? 

3. In what kind of leisure vehicles are customers the most interested, when they are coming 

over to your dealership and why? 

4. What kind of services does your dealreship offer to customers and which of them are the 

most benefitial for you?  

5.  How did the economic crise effect on sales of new or used leisure vehicles and which of 

this vehicles did it effect the most?  

- How would you improve that situation in the future?  

6.  What could be the main barriers for custumers not to purchase a leisure vehicle and how 

can you change that in the future? How do you find out what are the barriers? 

7.  How do you think you can present the caravanning life-style to the people? 

8. What kind of people are your most common customers of leisure vehicles at the moment? 

9. What kind of people would you like to attract in the future, why and how your dealership 

would have to change to achieve that? 

10. What more do you think the caravanning industry or particularly your  delareship can still 

offer the consumers in the future to improve their satisfaction?   

11. In what way would caravanning industry be chanching in the future and do you think that 

future is bright for the indusrty? 

12. What is your opinion of offering your customers or local  people the chance to rent a 

leisure vehicle and do you see the future in it? 

13. How do you think leisure vehicles would have to change in the future to be more suitable 

with consumers needs?  

14. Are you expecting any innovations, tecnological and design changes in caravanning 

industry and do consumers really want some?  
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15. Do you have a lot  of competitors in your local area and what more can you do for your 

customers to be better than them? 

ODGOVORI PRIDOBLJENI Z INERVJUJEM Z IZBRANIM MANAGERJEM 

1. Svojo poslovno pot je družinsko podjetje Geoff Cox pričelo že leta 1967, in sicer z 

avtomobilsko industrijo. Že vse od takrat se je ukvarjalo s prodajo novih Fordovih vozil in 

tudi rabljenih vozil različnih znamk. Leta 2003 je podjetje zgradilo nov avtomobilski salon in 

takrat tudi kupilo prvi avtodom, namenjen prostočasnim aktivnostim. Uporaba tega je bila 

družini zelo všeč, zato se je odločila, da začne tudi z njihovo prodajo. Tako je podjetje začelo 

s prodajo novih avtodomov in postopoma tudi s prodajo rabljenih ter s tem ustanovilo novo 

samostojno podjetje, imenovano Geoff Cox Leisure. 

2. Podjetje Geoff Cox Leisure se ukvarja s prodajo tako novih kot rabljenih avtodomov že vse 

od leta 2003, počitniške prikolice pa je začelo prodajati šele pred letom dni. Podjetje prodaja 

nove avtodome in počitniške prikolice pod slovensko znamko Adria Mobil in rabljena vozila 

vseh evropskih znamk.  

V preteklosti, leta 2003, je bila cena avtodoma nižjega razreda približno £25.000 in avtodoma 

višjega razreda okrog £35.000. Takrat so bili avtodomi bolj dostopni. Sedaj se cene 

avtodomov nižjega razreda gibljejo okoli £35.000 in nove avtodome višjega razreda je na trgu 

skoraj nemogoče dobiti pod ceno £60.000. Avtodomi nižjega razreda postajajo zelo preprosti 

in enostavni, medtem ko avtodomi višjega razreda vse bolj luksuzni oz. prestižni. Ljudje, ki 

zapravijo veliko denarja za avtodom, pričakujejo, da bo avtodom in opremljenost le-tega 

veliko bolj luksuzna kot v preteklosti, pričakujejo tudi večjo moč vozila, večje udobje in 

nudeno ugodje med potovanji. Medtem pa ljudje, ki nočejo zapraviti veliko denarja za nakup 

novega avtodoma, pričakujejo, da je ta čim bolj enostaven in posledično čim cenejši.  

Podjetje današnje trende uporabnikov vozil za prosti čas ugotavlja s pomočjo raziskav, ki jih 

jim nudi Caravan Club in Caravan Council, raziskav s strani proizvajalcev vozil za prosti čas 

in raziskav evropske ter britanske karavaning panoge. Situacijo preučuje tudi iz ekonomskega 

vidika, in sicer se zanima, kje se nahaja denar v sedanjosti, ali so v večini starejši ljudje in 

upokojenci, ki ga imajo, ali so to mlade družine. 

3. Stranke podjetja so najbolj zainteresirane za avtodome, ki lahko namestijo dve do tri osebe 

s fiksno zakonsko posteljo ali z dvema ločenima posteljama. V večini se zanimajo za rabljene 

avtodome, ki stanejo od £25.000 pa tja do £30.000. Ti so v sedanjem času najbolj zaželeni 

predvsem zaradi njihove sorazmerno nizke cene. Zanje so tudi najbolj zainteresirane mlade 

družine. 
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4. Svojim strankam podjetje ponuja servis vozila za prosti čas in razna druga popravila. Tako 

popravila kot tudi servis predstavljajo eden najpomembnejših dohodkov podjetju, saj krijejo 

njegove stroške (opremo, orodja, elektriko, vodo, plače) in mu s tem omogočajo obstoj. Če 

ima podjetje s temi storitvami dovolj prihodkov za kritje stroškov, predstavlja prodaja vozil za 

prosti čas čisti dobiček, ki ga manager lahko uporabi za rast podjetja in nakup novih vozil za 

prosti čas. Svojim strankam nudi celotno predstavitev vozila za prosti čas, da te vedo, kako ga 

uporabljati v prihodnosti in so tako dovolj samozavestne, da se odpravijo na potovanje. Pri 

vsakem servisu delavci vozilo tudi brezplačno očistijo, tako njegovo notranjost kot zunanjost. 

5. Višji razred avtodomov, namenjen mladim družim, je postal še dražji in zaradi tega si jih te 

le s težavo privoščijo. Podjetje ugotavlja, da je prodaja nizkocenovnih avtodomov upadla, 

nekoliko manj upada pa je zaznati pri avtodomih višjega razreda. V zadnjem času je zaznati 

povišanje prodaje luksuznih vozil za prosti čas, na trgu pa se je prav tako oblikovala skupina, 

ki je pripravljena kupiti nizkocenovna vozila za prosti čas. Ljudje so si pripravljeni izposoditi 

denar oz. vzeti bančni kredit, saj so obresti trenutno nizke. 

- Podjetje želi izboljšati situacijo z nakupom nove linije nizkocenovnih vozil za prosti čas, s 

katero želi pritegniti predvsem mlade družine. Avtodome nove linije bodo ponujali po ceni od 

£35.000 do £40.000. 

6. Kot največjo oviro podjetje vidi pomanjkanje finančnih sredstev družin v sedanjem času, 

saj je veliko njih takih, ki si vozila za prosti čas enostavno ne more privoščiti ali pa noče 

zapraviti £50.000 za nakup novega. Nastalo situacijo lahko podjetje izboljša s ponudbo 

odplačevanja zneska vozila na obroke in pri tem ponudi nizke obresti. Fleksibilno plačilo za 

vozilo za prosti čas naredi ponudbo za nakup vozila veliko bolj privlačno in manj 

zastrašujočo. Druga ovira bi bila lahko nezaupanje lokalnega prebivalstva evropskim 

znamkam, saj so ti veliko bolj naklonjeni pristnim britanskim izdelkom. Nanje se lahko bolj 

zanesejo in imajo vanje tudi večje zaupanje. Delo podjetja je tako približati strankam izdelke 

ostalih evropskih proizvajalcev, ki slovijo s svojo uspešnostjo in kakovostjo. Stranke se po 

drugi strani ne odločajo za nakup novega vozila tudi zaradi tega, ker so zaskrbljene glede 

prostora, kjer bi lahko hranile vozilo, zaskrbljene so tudi glede njegove vožnje ali vleke. 

Slednje skuša podjetje odpraviti z brezplačno testno vožnjo vozila pred odločilnim nakupom.  

Ovire podjetje ugotavlja preprosto tako, da stranke o tem direktno povpraša. Povpraša jih, kaj 

lahko stori zanje, da bi se odločile za nakup vozila: podaljša garancijo, ponudi boljšo 

garancijo in boljšo kupčijo kot konkurenti. Če konkurenti ponujajo izdelek po določeni ceni, 

se podjetje potrudi, da ga tudi njegove stranke dobijo po enaki ceni. Pomembno je, da se s 

stranko pogovori o ovirah in tako ugotovi, kaj jim onemogoča nakup vozila, pri tem pa ji 

vsekakor pomaga odpraviti to težavo. Velik problem je tudi teža vozila, saj je ljudem, ki 

štejejo nad 70 let, prepovedana vožnja vozil nad 3,5 ton.  
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7. Pri oglaševanju karavaning življenjskega sloga imajo največjo vlogo televizijski programi, 

časopisni oglasi in različne specificirane revije. Na žalost so ti prilagojeni starejši populaciji, 

ki jo hočejo pritegniti h karavaning življenjskemu slogu. To bi bilo potrebno spremeniti in 

dokazati, da so tako avtodomi kot tudi počitniške prikolice lahko privlačni in dostopni mladim 

družinam, saj na trg namreč prihaja linija nizkocenovnih vozil za prosti čas. Karavaning 

življenjski slog je tudi zelo »trendi« v sedanjem času in podjetje meni, da bi bilo to potrebno 

prikazati novi ciljni publiki – mladim družinam ter jih za to navdušiti. Omenjeno podjetje 

Geoff Cox Leisure organizira tudi nagradno igro z naslovom »Zadeni avtodom čez vikend«. S 

tem želi privabiti mlade družine in izbrati eno izmed njih, ki ji bo omogočeno brezplačno oditi 

na počitnice z avtodomom in izkusiti novo doživetje karavaninga. Idealno bi bilo narediti 

posnetek z njihovega potovanja, ga objaviti na spletni strani podjetja in na facebook spletni 

strani ter s tem navdušiti ostale mlade družine. Za širšo publiko podjetje organizira tudi dan 

odprtih vrat, kjer lokalnim prebivalcem razkaže kolekcijo vozil za prosti čas in govori o 

različnih dogodivščinah, na katere se lahko podajo z vozilom za prosti čas, kaj lahko s tem 

izkusijo ter jih tako skuša nad tem navdušiti. 

8. Večinoma upokojeni ljudje, ki predstavljajo 65 %–70 % vseh strank podjetja. 

9. Načrt podjetja je pričeti z linijo nizkocenovnih avtodomov in prav tako z linijo nekoliko 

dražjih in prestižnih vozil. S tem lahko podjetje pokrije celotno populacijo – uporabnike 

zainteresirane za nizkocenovne izdelke, za srednje cenovni razred izdelkov in za prestižno 

linijo izdelkov. S privlačnimi izdelki za vse vrste uporabnikov bi podjetje rado povečalo krog 

svojih strank. 

V prihodnosti želi podjetje s svojimi izdelki pritegniti mlade družine, upokojence in tudi ljudi, 

ki so še vedno v službah in imajo veliko denarja. Če hoče privabiti večji in raznovrstnejši 

krog strank, mora povečati raznovrstnost linije izdelkov, ki za enkrat obsega le srednje 

cenovni razred.  

10. Podjetje svojim strankam celotno predstavi vozilo za prosti čas, prav tako jim pokaže, 

kako se vozilo uporablja in kako delujejo določene funkcije v vozilu. Po temeljiti predstavitvi 

se stranke samozavestno odpeljejo z vozilom. Svojim strankam podjetje pri nakupu vozila za 

prosti čas prav tako ponudi brezplačni vstop in nočitev v kampu v lokalnem območju. 

Naslednji dan opravi telefonski klic in stranko povpraša, ali je vse v redu z vozilom in ali je z 

nakupom zadovoljna. Strankam pred nakupom omeni tudi vse prednosti, ki jih ima izbrano 

vozilo, in poudari, kakšne nagrade je vozilo prejelo in za kaj. V nekaj primerih je to tudi 

odločilni dejavnik, ki vpliva na njihov nakup. Po opravljenem nakupu pa s telefonskim 

pogovorom še enkrat omeni vse te prednosti in prejete nagrade vozila ter tako le potrdi 

njihovo pravilno odločitev za nakup.  

11. Cene avtodomov in počitniških prikolic so se iz leta v leto višale in danes predstavljajo 

predvsem za mlade družine izredno nedostopna vozila. Če se bodo cene vozil za prosti čas le  
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še poviševale, bo za industrijo nemogoče privabiti mlade družine, trg se po krčil, ciljno 

skupino pa bodo še vedno predstavljali starejši ljudje in posamezniki z veliko denarja. Zato 

podjetje meni, da bi bivalniki morali postajati cenejši in s tem bolj dostopni širši množici. 

12. Podjetje predpostavlja, da je najem vozil za prosti čas odlična ideja, predvsem glede 

izkustva karavaning življenjskega sloga pred odločilnim nakupom. Najem tovrstnih vozil bi 

bil prav tako odlična ideja za vse prodajalce z vozili za prosti čas, saj stranke izkustvo 

karavaninga pred odločilnim nakupom izredno cenijo. Vendar je po drugi strani stranke lažje 

napotiti k podjetjem, ki se ukvarjajo z izposojo vozil za prosti čas. Problem za prodajalce z 

vozili za prosti čas predstavlja namreč plačilo zavarovanja za vozila, ki bi bila namenjena 

najemu, vozila bi se z najemom tudi uničevala in zahtevala pogosta popravila ter temeljita 

čiščenja. 

Podjetje meni, da je vsekakor pomembno spodbujati najem vozil za prosti čas, saj se lahko 

ljudje s tem privadijo na karavaning življenjski slog, ta jim tako več ne predstavlja tujke in 

pozitivno vpliva na nakup novega vozila za prosti čas. 

13. Stroški uporabe vozila za prosti čas, kot so cestni davek, poraba goriva, vzdrževanje 

vozila in redno servisiranje se morajo zmanjšati. Ti letno znašajo okrog £1.000, kar je za 

marsikoga velik zalogaj. Tudi metoda izdelave vozil za prosti čas bi se morala spremeniti, saj 

največji problem uporabnikov vozil za prosti čas še vedno predstavlja curljanje vode. Zaradi 

tega želi podjetje z nakupom vozil za prosti čas podpreti tiste proizvajalce, ki uporabljajo 

najnovejšo tehnologijo pri izdelavi tovrstnih izdelkov, tako da se problemi, kot so prepuščanje 

in curljanje, ne pojavljajo več. 

Vozila morajo postati lažja, tehtati morajo manj kot 3,5 tone, in s tem biti dostopna za vožnjo 

vsem uporabnikom, morajo biti enostavna za vožnjo in za uporabo ter ne nazadnje tudi 

udobna za bivanje.  

14. Inovativnost je pri vozilih za prosti čas vedno prisotna. Proizvajalci uporabljajo lažje 

materiale (plastika namesto kovine), enostavnejši električni sistem, avtomatski in učinkoviti 

sistem uravnavanja temperature. Dramatična sprememba se kaže v izdelavi vozil na hibridni 

in električni pogon, s katerimi bi bilo možno premostiti problem pomanjkanja fosilnih goriv, 

njihove visoke cene in hkrati zmanjšati onesnaženost okolja.  

Ljudje si želijo teh sprememb, saj ne bi radi kupili bivalnika, za katerega vzdrževanje morajo 

odšteti veliko denarja. 

15. V lokalnem okolju podjetje nima veliko konkurence predvsem glede prodaje avtodomov 

in počitniških prikolic. Novi izdelki, ki jih podjetje prodaja, so drugačni od izdelkov, ki jih 

nudijo konkurenti, saj bi bilo nesmiselno prodajati enak izdelek, kar se tudi ne bi obneslo. 

Prav tako določen proizvajalec vozil za prosti čas ne bi postavil dveh prodajalcev enega 
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zraven drugega. Nekoliko več konkurence ima podjetje glede servisiranja vozil za prosti čas, 

vendar nikakor ne tako velike kot na primer avtosaloni. V okolici enega mesta sta približno 

dva servisna mesta.  

Pomembno je, da podjetje svojim zaposlenim nudi izobraževanja s strani proizvajalca vozil za 

prosti čas in s tem pridobiva vedno več znanja iz te panoge. Svojim uporabnikom pa lahko 

tako tudi učinkovito pomaga in nudi odgovore na vsako vprašanje. 

Svojim strankam lahko podjetje ponudi zvestobo, različna priznanja o kakovosti njihovega 

dela, ki so jih prejeli skozi leta. Poleg tega strankam temeljito brezplačno opere vozilo po 

vsakem servisiranju, kar stranke zelo cenijo. Svojim strankam poleg tega vedno nudi nasvete 

glede različnih potovanj, ki jih lahko opravijo s svojim vozilom za prosti čas. Predlaga jim 

odlična mesta za kampiranje v okolici, kjer lahko občudujejo podeželje in uživajo v naravi. 

Strankam prav tako svetuje glede izbire gum in dodatne opreme za vozilo. Vse te dodatke 

podjetje individualno naroči preko proizvajalca vozil za prosti čas. 

 


