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POVZETEK 

 

Vsak podjetnik se odloči za samostojno podjetniško pot z namenom, da s svojim podjetjem – 

poleg sredstev za preživetje v obliki plače – ustvari tudi dobiček. Sam uspeh podjetja je 

odvisen predvsem od poslovne ideje in kakovosti zastavljenega poslovnega načrta. Dejstvo je, 

da vseh dogodkov ne moremo predvideti v samem poslovnem načrtu, pomembno pa je, da jih 

načrtujemo ter da se znamo nanje tudi odzvati, ko do njih pride. V zaključni projektni nalogi 

smo predstavili poslovni načrt za ustanovitev podjetja za prodajo vozil, katerega cilj je postati 

prepoznavno po paketu storitev, ki zajemajo svetovanje pri nakupu vozila, nakup vozila, 

registracijo, zavarovanje ter vzdrževanje vozila. Danes je na trgu malo podjetij, ki bi kupcu 

vse to ponudila na enem mestu. Vizija podjetja je postati eden najprepoznavnejših ter 

najkakovostnejših ponudnikov tovrstnih storitev v Sloveniji. 

 

Ključne besede: podjetništvo, poslovni načrt, ustanovitev podjetja, avtomobilska industrija, 

prodaja vozil, tržna analiza 

SUMMARY 

 

Every entrepreneur chooses his own business because he believes, that it can – beside the 

basic income – generate some profit. The success of the company depends on a good business 

idea and business plan. The fact is that all events cannot be predicted in the business plan 

itself, but it is important that we have planned and that we can also respond to them when they 

occur. In the final project work is presented car sales company business plan, goal of which is 

to become recognizable for its service package, which include advice and help with the 

purchase of vehicles, registration, vehicle insurance and vehicle maintenance. Today there are 

only a few companies that offer all in one package service to their customers. Our vision and 

goal is to become one of the most recognized and highest quality providers of such services. 

 

Keywords: entrepreneurship, business plan, starting a business, automotive, vehicle sales, 

market analysis 
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1 UVOD 

Poslovni načrt je bistveni dokument, ki sledi poslovni ideji. 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

Prvi korak k uresničevanju lastnega podjetja je izdelava dobrega poslovnega načrta. S 

poslovnim načrtom podjetniki načrtujejo svojo poslovno aktivnost. Običajno se začne pri 

opredelitvi ideje, končni rezultat pa je strnjen v finančnem načrtu. Eden temeljnih razlogov za 

pripravljanje poslovnih načrtov je zagotavljanje kapitala, s tem pa podjetnik oziroma 

podjetniška skupina dobi tudi dovolj natančno oceno o svoji poslovni zamisli, njene prednosti 

in slabosti ter se lahko s tem natančnim pregledom izogne dragim napakam. Za poslovni 

načrt najprej potrebujemo dobro poslovno idejo. Most in načrt poti med idejo in njeno 

realizacijo pa je poslovni načrt. Poslovni načrt mora biti napisan kratko in jedrnato ter 

razumljivo tistim, katerim je namenjen (Vahčič idr., 2002, 1). 

 

V zaključni projektni nalogi smo s poslovnim načrtom postavili osnovo za ustanovitev 

podjetja, ki bo opravljajo storitveno dejavnost s področja prodaje vozil. Avtomobilska 

industrija je ena izmed panog, ki je najbolj vpeta v svetovne ekonomske razmere, zaradi tega 

so tudi posledice gospodarske krize med bolj izstopajočimi. Na tem mestu lahko izpostavimo, 

da se avtomobilska industrija sooča s težkimi tržnimi razmerami. Nov avtomobil namreč ne 

spada med nujne dobrine, zato v času pomanjkanja sredstev za zadovoljevanje osnovnih 

potreb nov avtomobil ne sodi med prioritete posameznikov in pravnih oseb. Mnogi 

strokovnjaki tako ugotavljajo, da je stanje ekonomske krize pri večini fizičnih in pravnih oseb 

razvilo prepričanja, da naj zadržijo sredstva za nakup novih motornih vozil, če jim to ni nujno 

potrebno. Posledično tudi v bankah ni povpraševanja po posojilih za avtomobile (Žagar, 

2009).  

 

V zaključni projektni nalogi želimo poiskati ustreznejši način prodaje vozil z ustanovitvijo 

podjetja, ki bo omogočalo prodajo vozil, v okviru katerega bo zajeto svetovanje in pomoč pri 

izbiri vozila ter celostno vzdrževanje vozila. Prodaja bi tako zajemala splošno svetovanje pri 

nakupu, urejanje testnih voženj, urejanje zavarovanja in financiranja vozila, servise vozila ter 

nakup dopolnilne opreme (npr. zimskih pnevmatik), nadomestno vozilo v primeru poškodbe 

in kraje ter pomoč na cesti v primeru nezgode ali okvare. 

1.2 Namen in cilji 

Namen naloge je uporabiti vsa pridobljena teoretična znanja v času študija in ugotoviti 

smiselnost ustanovitve podjetja. S pomočjo tržne raziskave, ki smo jo izvedli med odraslim 

prebivalstvom v starostni skupini od 20 do 60 let, želimo preučiti izvedljivost poslovne 
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zamisli in ugotoviti donosnost dejavnosti, ki bo opredeljena v poslovnem načrtu. Poglavitni 

cilj je novoustanovljeno, uspešno podjetje, zato bo priprava poslovnega načrta omogočila 

identificirati tržno nišo na področju prodaje vozil v Sloveniji. Predstavili in proučili bomo 

glavne aktivnosti, ki so potrebne za uspešno ustanovitev podjetja, ter ovrednotili razvojne 

možnosti za samozaposlitev v novoustanovljenem podjetju. 

 

Cilji zaključne projektne naloge so naslednji: 

· potrditi vsa usvojena znanja tekom študija; 

· dokazati raziskovalno in analitično usposobljenost; 

· predstaviti in ovrednotiti podjetniško idejo; 

· izvesti tržno raziskavo za analizo trenutnih tržnih razmer; 

· izdelati poslovni načrt ustanovitve podjetja s področja prodaje vozil; 

· opredeliti pred-ustanovitvene aktivnosti podjetja; 

· oblikovati ustanovitveno vizijo podjetja; 

· oceniti kritična tveganja; 

· ugotoviti možnost kasnejšega širjenja podjetja. 

1.3 Metode za doseganje ciljev diplomskega dela 

V nalogi smo opisali celotni poslovni načrt za ustanovitev podjetja s področja prodaje vozil, 

ki bo nudilo vse storitve od izbire, nakupa, registracije in nadaljnjega servisiranja vozila. Prvi 

del zaključne naloge predstavlja teoretična izhodišča. S pomočjo metod analize, sinteze in 

kompilacije smo predstavili ključne ugotovitve s področja pomena vloge poslovnega načrta v 

podjetništvu. Pri sistematičnem pregledu literature smo analizirali aktualno domačo in tujo 

literaturo s področja podjetniškega načrtovanja. V empiričnem delu naloge je predstavljen 

načrt za ustanovitev novega podjetja, ki temelji na izsledkih tržne raziskave, izvedene s 

pomočjo spletne ankete v Sloveniji. Ciljna skupina so bili odrasli v starostni skupini od 20 do 

60 let. Rezultati ankete so prikazani v obliki slik in preglednic. Analiza rezultatov nam je dala 

vpogled v trenutno stanje na trgu, trende ter konkurenco. V poslovnem načrtu so predvideni 

vsi pričakovani stroški in negativni dejavniki, ki bi lahko vplivali na izid poslovanja. 

 

1.4 Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Z zastavljenim poslovnim načrtom predpostavljamo, da bo podjetje z oglaševanjem in 

doslednim izvajanjem načrtovanih storitev, ki so v Sloveniji manj poznane, skupaj z 

zaposlenimi dosegalo dobre poslovne rezultate. 

 

Uspeh novega, še ne ustanovljenega podjetja, sloni le na teoretični osnovi. Med opravljanjem 

dejavnosti lahko naletimo na številne administrativne in izvedbene ovire. Četudi je vsebina 
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poslovnega načrta dobro pripravljena, lahko nepričakovane spremembe v poslovnem okolju 

močno vplivajo na uspešnost izvajanja načrtovanih aktivnosti. Največja skrb je, da podjetje ne 

bi pridobilo zadostnega števila strank, saj je kupna moč posameznikov v Sloveniji in drugih 

državah v zadnjih letih močno okrnjena. 
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2 POSLOVNO NAČRTOVANJE 

Prvi korak bodočega podjetnika k uspešnemu podjetju je poslovno načrtovanje. Končni 

izdelek samega načrtovanja pa je ravno poslovni načrt. 

2.1 Opredelitev podjetništva, podjetnika in poslovnega načrta 

Pri podjetništvu gre za proces, kjer posamezniki ustanavljajo podjetja, pri čemer se vloži 

potreben čas in trud. V podjetništvu podjetnik prevzema spremljajoče finančno, psihološko in 

družbeno tveganje ter pridobi končne nagrade. Te nagrade so lahko finančne oblike ali pa le 

osebno zadovoljstvo (Hisrich 1986 v Ruzzier idr., 2008, 15). 

 

Podjetniki so prepoznavni po tem, da cenijo dejanja, ne razprave o možnih dejanjih. Navadno 

poskušajo narediti stvari bolje, hitreje in bolj učinkovito, saj jim to lahko prinaša poslovne 

prednosti. Podjetniki (in druge uspešne osebe) načrtujejo in organizirajo svoje življenje ter 

zelo pozorno uporabljajo svoj čas. Največkrat je ravno pomanjkanje časa značilno za zelo 

dejavne, dinamične osebe, ki se ukvarjajo z vrsto dejavnosti. Verjetnost doseganja uspeha si 

povečajo tako, da postavljajo drzne, vendar uresničljive cilje, ki jih vodijo pri ravnanju. Tem 

ciljem sledijo izrazito vztrajno in odločno. Zelo pomembno je, da dobijo pogosto in pozitivno 

povratno oceno o tem, kako dobro opravljajo posel. Počutijo se osebno odgovorne za 

probleme in iščejo ustvarjalne rešitve, ki jim nudijo večje zadovoljstvo z uspehom kot rutinski 

odgovori. Podjetniki ne marajo situacij, v katerih je dosežek odvisen od sreče ali pa 

dejavnikov, na katere nimajo vpliva (na primer odločitve državnih uradnikov). Njihovo 

ravnanje izraža visoko stopnjo odločnosti, samozavesti in prilagodljivosti (Glas, 2002, 9). 

2.2 Opredelitev poslovnega načrta 

Poslovni načrt predstavlja dokument, ki ga posameznik oz. podjetnik pripravi pred pričetkom 

novega posla. S pripravo poslovnega načrta podjetnik zajame različne vidike bodočega posla, 

popiše prednosti in slabosti, povezane z bodočim poslom, in predvidi potencialne priložnosti 

ter nevarnosti na trgu (Ruzzier idr., 2008, 283) 

 

V nalogi želimo prikazati poslovni načrt za podjetje, ki bo opravljajo storitveno dejavnost s 

področja prodaje vozil. V podjetju bo zajeto svetovanje in pomoč pri izbiri vozila ter celostno 

vzdrževanje vozila. Prodaja bi tako zajemala splošno svetovanje pri nakupu, urejanje testnih 

voženj, urejanje zavarovanja in financiranja vozila, servise vozila ter nakup dopolnilne 

opreme (npr. zimskih pnevmatik), nadomestno vozilo v primeru poškodbe ali kraje in pomoč 

na cesti v primeru nezgode ali okvare. 
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Poslovni načrt nam bo pokazal, kaj lahko pričakujemo, kje so naše prednosti in na kaj 

moramo paziti. 

2.3 Pomen in vloga podjetniškega načrtovanja 

Ko ustanavljamo novo podjetje, se moramo seznaniti s podjetniškim procesom. S tem 

procesom podjetnik ustanovi novo podjetje. V štirih zaporednih stopnjah, ki so medsebojno 

prepletene, je potrebno izpeljati po vrsti eno za drugo. Stopnje podjetniškega procesa so 

sledeče (Antončič, 2005, 54): 

1. opredelitev in ovrednotenje priložnosti; 

2. priprava poslovnega načrta; 

3. določitev potrebnih sredstev; 

4. vodenje podjetja. 

 

V začetku imamo idejo, ki predstavlja poslovno priložnost, katero lahko primerjamo z 

neobdelanim diamantom, ki šele v rokah pravega mojstra dobi obliko briljanta. Ljudje imamo 

veliko poslovnih idej, le malo pa jih je prilagojenih potrebam in željam kupcev oz. tržnemu 

povpraševanju in zato ostanejo le ideja. Slabše pa je, če podjetnik ustanovi podjetje, ki zaradi 

takšne neprilagojene ideje hitro propade. Podjetnik mora to idejo oblikovati s pomočjo 

izkušenj znanja in podjetniške spretnosti. Pri tem je pomembno opraviti pogovore s 

potencialnimi kupci, dobavitelji in poslovnimi partnerji. Ko imamo ključne informacije trga, 

lahko opredelimo priložnost. Slednje predstavlja proces, v katerem podjetnik najde priložnost 

za ustanovitev podjetja (Antončič, 2002, 55). 

 

Ocena priložnosti je del podjetniškega procesa, saj podjetniku pove, ali bo realizirana 

priložnost prinašala dobiček in s tem potrditev, ali naj podjetnik to priložnost izkoristi. S 

pomočjo odgovorov na spodnja vprašanja lahko opravimo ovrednotenje analize (Antončič, 

2002, 56): 

· Katero tržno potrebo zadovoljuje? 

· Do kakšnih ugotovitev ste prišli glede na tržno potrebo? 

· Kateri družbeni pogoj je podlaga za tržno potrebo? 

· Katere tržno-raziskovalne podatke lahko uporabimo za opis tržne potrebe? 

· Kateri so razpoložljivi načini za pokrivanje potrebe? 

· Kakšna je konkurenca na trgu? Kako bi opisali vedenje konkurentov? 

· Kakšen je mednarodni trg? 

· Kakšna je mednarodna konkurenca? 

· Kako je mogoče s to dejavnostjo zaslužiti? 

 

Za pravo sliko mora biti podjetnik pri odgovorih objektiven in kritičen. V primeru, da so 

odgovori preveč optimistični, se lahko zgodi, da svoj trud vlaga v idejo, ki ne bo obrodila 
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sadov, hkrati pa lahko vodi v propad podjetja. Za realizacijo ideje so potrebna sredstva, ta pa 

se morajo povrniti s prihodki prodanih proizvodov ali storitev, ki so plod te ideje. 

 

V poslovnem načrtu zapišemo način vodenja določene dejavnosti v določenem obdobju v 

prihodnosti. Imeti moramo pregled trenutnega stanja podjetja in opredelitev poslovne 

strategije za pet let. Za isto obdobje moramo tudi podrobneje opredeliti delovni načrt in 

proračun za prihodnje leto. Za priložnosti, ki jih bomo razvijali, za določanje sredstev, ki jih 

bomo potrebovali, za načrt pridobivanja sredstev in tudi za uspešno vodenje bomo potrebovali 

dober poslovni načrt. V primeru, da gre za rastoči posel, je potrebno narediti štiri korake 

(Stutely, 2003, 8): 

1. analizirati obstoječe stanje; 

2. opredeliti možne strategije rasti; 

3. izpeljati taktike za izvedbo teh strategij; 

4. nadzirati izvajanje posameznih strategij. 

 

Za vsako od spodnjih sedmih področij je potrebno narediti zgornje štiri korake in jih povezati 

v celoten poslovni načrt rastočega posla (Stutely, 2003, 12–19): 

1. poslovno okolje; 

2. prodaja in marketing; 

3. proizvodnja; 

4. nabava; 

5. kadrovanje; 

6. organizacija; 

7. finance. 

 

V začetku je priporočeno, da naredimo analizo prednosti in slabosti, priložnosti in nevarnosti 

za vseh sedem področij (Tajnikar, 2002, 5). 

 

Slediti mora odločitev o strategiji rasti podjetja, ki je najbolj primerna glede na SWOT analizo 

iz prvega koraka. Pri obstoječih poslih lahko govorimo o generični rasti, kjer lahko ohranimo 

dosedanjo rast in jo celo povečamo. V primeru diverzifikacije imamo tri osnovne možnosti: 

(Pučko, 1999,182) 

1. strategijo razvoja proizvoda (nov proizvod ali storitev na obstoječem trgu); 

2. strategijo razvoja trga (obstoječi proizvodi na novih trgih); 

3. strategijo produktno-tržne diverzifikacije (novi proizvodi oz. storitve na novih trgih). 

 

V primeru, ko nimamo lastne tehnologije oziroma nočemo tvegati z investiranjem v novo 

tehnologijo, se lahko odločimo za nakup licence. V primeru, ko nimamo ideje za podjetje in 

niti ne nekoga, ki bi nam podjetniško idejo pomagal poiskati, lahko kupimo franšizo že 
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obstoječega posla. Nakup franšize predstavlja najcenejši način uveljavljanja novih proizvodov 

in vstopanja na nove trge (Tajnikar, 2002, 37). 

 

Ko je projekt prevelik, prezahteven ali preveč tvegan za eno samo podjetje, lahko posamezna 

podjetja ustanovijo novo skupno podjetje za izvršitev tega projekta. Skupna vlaganja so 

strateška zavezništva, ki lahko vključujejo različna podjetja – od univerz in neprofitnih 

organizacij do podjetij in javnega sektorja (Tajnikar, 2002, 36). 

 

Podjetje lahko širimo na različne načine. Lahko kupimo drugo podjetje ali pa le del podjetja, 

ki bi nam pomagal pri rasti in širitvi na trgu. 

 

Po izbrani strategiji rasti je potrebno izbrati taktike, s katerimi bomo uresničili izbrano 

strategijo v okviru načrtovanja rastočega posla. Potrebno je opisati poslovno okolje, v katerem 

bo posel nastajal, prodajo in marketing, proizvodnjo in nabavo, kadrovanje, morebitno 

reorganizacijo podjetja in finance ter vpliv financiranja rasti na poslovanje podjetja (Tajnikar, 

2002, 6). 

 

Pred začetkom novega posla je treba opredeliti sredstva, ki so potrebna za izkoriščanje 

priložnosti. Pri tem mora podjetnik najprej oceniti svoja sredstva. Upoštevati je potrebno 

raznovrstnost sredstev in paziti, da ocena ni prenizka (Antončič, 2002, 57). Navadno sredstva, 

ki jih ima na voljo podjetnik, ne zadoščajo za ustrezno izkoriščanje podjetniške ideje, zato je 

nujno, da se podjetnik poveže z dobavitelji sredstev, kjer sredstva dobi najbolj ugodno. Poleg 

tega je pomembno, še posebej v zgodnji stopnji zagona podjetja, da podjetnik ohrani večinski 

lastniški delež in s tem minimalno izgubo nadzora. 

 

Ko podjetnik pridobi sredstva, mora začeti uresničevati poslovni načrt. V nasprotnem primeru 

sta poslovna priložnost in narejeni poslovni načrt brez vrednosti (Antončič, 2002, 59). 

 

Kot vidimo pri ustanovitvi podjetja ni pomembna le dobra poslovna ideja. Bolj je pomembno, 

kako to idejo uresničimo. Opredeliti moramo tveganja, do katerih mora biti podjetnik dovolj 

kritičen, vzpostaviti moramo nadzorni sistem in se držati poslovnega načrta. Še posebej 

pomembno je, da smo zvesti strategiji rasti, vodenja podjetja in da obvladujemo stroške. 
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3 POSLOVNI NAČRT PODJETJA “VAŠ AVTO, D. O. O.“ 

Poslovni načrt podjetja je temeljni dokument, na katerem lahko gradimo uspešno 

organizacijo. Pomembno je, da ga sestavimo realno in dovolj kritično, da nam je kasneje v 

čim večjo pomoč. 

3.1 Povzetek poslovnega načrta 

V povzetku poslovnega načrta bomo opisali poslanstvo in vizijo, cilje podjetja, tržne 

priložnosti in povzetek finančnega načrta. 

3.1.1 Poslanstvo in vizija 

Podjetje bo ustanovljeno z namenom prodaje različnih modelov novih in rabljenih vozil, 

svetovanja pri nakupu, nudenja registracije ter zavarovanja vozil ter servisiranja vozil. 

Poslanstvo podjetja je ponuditi kupcu vse storitve, povezane z nakupom in vzdrževanjem 

vozil na enem mestu. 

 

Vizija podjetja je postati največji ter najzanesljivejši ponudnik storitev na področju prodaje 

novih in rabljenih vozil ter servisiranja vozil v osrednji Sloveniji. 

3.1.2 Cilji podjetja 

Temeljni cilj podjetja je ponuditi strankam kakovostno in celovito ponudbo storitev s 

področja prodaje in vzdrževanja vozil na enem mestu. S strokovnostjo in odlično storitvijo 

želimo doseči čim večje zadovoljstvo kupcev. Poleg stalnega pridobivanja novih strank bomo 

veliko pozornosti namenjali tudi razvoju in širitvi asortimana storitev. Po petih letih bomo 

kupili še dodatne prostore za opravljanje storitev, prav tako bomo zaposlili dva nova 

sodelavca. 

3.1.3 Tržna priložnost in ključni dejavniki uspeha 

Tržno priložnost vidimo v tem, da je danes na trgu malo podjetij, ki bi ponujala vse storitve na 

enem mestu. Veliko je prodajalcev vozil, veliko je posrednikov, ki opravljajo registracijo ter 

zavarovanje vozil, še več pa je serviserjev. Vendar so vse te dejavnosti ločene in razpršene 

med različne ponudnike. Kupec mora iskati prodajalca vozil, se nato peljati na registracijo 

vozila ter v primeru okvare vozila iskati še serviserja. Ključni dejavnik uspeha podjetja bo ta, 

da bomo vse storitve ponujali na enem mestu, s čimer bomo našim strankam prihranili čas in 

denar. 
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3.1.4 Povzetek finančnega načrta 

Podjetje bo pričelo poslovati v letu 2016, vendar bo to leto usmerjeno v pridobivanje 

dokumentacije ter posredovanje pri prodaji vozil. V naslednjem letu želimo takoj uvesti tudi 

registracijo, zavarovanje vozil ter servisiranje. Glede na to, da imamo začetni kapital, se 

podjetju ne bo treba zadolževati pri poslovnih bankah. Na voljo imamo tudi ustrezen poslovni 

prostor za vse dejavnosti, tako da pričakujemo dobiček že v prvem letu poslovanja (2.235 €). 

Dobiček se bo v naslednjih letih večal, v prvem letu za 3733 %, tako da lahko ob koncu 

petega leta razmišljamo o širitvi dejavnosti, vendar le v primeru, da ostanejo razmere take, kot 

so danes. 

3.2 Opis podjetja 

Pri opisu podjetja bomo opisali organizacijsko strukturo in lokacijo ter prostore podjetja. 

3.2.1 Pravno-organizacijska oblika in lastništvo podjetja 

Odločili se bomo za ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo (d. o. o.), ki predvideva 

ustanovitveni kapital v višini vsaj 7.500 €. Druga izbira je bil samostojni podjetnik, vendar 

menimo, da je taka oblika bolj tvegana, predvsem s tega stališča, da podjetnik odgovarja z 

vsem svojim premoženjem. V lasti imamo vredno nepremičnino in dobro idejo, zato menimo, 

da tveganje ni potrebno. Poleg tega glede na današnje nestabilne tržne razmere nikakor ne 

moremo jamčiti uspeha podjetja. Ustanovitelj podjetja bo hkrati tudi edini družbenik, zato 

govorimo o enoosebnem d. o. o.-ju. Ustanovitveni kapital je v višini 7.500 € in bo financiran 

iz lastnih prihrankov. 

3.2.2 Lokacija in prostori 

V Ljubljani na Rudniku imamo v lasti lastno nepremičnino, ki ima spodnje prostore urejene v 

veliko garažo ter opremljeno avtomobilsko delavnico. Zraven je ustrezen prostor za 

pisarniško poslovanje ter ustrezne sanitarije. Poleg delavnice in pisarne se nahaja kurilnica, 

katero bi preuredili v skladišče. Na razpolago je tudi veliko dvorišče. Na voljo imamo torej 

nepremičnino z ustreznimi prostori, ki bodo omogočali opravljanje storitev podjetja 

 

Za prodajo vozil potrebujemo le še nadstrešek nad parkiriščem, ki bo vozila obvaroval pred 

naravnimi vremenskimi pojavi (npr. toča, močno sonce, sneg ipd.).  
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3.3 Storitve 

Glede na storitve, ki nameravamo opravljati, moramo preveriti tudi konkurenco. Pomembna 

je uporabljena tehnologija, saj nam lahko ravno ta zagotovi določeno konkurenčno prednost.  

3.3.1 Opis storitev 

Glede na Standardno klasifikacijo dejavnosti (SKD) bo podjetje opravljalo naslednje storitve: 

45.110 Trg. z avtomobili in lahkimi motornimi vozili 

45.190 Trg. z dr. motornimi vozili 

45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil 

45.310 Trg. z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila 

64.920 Drugo kreditiranje 

 

Dajalec kreditov, ki mora pridobiti dovoljenje za opravljanje storitev potrošniškega 

kreditiranja, mora na Urad Republike Slovenije za varstvo potrošnikov vložiti pisni zahtevek 

za izdajo dovoljenja – 22. člen Zakona o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 77/04 –

UPB1 in 111/07). Ker velja, da smejo banke opravljati vzajemno priznane finančne storitve 

(sem spada tudi potrošniško kreditiranje) na območju Republike Slovenije le, če pridobijo 

dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje teh storitev, morajo banke torej pridobiti ustrezno 

dovoljenje skladno z 88. členom Zakona o bančništvu (ZBan-1; Uradni list RS, št. 131/06). 

 

66.220 Dejavnost zavarovalniških agentov 

 

Storitve zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja lahko opravlja samo zavarovalna 

zastopniška oziroma posredniška družba, ki je pridobila dovoljenje za opravljanje dejavnosti 

zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja. Dovoljenje izda Agencija za zavarovalni 

nadzor za opravljanje zavarovalnih poslov – 227. člen Zakona o zavarovalništvu (Uradni list 

RS, št. 109/06 - UPB2, 9/07, 102/07 in 69/08). Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko 

storitve zavarovalnega posredovanja opravljajo tudi banke, ki so za opravljanje teh storitev 

pridobile dovoljenje Banke Slovenije. Banka Slovenije izda dovoljenje na podlagi 

predhodnega mnenja Agencije za zavarovalni nadzor. 

3.3.2 Analiza konkurenčne ponudbe 

Na podlagi registriranih dejavnosti podjetja in območja delovanja smo analizirali, koliko 

podjetij je ustanovljenih s temi dejavnostmi na območju Ljubljane. Spodaj je prikazano 

število podjetij po posameznih dejavnostih: 

45.110 Trg. z avtomobili in lahkimi motornimi vozili – 187 podjetij 

45.190 Trg. z dr. motornimi vozili – 17 podjetij 
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45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil – 319 podjetij 

45.310 Trg. z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila – 32 podjetij 

64.920 Drugo kreditiranje – 26 podjetij 

66.220 Dejavnost zavarovalniških agentov – 216 podjetij 

 

Pri pregledu številk ugotovimo, da se bomo na trgu srečali s precejšnjo konkurenco, vendar 

nas to ne sme odvrniti od namena ustanovitve. Največjo konkurenco imamo na področju 

servisiranja ter trgovine, kar smo tudi pričakovali. Dejavnosti zavarovalniških agentov je 

resda tudi veliko, vendar se mi osredotočamo zgolj na avtomobilska zavarovanja. 

 

Konkurenca v avto industriji je velika, ne glede na to, ali si proizvajalec, prodajalec, 

posrednik ali serviser. V ožjem območju našega poslovanja je veliko podjetij s podobno 

ponudbo, vendar bomo mi stranke prepričali s svojim delom. V bližini lokacije ni podjetja, ki 

bi ponudilo vse, kar ponujamo mi. V okolici so predvsem podjetja, ki prodajajo in odkupujejo 

vozila. Naša prednost bo tudi ta, da bomo sodelovali z vsemi ostalimi podjetji v panogi. 

Kupcu bomo vedno pomagali po najboljši močeh in če bomo ugotovili, da je želja kupca 

vozilo, ki ga prodaja naša konkurenca, bomo uredili tudi to in ugodili stranki. 

3.3.3 Tehnologija 

Na voljo imamo opremljeno avtomobilsko delavnico, kjer je sicer prostora za dve vozili, 

vendar, ker v naslednjih petih letih ne predvidevamo povečati števila zaposlenih, to trenutno 

zadošča. Delavnica je opremljena z vso potrebno tehnologijo, ki je potrebna za opravljanje 

servisne dejavnosti, in sicer: 

· avtodiagnostika (1500 €); 

· avto dvigalo, 8-tonsko (2500 €); 

· avtokleparska ravnalna miza z dvigalom (7450 €); 

· avtomatska naprava za servisiranje klimatskih naprav (5500 €); 

· avtooptika (7500 €); 

· centrirni stroj (1600 €); 

· delovna miza (250 €); 

· dvigalo za motor, 2-tonsko (400 €); 

· lovilec odpadnega olja, posoda za izpust motornega olja (400 €); 

· naprava za menjavo olja v menjalniku (3500 €); 

· naprava za nastavljanje in testiranje žarometov (1500 €); 

· omara za delavnico (400 €); 

· orodje, razno (4800 €); 

· predalnik za delavnico (400 €); 

· sesalec izpušnih plinov (900 €); 
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· specialno orodje (1900 €); 

· tester izpušnih plinov (6200 €); 

· visokotlačni čistilec (1900 €). 

3.3.4 Prihodnje storitve 

Podjetje bo v prvih letih poskrbelo za prepoznavnost storitev prodaje vozil, registracije vozil, 

zavarovanja ter servisiranja oz. vzdrževanja vozil. Po petih letih poslovanja podjetje 

predvideva širjenje dejavnosti na: optično nastavljanje podvozij, kleparska in ličarska 

popravila, avtopralnico ter manjši bife. 

3.4 Tržna analiza 

Cilj tržne raziskave je ugotoviti, ali med potrošniki prevladuje zanimanje za poslovno idejo, ki 

jo imamo.  

3.4.1 Analiza tržnih segmentov in njihovih potreb 

Za potrebe zaključne projektne naloge smo anketni vprašalnik pripravili sami z namenom, da 

pridobimo čim bolj relevantne podatke za vrednotenje naše poslovne ideje (Priloga 1). 

Anketni vprašalnik je bil objavljen na spletu (www.mojaanketa.si). Preko družbenega omrežja 

Facebook ter elektronske pošte smo povabili prijatelje, znance, sodelavce ter ostale, ki sodijo 

v našo ciljno populacijo, da izpolnijo anketo. Anketo je v času od 1. 5. 2015 do 15. 6. 2105, 

ko je bila anketa aktivna, izpolnilo 172 oseb, kar predstavlja vzorec anketiranih. Menimo, da 

smo glede na število anketiranih dobili relevantne podatke za nalogo. V nadaljevanju je 

prikazana analiza rezultatov ankete. 

 

Kakor prikazuje slika 1, je anketne vprašalnike izpolnilo 63 % moških ter 37 % žensk. 

Prevladujejo osebe moškega spola, to pa pripisujemo temu, da so običajno moški tisti, ki 

skrbijo za osebna vozila. 



 

13 

 
 

Slika 1: Spol anketirancev 

 

Ciljna skupina so bile osebe med 20. in 60. letom starosti. Iz slike 2 je razvidno, da je največ 

anketiranih oseb bilo starih od 31 do 40 let, in sicer 34 %, medtem, ko je bilo 27 % 

anketirancev starih od 20 do 30 let. Sledijo anketiranci v starostni skupini 20 do 30 let (25 %) 

in na koncu so anketiranci v starostni skupini od 50 do 60 let (14 %). 

 

 
 

Slika 2: Starost anketirancev 

 

Glede na stopnjo izobrazbe anketirancev ugotavljamo, da ima največ anketirancev poklicno 

oz. srednješolsko izobrazbo (36 %), 31 % anketirancev ima visokošolsko ali univerzitetno 

izobrazbo, 16 % osnovnošolsko izobrazbo, 9 % anketirancev je zaključilo doktorski študij in 

8 % magistrski študij (slika 3). 
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Slika 3: Izobrazba anketirancev 

 

Največ gospodinjstev ima mesečni prihodek od 1.001 do 2.000 EUR (69 %), sledijo 

anketiranci s prihodkom do 1.000 EUR (20 %), anketiranci s prihodki od 2.000 do 3.000 EUR 

(6 %) in na zadnje še anketiranci z mesečnimi prihodki več kot 3.000 EUR (5 %). Sklepamo 

lahko, da gre pri največji skupini anketirancev za delavske družine, ki se skozi mesec 

prebijajo z minimalnimi osebnimi prejemki. Rezultati vprašanja so prikazani na sliki 4. 

 

 
 

Slika 4: Mesečni dohodek gospodinjstva 

 

Pri vprašanju o številu avtomobilov v gospodinjstvu (slika 5) je 39 % anketirancev navedlo, 

da imajo en avtomobil, enak odstotek anketirancev je navedel, da imajo dva avtomobila. Tri 

avtomobile v gospodinjstvu ima 19 % anketirancev, medtem ko imajo 3 % anketirancev v 
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gospodinjstvu štiri ali več avtomobilov. Zaradi današnjega tempa življenja en avtomobil v 

gospodinjstvu skorajda ne zadostuje več, saj imata zakonca pogosto drugačen delovni čas, 

otroke pa je treba peljati v šolo in na druge obšolske dejavnosti. Živimo v nenehni naglici. 

Avtobusnih linij, predvsem na vasi ter izven mest, je vse manj, zato se ljudje raje vozijo z 

avtomobilom. 

 

 
 

Slika 5: Število avtomobilov v gospodinjstvu 
 

Iz slike 6 je razvidno, da je največji odstotek vozil anketirancev starih od pet do deset let 

(44 %), 22 % jih je starih od 10 do 20 let, 18 % do pet let ter 16 % nad 20 let. V uporabi je 

torej največ vozil, ki presegajo starost petih let, vendar so mlajša od deset let. To potrjuje tudi 

navedbe anketirancev, da se raje odločajo za nakup rabljenega vozila.  
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Slika 6: Starost vozila v gospodinjstvu 

 

Na podlagi podatkov v preglednici 1 ugotavljamo, da imajo anketiranci doma največ 

Volkswagnovih vozil (21), sledijo vozila Renault (15), Opel (13) in Škoda (11). Znamko 

avtomobila anketiranci izbirajo po svojem okusu, vendar se rezultati ujemajo z najbolj 

prodajanimi znamkami vozil v Sloveniji. 
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Preglednica 1: Znamka vozil anketirancev 

 

Osebno vozilo Število 

Alfa Romeo 

Audi 

BMW 

Citroen 

Chevrolet 

Daewoo 

Daihatsu 

Fiat 

Ford 

Honda 

Hyundai 

Kia 

Lancia 

Mazda 

Mercedes-Benz 

Mitsubishi 

Nissan 

Opel 

Peugeot 

Renault 

Subaru 

Saab 

Seat 

Suzuki 

Škoda 

Toyota 

Volvo 

Volkswagen 

3 

5 

3 

7 

5 

4 

5 

3 

2 

5 

6 

7 

5 

4 

3 

6 

7 

13 

8 

15 

4 

3 

3 

6 

11 

5 

3 

21 
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Kar 72 % anketirancev je odgovorilo, da so se ob nakupu vozila odločili za rabljeno in ne 

novo vozilo, kot se je odločilo 28 % anketirancev (slika 7). Anketiranci se za nakup rabljenih 

vozil odločajo iz več razlogov, zagotovo pa je med bolj pomembnimi cena novega vozila 

glede na osebni dohodek. Dejstvo je tudi to, da novi avtomobili hitro izgubljajo na vrednosti, 

zato je za marsikoga boljša odločitev rabljeno vozilo.  

 

 
 

Slika 7: Nakup vozila glede na starost 

 

Pri naslednjem vprašanju nas je zanimalo, če so anketiranci na enem mestu opravili nakup 

vozila, registracijo ter zavarovanje vozila. 84 % anketirancev je odgovorilo, da temu ni bilo 

tako, 16 % pa jih je vse storilo na enem mestu (slika 8). To, kakor tudi naslednje vprašanje sta 

za nas najbolj pomembni. Naša poslovna ideja je namreč ta, da bi na enem mestu združili vse 

naštete storitve, vključno s servisno dejavnostjo ter nakupom pnevmatik. 
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Slika 8: Vse storitve na enem mestu 

 

Anketirance, ki so na prejšnje vprašanje odgovorili z ne, smo vprašali, ali bi želeli, da lahko 

vse storitve od nakupa, registracije ter zavarovanja vozila opravijo na enem mestu. Kar 75 % 

anketirancev je odgovorilo z da, kar je za nas zelo pomemben podatek (slika 9). Le 25 % 

anketirancev si tega ne želi oz. jim to ni ključnega pomena. 

 

 
 

Slika 9: Želja po opravljanju storitev na enem mestu 

 

Na vprašanje glede svetovanja pri nakupu vozila je 75 % anketirancev odgovorilo, da jim pri 

nakupu vozila ni nihče svetoval, 25 % vprašanih pa je poiskalo nasvet, predno so se odločili 

za nakup vozila (slika 10). Nakup vozila, predvsem rabljenega, je zahtevno opravilo, saj 

vozilo kupujemo za daljše časovno obdobje, običajno za nekaj let. Zato je pomembno, da je 
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vozilo dobro ohranjeno in da ga bomo lahko uporabljali dlje časa. Vsekakor menimo, da je pri 

nakupu vozila potrebno svetovanje strokovnjaka oziroma poznavalca vozil. 

 

 
 

Slika 10: Svetovanje pri nakupu vozila 

 

Velika večina anketiranih si želi, da bi jim pri nakupu vozila svetovala oseba, ki se na vozila 

spozna (88 %) (slika 11). Predpostavljamo, da si večina posameznikov, ki kupujejo vozilo, 

želi nasvet strokovnjaka, ki mu lahko zaupajo. Predvidevamo, da si le 12 % anketiranih ne 

želi svetovanja. 

 

 
 

Slika 11: Želja po svetovanju 
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Nakup vozila pomeni za gospodinjstvo dodaten strošek, zato menimo, da je smiselno in 

priporočljivo, da se kupec pred nakupom posvetuje s strokovnjakom. Z nakupom avtomobila 

so povezani določeni stroški, med katerimi je zagotovo eden pomembnejših servisiranje 

vozila. Zanimalo nas je, kolikokrat letno anketiranci servisirajo svoje vozilo. Večina 

anketirancev servisira vozilo 2- do 3-krat letno (39 %), enkrat letno servisira vozilo 34 % 

anketirancev, manj kot enkrat letno 19 % anketirancev in več kot trikrat letno 8 % (slika 12). 

Iz rezultatov je razvidno, da so avtomobili podvrženi okvaram, zato prihaja do pogostega 

servisiranja. Ta podatek je še en dodaten pokazatelj, da se je pred nakupom priporočljivo 

posvetovati s svetovalcem. 

 

 
 

Slika 12: Pogostost servisiranja vozila 

 

Pri servisiranju avtomobila je pomembno, da ga zaupamo v roke strokovnjaku, saj bomo le 

tako zagotovo vedeli, da je avto brezhibno servisiran. V praksi običajno ni tako, kar potrjujejo 

tudi podatki ankete, saj je 39 % anketirancev odgovorilo, da servis vozila opravljajo 

sorodniki/prijatelji/znanci, 22 % jih avtomobile zaupa nepooblaščenim serviserjem, 18 % 

anketirancev avto prepusti pooblaščenim serviserjem, 16 % vprašanih je odvrnilo, da 

servisirajo vozila sami, 5 % anketirancev pa avta sploh ne servisira (slika 13). Glede na 

rezultate ankete menimo, da je število posameznikov, ki avto servisirajo pri pooblaščenemu 

serviserju, relativno nizko, zato si bomo prizadevali, da z našo poslovno idejo ter 

kakovostnim delom spremenimo prepričanje ljudi, da bodo servisiranju vozil pripisali večji 

pomen. 
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Slika 13: Serviserji vozil 

 

Večina anketirancev, to je 120, je odgovorila, da pri svojem serviserju vozil pogreša razlago o 

servisu ter menjavi delov, več kot 100 anketirancev pogreša plačilo na obroke, prijazno osebje 

ter možnost sodelovanja pri izbiri in menjavi delov (slika 14). Prav tako se skoraj stotim 

anketirancem zdi pomembno, da servis lastniku vozila ponudi nadomestno vozilo. 

Anketiranci so tudi navedli, da pogrešajo prevoz domov oziroma prevzem vozila na 

dogovorjenem mestu. Vse to so zadeve, ki jih bomo postopoma začeli uvajati v našem 

podjetju, zato so te ugotovitve zelo pomembne za našo raziskavo. 

 

 
 

Slika 14: Stvari, ki jih pogrešajo pri serviserju 
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Več kot 120 anketirancev si želi, da bi lahko pri serviserju opravili tudi zamenjavo pnevmatik. 

120 anketirancev si želi optično nastavitev podvozja ter možnost nakupa novih ali rabljenih 

vozil (slika 15). Naša ideja je prav to, kar si želijo uporabniki. Zavedamo se, da vsega ne 

bomo izpeljati v prvih petih letih, zagotovo pa lahko te storitve umestimo v dolgoročni načrt 

podjetja. 

 

 
 

Slika 15: Dodatne storitve pri serviserju 

 

59 anketirancev je odgovorilo, da se za določen servis odloča na podlagi priporočil in 

oglasov. Zagotovo je največ vredno priporočilo, torej tisto, kar gre od ust do ust. Za podjetje, 

ki je šele v ustanavljanju, to zagotovo ne pride v poštev, saj še nihče nima dobrih izkušenj. 

Zato je v našem primeru pomembno oglaševanje. Iz slike 16 je razvidno, da oglaševanje na 

TV in radiju ter v časopisih anketirance bolj pritegne v primerjavi z oglasnimi panoji ob cesti. 

Kar 50 anketirancev nam je odgovorilo, da se držijo istega serviserja. Najboljše stranke so 

stalne stranke, zato si bomo za te v našem podjetju najbolj prizadevali. 
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Slika 16: Odločitev za serviserja 

 

Na podlagi rezultatov tržne analize smo se odločili, da se bomo v začetku osredotočili najprej 

na odkup in prodajo rabljenih vozil. Z ustreznim svetovanjem strankam pri nakupu dobrega 

rabljenega vozila po ugodni ceni s preverjeno zgodovino in brez skritih napak bomo dokazali, 

da smo dober in zaupanja vreden partner. Naše potencialne stranke so tako stranke, ki nimajo 

časa ali znanja za zahteven nakup rabljenega vozila. Vzporedno s to dejavnostjo bomo začeli s 

servisno dejavnostjo vozil. 

3.4.2 Tržni trendi 

Po osamosvojitvi Slovenije leta 1991 se je slovenski trg, ki je bil prej nasičen z 

jugoslovanskimi avtomobili, odprl za prodajalce tujih blagovnih znamk. Zaradi želje po tujih 

in kakovostnejših avtomobilih so se začeli Slovenci množično odločati za nakupe novih vozil. 

Največja prodaja je bila ugotovljena leta 1999, vzrok za to pa je bila nakupna mrzlica pred 

uvedbo davka na dodano vrednost. 

 

Na slovenskem avtomobilskem trgu prevladujejo avtomobili nižjega in nižjega srednjega 

razreda, njihov delež je kar 65-odstotni, kar je posledica kupne moči in vladne politike 

Slovenije. Danes je slovenski avtomobilski trg močno stabiliziran in zelo konkurenčen, saj so 

na njem zastopane skoraj vse avtomobilske znamke (Motorevija, 2004). 

 

Slika 17 prikazuje prodajo osebnih vozil po letih v Sloveniji. Iz slike je razvidno, da je bilo po 

letu 1999 največ prodanih avtomobilov v letih 2007 in 2008, preden je nastopila gospodarska 

kriza, katera se je odrazila tudi na avtomobilskem trgu. V letih 2013 in 2014 spet ugotavljamo 

dvig prodaje vozil, kar je nedvomno spodbudno za nas kot podjetnike, ki vstopamo na ta trg. 
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Slika 17: Prodaja osebnih avtomobilov v Sloveniji po letih 
Vir: Kmetič, 2015 

3.4.4 Značilnosti panoge in ključni dejavniki uspeha 

Na področju proizvodnje avtomobilov delujejo predvsem velika podjetja, med katerimi 

prednjači Volkswagen, ki ima najmočnejši položaj na trgu. Podjetja na velikih in hkrati zrelih 

trgih so si prizadevala povečati svoj tržni delež s prevzemi zaradi omejenih možnosti 

organske rasti. Volkswagen je odličen primer takšne rasti podjetja, saj ima v lasti blagovne 

znamke, kot SEAT, Škoda in kontrolni delež pri proizvajalcu premijskih avtomobilov Audi 

(Izvozno okno, 2015). 

 

Rabljeni avtomobili predstavljajo glavni nadomestek za industrijo avtomobilske proizvodnje. 

Poleg tega bi morali biti proizvajalci avtomobilov pozorni na možnost prodajalcev, ki lahko 

prodajajo avtomobile konkurenčnih proizvajalcev. Kljub temu trgovci z avtomobili relativno 

težko preklopijo med proizvajalci, ne samo zaradi pogodbenih dogovorov, ampak tudi zaradi 

stroškov prehoda, ki vključujejo celotno prenovo razstavnih prostorov in fizično odstranitev 

obstoječih zalog ter nabavo novih. V resnici pa so v državah, kot so ZDA, prodajalci novih 

avtomobilov na splošno franšizno povezani samo z enim proizvajalcem, kar do neke mere 

zmanjšuje nevarnost zamenjave. Poleg tega lahko proizvajalci v pogodbah s trgovci določijo, 

da lahko ti prodajajo samo nove avtomobile, kar odpravlja nevarnost rabljenih avtomobilov. 

Poleg tega so prodajne marže običajno nizke. V ZDA, npr., lahko prodajna marža trgovca 

znaša celo manj kot 2 % na proizvajalčevo ceno. Na splošno je nevarnost substitutov šibka 

(Izvozno okno, 2015). 

 

Moč in ugled blagovne znamke sodita med najpomembnejša dejavnika v avtomobilski 

industriji, zato je novim konkurentom relativno težko neposredno vstopiti na posamezni trg. 

Tisti, ki so uspeli, to pogosto storijo z uvedbo uspešnih domačih in tujih blagovnih znamk. 

Zaradi visokih fiksnih stroškov oblikovanja in proizvodnje, pa tudi zaradi ekonomije obsega, 
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so nova start-up podjetja v avtomobilski panogi relativno redka. Kapitalske zahteve za 

proizvodni obrat ustrezne kapacitete so enostavno previsoke (Izvozno okno, 2015).  

3.4.5 Glavni tekmeci – konkurenca 

Glavni konkurenti so nam velike avtohiše oziroma podjetja, ki so generalni uvozniki vozil. Ta 

podjetja imajo po navadi razširjeno mrežo prodajnih salonov in servisnih storitev. To so 

podjetja, kot so Porsche Slovenija, Renault, Nissan Slovenija in Ford (Summit motors 

Ljubljana). 

3.4.6 Drugi dejavniki, ki vplivajo na panogo 

Kakor vse panoge, je tudi avtomobilsko panogo v največji meri prizadela globalna finančna in 

ekonomska kriza. Posledica je, da je padla kupna moč, kar pomeni, da si novega avtomobila 

ne more privoščiti vsak. Zato je padlo povpraševanje po novih avtomobilih in obenem naraslo 

povpraševanje po rabljenih vozil, kar je za naše podjetje dobro, saj se bomo ukvarjali v 

največji meri z nakupom in prodajo rabljenih vozil. 

3.5 Strategija in izvedba 

Strategija podjetja je enostavna. Želimo postati kakovostna izbira med mnogimi ponudniki. 

Naša izvedba bo tista, ki bo prepričala stranke, da se obrnejo na nas in se k nam tudi redno 

vračajo. 

3.5.1 Strategija 

Že ob ustanovitvi podjetja bomo opravljali več raznovrstnih storitev, ki jih bomo združili med 

sabo, saj so med seboj povezane in se nanašajo na nakup vozila ter njegovo vzdrževanje. 

Najprej si bomo s servisiranjem pridobivali stranke. Tekom obiskov strank bomo poskušali 

stranki ponuditi odkup njihovega vozila in posledično prodajo novega oziroma drugega 

rabljenega vozila. Stranke si bomo pridobili s svojim dobrim delom in kasneje z 

oglaševanjem. 

3.5.2 Konkurenčna prednost 

Ponudba več storitev je naša konkurenčna prednost, za katero se bomo trudili s kakovostnimi 

storitvami. Trudili se bomo biti prilagodljivi pri vseh ponujenih storitvah, tako da bo stranka 

obravnavana po njenih pogojih, in pri tem ostati kakovostni. Zadovoljstvo stranke bo pri nas 

na prvem mestu. 
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3.5.3 Trženjske strategije 

Marketinški splet storitev (7P) predstavlja kombinacijo marketinških spremenljivk, ki jih 

mora podjetje kontrolirati za dosego ustrezne prodaje na ciljnem trgu (Devetak, 1995, 15). V 

nadaljevanju je predstavljen marketinški splet storitev za naše podjetje. 

 

1. Proizvod/Storitev (angl. Product): Storitve podjetja bodo temeljile na kakovosti in 

zanesljivosti. Osredotočeni bomo na stranko, saj je tudi stranka tista, ki nam bo priskrbela 

nove stranke in rast podjetja. Potrebno bo stalno izobraževanje kadra in nadgrajevanje 

ponudbe. 

 

2. Cena proizvoda/storitve (angl. Price): Naše cene bodo konkurenčne in hkrati 

privlačne, saj se bomo trudili, da bo stranka dobila, kar potrebuje in to za ceno, ki bo 

sprejemljiva. 

 

3. Prostor (angl. Place). Podjetje bo pri prodaji svojih storitev in proizvodov uporabilo 

neposredne prodajne poti. Potrudili se bomo, da bo stranka imela možnost voziti nadomestno 

vozilo oz. bomo njeno vozilo servisirali tekom delovnega časa stranke, ko vozila ne potrebuje. 

Ker gre pri podjetju tudi za uvoz vozil iz tujine, bo v sklopu tega potrebnih tudi več odhodov 

v tujino. 

 

4. Promocija (angl. Promotion): Promocijo podjetja bomo izvajali preko tiskanih 

medijev, kot so Salomonov oglasnik, revija Avtomagazin, na spletni strani, kot je Avto.net, z 

letaki po mestu in pa s kakovostno izvedbo storitev s pomočjo oglaševanja od ust do ust. 

 

5. Ljudje (angl. People): Ljudje so pomembna spremenljivka v marketinškem spletu. Na 

eni strani imamo odjemalce, katerim moramo zadovoljiti njihove potrebe in želje, in na drugi 

strani izvajalce, ki storitve opravljajo. Veliko pozornosti bomo usmerili v izobrazbo 

izvajalcev. Pomembna je tudi ustrezna motivacija in stimulacija zaposlenih. Zavedamo se, da 

so odjemalci zahtevni in zato moramo poskrbeti za odlično izobražen in visoko motiviran 

kader. 

 

6. Fizični dokazi (delovno okolje/prostor) (angl. Physical evidence): Naš prostor nam 

pomeni naše delovno okolje. Delovno okolje je pomembno tako za zaposlene kot tudi za naše 

stranke, saj ima urejenost delovnega okolja velik vpliv na stranke. Stranke se raje vračajo v 

prostor, ki je čist, urejen in hitro dostopen, zato je pomembno, da naše podjetje skrbi za svoj 

prostor in s tem tudi ugled podjetja. 

 

7. Proces (angl. Process): Proces poslovanja je zelo pomemben element na poti k uspehu 

podjetja. Pomembni sta kakovost in zanesljivost. Kupci so vedno bolj ekološko ozaveščeni, 
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kar je potrebno upoštevati. Poslovanje mora biti v skladu s pričakovanji kupca, saj je 

razočaran kupec slaba promocija. 

 

Po končani prodaji bomo kupcem na voljo za vsako vprašanje. Morebitne reklamacije bomo 

reševali sproti in se trudili, da bo kupec vedno zadovoljen. Že po nekaj mesecih poslovanja 

bomo imeli pregled nad tem, katere storitve in izdelki gredo bolje v prodajo in katere manj. 

Za storitve in izdelke, ki se manj prodajajo, bomo izvedli pospeševanje prodaje. 

 

Za pospeševanje prodaje bomo uporabili naslednje tržne prijeme: 

· akcijske ponudbe; 

· daljši delovni čas; 

· nadomestno vozilo; 

· brezplačne preventivne preglede; 

· možnost dostave in odvoz vozila na servis z dogovorjenega mesta. 

3.5.4 Cenovna strategija 

S ceno določimo vrednost storitve ali proizvoda. Določili bomo spodnje in zgornje meje cen 

glede na trg in konkurenco. 

 

Pri določitvi cen bomo upoštevali: 

· vse poslovne stroške (stroške storitve, prevoza, skladiščenja, prodaje in davke); 

· konkurenco; 

· elastičnost povpraševanja (odzivanje kupcev na ceno); 

· proizvodne kapacitete; 

· politiko cen podjetja. 

 

Ob tem bomo določili tudi popuste, plačilne pogoje in rok plačila. 

3.5.5 Prodajna strategija in načrt prodaje 

Prodajna strategija podjetja temelji na konkurenčnih cenah, blagovni znamki ter kakovostno 

opravljenih storitvah. V začetku se bomo osredotočili na nakup in prodajo rabljenih vozil, 

svetovanje pri prodaji in prodajo nadomestnih delov. Prvo leto bo 95 % zneska prometa od 

prodaje vozil. 
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Preglednica 2: Načrt prodaje po mesecih 

 

Mesec Znesek prodaje v € 

Julij 15.200 

Avgust 21.300 

September 25.600 

Oktober 26.400 

November 28.500 

December 14.600 

Skupaj 131.600 

 

S prodajo rabljenih vozil bomo pričeli takoj po registraciji podjetja, saj se zavedamo, da 

moramo takoj pričeti s pokrivanjem stroškov. Pomembno je, da si postavimo nižje cilje, torej 

prodajo štiri do šest vozil na mesec. S preprodajo vozil bomo začeli že takoj. V mesecu 

septembru bi začeli s prodajo rezervnih delov ter opravljanjem dodatnih storitev. V mesecu 

novembru bi prodajnemu programu priključili tudi pnevmatike, saj je takrat največ 

povpraševanja po zimskih pnevmatikah. 

3.5.6 Strateške povezave 

Podjetje se bo povezalo s proizvajalci avtomobilov Volkswagen, Renault in Ford ter rezervnih 

delov z znamkami, ki proizvajajo neoriginalne originalne nadomestne dele (npr. Motrio – 

Renault). Trudili se bomo, da bi v naslednjem letu prevzeli franšizo podjetja, katero v 

Sloveniji še ni uveljavljeno, vendar na trgu ponuja kakovostne ter cenovno sprejemljive 

izdelke. 

3.5.7 Terminski načrt 

V preglednici 3 je prikazan terminski načrt, katerega se nameravamo v podjetju držati. V 

začetku bo potrebna precejšnja disciplina, če želimo doseči zastavljene cilje. Glede na to, da 

bo v podjetju zaposlena ena oseba, bo ta morala vložiti v zagon podjetja veliko truda, časa in 

energije. Med prve aktivnosti, ki jih bo potrebno izpeljati, sodijo registracija podjetja, ogled, 

nakup in prodaja prvih vozil ter servisiranje prvih strank. 

V začetku meseca julija bomo registrirali podjetje in takoj začeli z opravljanjem servisnih 

storitev. V drugi polovici meseca bomo začeli tudi z aktivnim iskanjem ugodnih rabljenih 

vozil in jih pripravljali za prodajo. Prav tako bomo v tem času začeli z oglaševanjem. V 

mesecu novembru bomo poskrbeli za potrebna in ustrezna dovoljenja za registracijo in 

zavarovanje vozil. Še pred koncem leta, v drugi polovici meseca novembra, bomo začeli s 

prodajo rabljenih delov za vozila ter pnevmatik. 
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Preglednica 3: Terminski načrt 
 

Aktivnost Vsebina Odgovorna 

oseba 

Datum 

Registracija podjetja Začetek poslovanja 

podjetja 

direktor 1. 7. 2016 

Servisna dejavnost Opravljanje servisne 

dejavnosti 

direktor 2. 7. 2016 

Nakup in prodaja 

prvih avtomobilov 

Nakup rabljenih 

vozil po predhodnem 

pregledu in prodaja 

teh vozil 

direktor 15. 7. 2016 

Oglaševanje Oglaševanje v 

časopisih 

direktor Po 15. 7. 2016, ko že 

imamo nekaj vozil 

Nakup nadstreška Zaradi vremenskih 

razmer 

direktor 1. 8. 2016 

Registracija in 

zavarovanje vozil 

Potrebna je 

pridobitev ustreznih 

dovoljenj 

direktor 1. 11. 2016 

Rabljeni deli Začetek prodaje 

rabljenih delov za 

vozila ter pnevmatik 

direktor 15. 11. 2016 

3.6 Management 

Management pomeni nadzor in upravljanje aktivnosti v organizaciji. Dober management je 

pot k uspešnemu in učinkovitemu poslovanju podjetja. 

Organizacijska struktura 

V podjetju bo zaposlena le ena oseba, ki bo opravljala vsa opravila, vezana na poslovni 

proces. Skrbela bo za prodajo ter nakup vozil, opravljala brezplačne preventivne preglede ter 

servisirala vozila. Za eno osebo bo to sicer veliko dela, vendar vsaj v začetku poslovanja, ko 

podjetje še ne bo uveljavljeno na trgu, pričakujemo, da bo ena oseba zadostovala. 



 

31 

Preglednica 4: Načrt kadra za prva tri leta 

 

Strošek dela bruto bruto plač Direktor 

Julij 1500 € 

Avgust 1500 € 

September 1500 € 

Oktober 1500 € 

November 1500 € 

December 1500 € 

1. leto (seštevek) 9.000 € 

2. leto 25.000 € 

3. leto 32.000 € 

 

Ustanovitelj, ki je hkrati direktor in lastnik, ima izkušnje v prodaji in poprodaji vozil. Izkušnje 

je pridobil pri dveh največjih slovenskih uvoznikih vozil, Renault Nissan Slovenija in Porsche 

Slovenija. 

3.7 Finančni načrt 

Bistveni del poslovnega načrta je finančni načrt podjetja. Ta nam lahko že v začetku pove, kje 

moramo biti še posebej pazljivi in kje je naša močna stran. 

3.7.1 Pomembne predpostavke 

Stroški, ki se bodo pojavljali pri poslovanju podjetja, so sledeči: 

· stroški plač; 

· materialni stroški, ki zajemajo rabljena vozila, nadomestni deli, gorivo itd.; 

· obratovalni stroški, ki zajemajo stroške ogrevanja, urejanja objekta in okolice, voda, 

kanalščine in druge takse; 

· strošek amortizacije; 

· stroški trženja, ki zajemajo najem prostora na medmrežju za domačo stran, stroške 

oglasnega prostora v raznih prospektih in publikacijah, stroške v različnih oglaševalskih 

medijih na področju avtomobilizma in ostalih predvidenih domačih straneh ipd. 

3.7.2 Načrt bilance stanja 

V preglednici 5 je prikazan načrt bilance stanje podjetja za prva tri leta poslovanja. Največja 

prednost podjetja so lastne nepremičnine in opremljenost prostorov, zato se podjetju v te 

namene ne bo treba zadolževati. Dobiček podjetja bo v prvih letih ostajal nerazdeljen, saj ga 
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bo podjetje vlagalo v nadaljnji razvoj in širitev poslovanja, to pomeni v nabavo proizvodov 

(nakup rabljenih vozil), orodja in širitev podjetja na tržišče celotne Slovenije. 
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Preglednica 5: Načrt bilance stanja 

 

Naziv 1. leto 2. leto 3. leto 

SREDSTVA  209.562 292.100 346.780 

STALNA SREDSTVA 178. 982 224.600 248.380 

Neopredmetena dolgoročna sredstva 0 0 0 

Opredmetena osnovna sredstva 26.351 37.300 42.090 

Zemljišče 45.000 50.000 55.000 

Zgradbe 55.000 75.000 82.000 

Oprema 48.200 57.400 62.800 

Računalniki 3.963 4.250 5.740 

Drobni inventar 468 650 750 

Dolgoročne finančne naložbe 0 0 0 

Popravek kapitala 0 0 0 

GIBLJIVA SREDSTVA 30.580 67.500 98.400 

Zaloge 18.080 52.300 81.200 

Dolgoročne terjatve iz poslovanja 0 0 0 

Kratkoročne terjatve iz poslovanja 0 0 0 

Kratkoročne finančne naložbe 0 0 0 

Denarna sredstva 12.500 15.200 17.200 

Aktivne časovne razmejitve 0 0 0 

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 209.562 292.100 346.780 

KAPITAL 209.562 292.100 346.780 

Osnovni kapital 207.327 206.435 189.865 

Rezerve 0 0 0 

Preneseni dobiček ali izguba prejšnjih let 0 2.235 83.430 

Revalorizacijski popravek kapitala 0 0 0 

Nerazdeljeni dobiček 2.235 83.430 73.485 

OBVEZNOSTI 0 0 0 

DOLGOROČNE REZERVACIJE 0 0 0 

DOLGOROČNE OBVEZNOSTI IZ 

FINANCIRANJA IN POSLOVANJA 

0 0 0 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ 

POSLOVANJA 

0 0 0 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ 

FINANCIRANJA 

0 0 0 

PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 0 0 0 
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3.7.3 Izkaz poslovnega izida 

Na podlagi načrta izkaza poslovnega izida za obdobje prvih treh let poslovanja (preglednica 

5) načrtujemo, da bo podjetje s prvim letom poslovanja začelo poslovati pozitivno. V prvem 

letu pričakujemo 2.235 € dobička. Trend pozitivnega poslovanja se bo nadaljeval tudi v 

naslednjih dveh letih.  

 

Preglednica 6: Načrt izkaza poslovnega izida 

 

Naziv 1. leto 2. leto 3. leto 

POSLOVNI PRIHODKI  131.600 365.800 452.780 

Prodaja na domačih trgih 131.600 365.800 452.780 

DRUGI PRIHODKI IZ POSLOVANJA 0 0 0 

KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 0 0 0 

STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN 

STORITEV 

128.620 254.560 354.800 

Nabavna vrednost prodanega blaga 117.520 225.480 317.110 

Stroški materiala, surovin za proizvodnjo 0 0 0 

Stroški storitev 850 1.560 2.400 

STROŠKI DELA 9.000 25.000 32.000 

AMORTIZACIJA 1.250 1.870 2.540 

ODPIS OBRATNIH SREDSTEV 0 650 750 

REZERVACIJE 0 0 0 

DRUGI ODHODKI POSLOVANJA 0 0 0 

DOBIČEK IZ POSLOVANJA 2.980 111.240 97.980 

PRIHODKI IZ FINANCIRANJA 

(kratkoročne finančne naložbe) 

0 0 0 

PRIHODKI OD FINANCIRANJA 

(dolgoročne finančne naložbe) 

0 0 0 

ODPIS FINANČNIH NALOŽB 0 0 0 

ODHODKI FINANCIRANJA 0 0 0 

DOBIČEK IZ REDNEGA DELOVANJA 2.980 111.240 97.980 

IZREDNI PRIHODKI 0 0 0 

IZREDNI ODHODKI 0 0 0 

CELOTNI DOBIČEK 2.980 111.240 97.980 

Davek od dobička 745 27.810 24.495 

ČISTI DOBIČEK 2.235 83.430 73.485 
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3.7.4 Načrt denarnega toka 

V spodnji preglednici je prikazan načrt denarnega toka.  

 

Preglednica 7: Načrt denarnega toka 

 

Naziv jul avg sep okt nov dec Leto 1 

PREJEMKI               
Poslovni 
prihodki od 
prodaje 

15.200 21.300 25.600 26.400 28.500 14.600 131.600 

IZDATKI               
Stroški 
prodanega 
blaga, 
proizvodov in 
storitev 

13.700 19.800 24.100 24.700 26.620 10.700 119.620 

Stroški dela    1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 7.500 
Stanje denarnih 
sredstev 

              

Amortizacija 208 208 208 208 208 208 1.250 
KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV 

Začetno stanje 7.500 8.792 8.584 8.376 8.368 8.540 10.730 
Neto denarni 
tok 

8.792 -208 -208 -8 172 2.192 3.230 

Končno stanje 8.792 8.584 8.376 8.368 8.540 10.730 13.960 

3.7.5 Kazalniki poslovnega izida 

V preglednici 8 so prikazani kazalniki poslovnega izida za prvo leto poslovanja. 

 

Preglednica 8: Kazalniki poslovnega izida 

 

Kazalnik Leto 1 
Dobiček ali izguba pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA)  2.980 
Dobiček ali izguba iz poslovanja pred obrestmi in davki (EBIT)  1.730 
Dobiček ali izguba pred obdavčenjem (EBT)  1.730 
Dobičkonosnost prihodkov  0,02 
Gospodarnost poslovanja  1,02 
Število zaposlenih 1 
Dodana vrednost na zaposlenca  23.960,00 
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3.7.6 Analiza točke preloma 

Na podlagi predvidene prodaje in stroškov smo ugotovili, da bo podjetje točko preloma 

doseglo že v drugem mesecu poslovanja, in sicer pri prihodkih od prodaje 21.300 €. Mesec 

december bo poslovno slabši, saj je to mesec, ko se avtomobili ne kupujejo, prav tako se ne 

opravlja servisiranje vozil, saj se v tem mesecu denar nameni za druge izdatke. 

 

Slika 18: Točka preloma 

 

 

3.7.7 Analiza tveganja 

Spodaj so predstavljena tveganja, s katerimi se bo podjetje tekom poslovanja lahko soočilo. 

 

Tveganja, povezana z dobavitelji 

· možnosti neizdobave; 

· slaba kakovost; 

· strateška usmerjenost dobavitelja (npr. ali vlaga sredstva v razvoj in nove tehnologije) 

 

Tveganja, povezana s kupci 

· odprte terjatve: ob pričetku poslovanja se podjetje težko dogovori za plačila vnaprej 

oz. avansna plačila, posledično je to lahko usodno za novo nastala podjetja ob večjih 

neplačilih; 

· obseg dela koncentriran samo na določeno število večjih kupcev: ob prenehanju 

poslovanja kupca lahko to resno ogrozi celotno poslovanje podjetja, še posebej novo 

nastalega. Pri tem se postavlja vprašanje, ali je smiselno kot novo nastalo podjetje poslovanje 

takoj usmeriti na večje kupce. 
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Tveganja, povezana s trgom 

· aktivnost konkurence; 

· nizka kupna moč kupcev. 

 

Pri tveganjih, povezanih z dobavitelji, je smiselno takoj pričeti poslovanje in dobavo blaga 

vsaj pri dveh dobaviteljih. V primeru, da se pri enem uresniči potencialno tveganje, lahko s 

pomočjo drugega dobavitelja nemoteno poslujemo naprej. 

 

Pri tveganjih, povezanih s kupci, pa je najbolj pomembno, da smo dobro informirani o 

obstoječih in potencialnih kupcih in se znamo v vsakem trenutku ustrezno odzvati. Prav tako 

se bomo poskusili usmeriti v čim večjo razpršenost kupcev za večjo stabilnost ob pričetku 

poslovanja in za nadaljnjo uspešno likvidnost. 

 

Na tveganja, povezana s trgom, podjetje nima vpliva, zato se bomo nanje poskusili čim bolje 

pripraviti s spremljanjem dogajanja na domačem in globalnem trgu, analiziranjem naše 

konkurence in spremljanjem trendov v panogi. Pomembno je, da pravočasno zaznamo 

spremembo na trgu in da smo se pripravljeni odzvati v skladu s trendi in gibanjem trga. 

3.7.8 Strategija žetve 

Glede na finančni načrt podjetja bo podjetje od prvega leta poslovanja dalje poslovalo z 

dobičkom. Podjetje namerava ves dobiček usmeriti v nadaljnji razvoj dejavnosti in prihodnjo 

rast podjetja. Po petih letih se podjetje namerava širiti. Najprej se bomo širili z odkupom 

sosednjega zemljišča in z zaposlitvijo dodatnega kadra. Postavili bomo lakirnico za barvanje 

vozil in kleparsko delavnico. 
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4. SKLEP 

V zaključni projektni nalogi smo pripravili poslovni načrt za ustanovitev podjetja s področja 

prodaje vozil. Podjetje bo imelo sedež v Ljubljani. Ustanovitelj podjetja ima že v lasti 

ustrezen prostor in zadosten obseg začetnega kapitala, zato ne bo potrebno posegati po 

dolžniških virih financiranja. Temeljna konkurenčnost podjetja bo kakovost storitev in 

možnost urejanja vseh storitev na enem mestu. V začetku poslovanja je predvidena ena sama 

zaposlena oseba, zato bo stopnja rasti podjetja postopna, saj en zaposleni v podjetju ne more 

prevzemati večjih naročil in del. 

 

V naslednjih letih lahko pričakujemo zaposlitev dodatne osebe, vendar bo vedno v ospredju 

poslovanja to, da opravljamo storitve kakovostno, da si pridobimo zveste stranke, tako na 

področju prodaje vozil kot tudi opravljanja registracij, servisiranja in vzdrževanja vozil. 

 

V vsaki dejavnosti je pomembno, da prisluhnemo stranki in ji izpolnimo želje ter čim bolje 

zadovoljimo njene potrebe. S kakovostnim in poštenim poslovanjem je mogoč poslovni 

uspeh, čeprav je trg preplavljen s trgovci avtomobilov ter serviserji. S pomočjo tržne 

raziskave smo ugotovili pričakovanja strank, da opravijo vse storitve na enem mestu, da jim 

svetujemo glede servisa in nakupa vozila in to, da so del odločitve, kako je njihovo vozilo 

servisirano. Na trgu primanjkuje kakovostnih storitev ter opravljanja storitev na enem mestu, 

kar bo tudi naša konkurenčna prednost. 

 

Kot je potrdila tudi naša raziskava, je najboljše oglaševanje od ust do ust. Glede na to, da gre 

za novoustanovljeno podjetje, se zavedamo, da to v začetku ne bo mogoče, zato se bomo 

posluževali oglaševanja v Salomonovem oglasniku ter spletnem portalu Avto.net, vodilnima 

oglasnikoma na področju avtomobilov. V začetku bo oglaševanje intenzivno, delili se bodo 

tudi letaki po Ljubljani. Pomembno je, da postanemo čim prej prepoznavni in da začnejo v 

naše podjetje prihajati prve stranke. 

 

S pomočjo poslovnega načrta smo ugotovili, da ima podjetje, ki ga želimo ustanoviti, v 

primerjavi z ostalimi ponudniki tovrstnih storitev na trgu konkurenčno prednost in s tem tudi 

veliko možnosti za uspešen razvoj. Pomembno je, da sledimo viziji podjetja in s tem vodimo 

novoustanovljeno podjetje k zdravi rasti in razvoju. 
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PRILOGE 

 

Priloga 1  Anketni vprašalnik  



 

 

Priloga 1  

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

Pozdravljeni, 

sem Samo Trček, študent UP Fakultete za management v Kopru in za zaključno projektno 

nalogo izdelujem poslovni načrt za ustanovitev podjetja za prodajo vozil. Prosim vas, da rešite 

anketo, ki je pred vami, saj mi bodo vaši iskreni odgovori v veliko pomoč pri izdelavi naloge. 

Anketa je anonimna, rezultati pa bodo uporabljeni le v okviru te zaključne projektne naloge. 

 

Za vašo pomoč se že vnaprej zahvaljujem. 

 

Pri vsakem vprašanju obkrožite le en odgovor, razen, če je zahtevano drugače. 

 

1. Spol: 

a. Moški. 

b. Ženska. 

 

2. Starost: 

a. Od 20 do 30 let. 

b. Od 31 do 40 let. 

c. Od 41 do 50 let. 

d. Od 51 do 60 let. 

 

3. Končna stopnja izobrazbe 

a. Osnovna šola. 

b. Poklicna ali srednja šola. 

c. Visoka šola ali univerza. 

d. Magisterij. 

e. Doktorat. 

 

4. Mesečni dohodek vašega gospodinjstva 

a. Do 1.000 €. 

b. Od 1.001 do 2.000 €. 

c. Od 2.001 do 3.000 €. 

d. Več kot 3.000 €. 

 

 

5. Koliko avtomobilov imate v vašem gospodinjstvu? 

a. 1. 



 

 

b. 2. 

c. 3. 

d. 4 ali več. 

 

6. Starost vašega vozila (tistega, ki ga imate v lasti in ga največ uporabljate): 

a. Do 5 let. 

b. Od 5 do 10 let. 

c. Od 10 do 20 let. 

d. Nad 20 let. 

 

7. Znamka vašega avtomobila 

a. Alfa Romeo 

b. Audi 

c. BMW 

d. Citroen 

e. Chevrolet  

f. Daewoo 

g. Daihatsu 

h. Fiat 

i. Ford 

j. Honda 

k. Hyundai 

l. Kia 

m. Lancia 

n. Mazda 

o. Mercedes-Benz 

p. Mitsubishi 

q. Nissan 

r. Opel 

s. Peugeot 

t. Renault 

u. Subaru 

v. Saab 

w. Seat 

x. Suzuki 

y. Škoda 

z. Toyota 

aa. Volvo 

bb. Volkswagen 

 



 

 

8. Ali ste kupili povsem nov avto? 

a. Da. 

b. Ne. 

 

9. Ali ste nakup vozila, registracijo vozila, zavarovanje vozila ter servisiranje opravili na 

enem mestu? 

a. Da. 

b. Ne. 

 

10. Odgovorite tisti, ki ste pri prejšnjem vprašanju odgovorili z NE. Ali bi si želeli, da bi 

vse našteto pri prejšnjem vprašanju opravili na enem mestu? 

a. Da. 

b. Ne. 

 

11. Vam je pri nakupu avtomobila kdo svetoval? 

a. Da. 

b. Ne. 

 

12. Ali želite, da bi pri nakupu osebnega avtomobila dobili strokoven nasvet? 

a. Da. 

b. Ne. 

 

13. Kolikokrat na leto odpeljete vaš avto na servis? 

a. Manj kot enkrat letno. 

b. Enkrat letno. 

c. Dva- do trikrat letno. 

d. Več kot trikrat letno. 

 

14. Kdo vam servisira vaše vozilo? 

a. Pooblaščeni serviser. 

b. Nepooblaščeni serviser. 

c. Sorodnik/prijatelj/znanec. 

d. Sam. 

e. Svojega vozila ne servisiram. 

 

15. Kaj najbolj pogrešate pri vašem serviserju? 

a. Prevoz domov. 

b. Prevzem avtomobila na dogovorjenem mestu. 

c. Nadomestno vozilo. 

d. Prijazno osebje. 



 

 

e. Plačilo na obroke. 

f. Urejen ter udoben prostor, kjer bi lahko počakal na svoje vozilo. 

g. Daljši delovni čas. 

h. Razlago o servisu ter menjavi delov. 

i. Možnost izbire nadomestnih delov: original, rabljeno, substitut. 

 

16. Katere storitve bi poleg servisa še želeli imeti na isti lokaciji? 

a. Ličarsko in kleparsko delavnico. 

b. Menjavo pnevmatik. 

c. Električna popravila. 

d. Optično nastavitev podvozja. 

e. Avtopralnico in poliranje vozil. 

f. Popravilo in menjavo vetrobranskih stekel. 

g. Trgovino novih in rabljenih vozil. 

h. Restavracijo ali bife. 

 

17. Način izbire serviserja vozila? 

a. Po priporočilu prijatelja ali znanca. 

b. Poiščem v telefonskem imeniku. 

c. Oglas v časopisu ali reviji. 

d. Oglas na TV ali radiju. 

e. Oglasni pano ob cesti. 

f. Že nekaj let imam stalnega serviserja. 

 

18. Ali ste zadovoljni s svojim serviserjem? 

a. Da. 

b. Ne. 

 

19. Bi serviserja zamenjali, če bi vam ponudil vse potrebne ter cenovno dostopne storitve 

v enem paketu? 

a. Da. 

b. Ne. 

 


