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V 

NASLOV 

Moţnosti trţenja strojnih kapacitet v Avtocestni bazi Postojna 

 

IZVLEČEK 

Avtocestna baza Postojna se dejavno sooča z aktualnimi problemi učinkovitosti 

mehanizacije za redno vzdrţevanje. Glavni problem z vidika učinkovitosti 

predstavljajo teţka tovorna vozila oziroma strojne kapacitete, ki se v poletnem času 

zelo malo uporabljajo. Ta vozila so prioriteteno namenjena zimski sluţbi, le ta pa se 

ne izvaja v času od 1. aprila do 30. oktobra. Namen naloge je ugotoviti kakšna je 

moţnost trţenja prostih strojnih kapacitet na Avtocestni bazi Postojna. V 

diplomskem delu je bilo uporabljeno raziskovanje razpoloţljive strokovne literature 

in anketa ter sintetično in analitično raziskovanje. S pomočjo opredeljene 

metodologije je bilo ugotovljeno, da moţnosti za trţenje strojnih kapacitet obstajajo. 

Storitev ima zadostno in dobro pravno podlago, interes po tovrstnih storitvah je  

dovolj velik, vendar ima trţenje strojnih kapacitet določene omejitve kot so cena in 

časovno razdobje najema kapacitet.  V primeru odprave omejitev trţenja strojnih 

kapacitet bi DARS rešil enega bistvenih problemov iz vidika učinkovitosti zimskih 

strojnih kapacitet ter pridobil nove prihodke za namen vzdrţevanja oziroma gradnje 

cest.   
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TITLE 

Marketing opportunities for machine capacities in Postojna motorway 

company unit 

 

ABSTRACT 

The Postojna motorway maintenance base is confronted with current problems 

regarding the effectiveness of regular maintenance machinery. The main problem 

regards heavy cargo vehicles and machine capacities which are predominantly 

unused in the summer season. Priority is given to winter services in use of these 

vehicles so that they remain unutilised from 1 April to 30 October. The aim of the 

thesis is to determine the possibility of marketing free machine capacities at the 

Postojna motorway maintenance base. Available literature was used for the diploma 

thesis and a survey and synthetic and analytical research implemented. Using defined 

methodologies, it was established that opportunities for marketing the machine 

capacities existed. These services possess a sufficiently good legal basis with interest 

in such services great. Nevertheless, the marketing of machine capacities has certain 

limitations, namely the price and time availability of lease of the capacities. If these 

limitations could be resolved, the Motorway Company of the Republic of Slovenia 

(DARS) would be able to resolve an essential problem regarding the improved 

efficiency of winter machine capacities and acquire new revenues for road 

maintenance and construction. 

 

KEYWORDS 

DARS, Postojna motorway maintenance base, marketing, machine capacities, 

vehicle fleet. 



VII 

KAZALO 

1 UVOD IN IZHODIŠČA DIPLOMSKEGA DELA .............................................. 1 

2 NAMEN IN CILJI DIPLOMSKEGA DELA ........................................................ 2 

2.1 Namen diplomskega dela ................................................................................ 2 

2.2 Cilji diplomskega dela .................................................................................... 2 

3 ZASNOVA IN METODOLOGIJA ....................................................................... 3 

3.1 Študij strokovne literature ............................................................................... 3 

3.2 Anketa ............................................................................................................. 3 

4 DRUŢBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI ................................. 4 

4.1 O druţbi DARS ............................................................................................... 4 

4.2 Avtocestna baza Postojna ............................................................................... 9 

5 TRŢENJE STROJNIH KAPACITET ................................................................. 14 

5.1 Trţenje .......................................................................................................... 14 

5.2 Strojne kapacitete .......................................................................................... 17 

5.2.1 Vozni park AC baze Postojna ................................................................ 17 

5.3 Pravne moţnosti trţenja prostih strojnih kapacitet ....................................... 25 

5.3.1 Zakonska in podzakonska osnova trţenja prostih strojnih kapacitet ..... 25 

5.3.2 Notranji pravni akti kot osnova za trţenje prostih strojnih kapacitet ..... 27 

6 RAZISKAVA O MOŢNOSTIH TRŢENJA STROJNIH KAPACITET V 

AVTOCESTNI BAZI POSTOJNA ........................................................................... 29 

6.1 Anketni vprašalnik ........................................................................................ 29 

6.2 Potencialni poslovni partnerji DARS-a ........................................................ 29 



VIII 

6.2.1 Gradbena podjetja .................................................................................. 30 

6.2.2 Cestna in komunalna podjetja ................................................................ 31 

6.2.3 Druga podjetja ........................................................................................ 32 

6.3 Analiza anketne raziskave............................................................................. 32 

7 ZAKLJUČKI IN UGOTOVITVE ....................................................................... 40 

8 LITERATURA .................................................................................................... 42 

9 PRILOGE ............................................................................................................ 43 



IX 

KAZALO SLIK 

Slika 1: Organizacijska shema DARS-a ...................................................................... 8 

Slika 2: Potek AC, ki je v vzdrţevanju ACB Postojna .............................................. 10 

Slika 3: Organizacijska shema Avtocestne baze Postojna ......................................... 12 

Slika 4: Razlika med izdelki in storitvami (povzeto po Potočnik, 2000, str. 21) ....... 15 

Slika 5: Vozilo tipa 6 x 6 z montiranim posipalcem soli na prekucniku, montiranim 

čelnim in bočnim plugom za odmetavanje snega ...................................................... 17 

Slika 6: Priključna plošča za čelni plug. Prikaz priklopa pluga na tovornjak ............ 18 

Slika 7: Vozilo z montiranim posipalcem na šasijo vozila ........................................ 19 

Slika 8: Prekucnik s pogonom na obeh oseh (4 x 4), na katerega je montiran 

posipalec soli. ............................................................................................................. 19 

Slika 9: Univerzalno delovno vozilo (unimog), opremljeno s kosilnico za bankine in 

breţine ........................................................................................................................ 21 

Slika 10: Univerzalno delovno vozilo, opremljeno z mlinom za veje ....................... 21 

Slika 11: Vozilo za brisanje talnih obeleţij ................................................................ 22 

Slika 12: Slovenske statistične regije ......................................................................... 30 

Slika 13: Deleţ podjetij po vrsti oziroma branţi ........................................................ 33 

Slika 14: Število zaposlenih v podjetjih ..................................................................... 34 

Slika 15: Interes za trţenje strojnih kapacitet oziroma voznega parka ...................... 34 

Slika 16: Interes po vrst strojnega parka .................................................................... 35 

Slika 17: Primernost cen za najem strojnega parka po ceniku DARS-a .................... 36 

Slika 18: Obdobje najema strojnega parka ................................................................. 37 



X 

Slika 19: Upravičenost do dodatne prednosti na javnih razpisih ............................... 37 

Slika 20: Mnenje o večji konkurenčnosti ................................................................... 38 

Slika 21: Zainteresirana podjetja za najem glede na branţo ali vrsto ........................ 39 



XI 

KAZALO TABEL 

Tabela 1: Stanje kilometrov po avtocestnih bazah 31. 12. 2011 ................................ 13 

Tabela 2: Vozila, namenjena trţenju .......................................................................... 24 

 

 





1 

1 UVOD IN IZHODIŠČA DIPLOMSKEGA DELA  

Druţba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., uresničuje drţavne avtocestne 

programe in upravlja avtocestno omreţje z nudenjem kakovostnih storitev 

uporabnikom. Eden od bistvenih segmentov je redno vzdrţevanje avtocest, znotraj 

katerega izstopa zlasti zimska sluţba. Poleg podzakonskih predpisov, ki zadevajo 

področje vzdrţevanja avtocest, se za zimsko sluţbo pripravljajo posebni izvedbeni 

programi, katerih temelj so praktične izkušnje osebja, ki dela neposredno na 

vzdrţevanju samem. Narava vzdrţevalnih del je polna spremenljivk, ki so posledica 

vremenskih dogajanj, ki se jih ne dá v celoti predvideti. 

V mehanični delavnici Avtocestne baze Postojna se dejavno soočajo z aktualnimi 

problemi učinkovitosti mehanizacije za redno vzdrţevanje. Glavni problem z vidika 

učinkovitosti predstavljajo teţka tovorna vozila, ki se jih v poletnem času zelo malo 

uporablja. Ţe podjetje samo je opravilo raziskavo o moţnostih trţenja strojnih 

kapacitet voznega parka, vendar v praksi ne prihaja do uresničevanja. Na primeru 

Avtocestne baze Postojna bomo v diplomskem delu poskušali odgovoriti na 

vprašanje, kakšne so dejansko moţnosti trţenja.  

 

 



2 

2 NAMEN IN CILJI DIPLOMSKEGA DELA  

2.1 Namen diplomskega dela  

Namen diplomskega dela je bilo ugotoviti trţne moţnosti uporabe prostih strojnih 

kapacitet DARS-a. V raziskavi smo pridobili podatke o delovanju gradbenih, 

komunalnih in cestnih ter drugih sorodnih podjetij, ki delujejo na območju 

Avtocestne baze Postojna. Z anketiranjem strokovnjakov teh podjetij smo poskušali 

ugotoviti njihove dejanske potrebe po dodatnem strojnem voznem parku.  

2.2 Cilji diplomskega dela  

Glavni cilji diplomskega dela je bil, da ugotovimo, katere strojne kapacitete lahko 

trţimo potencialnim poslovnim partnerjem. Nadalje smo poskušali ugotoviti, ali 

obstaja interes za najem strojnih kapacitet voznega parka, kolikšen je ta interes in v 

katerem segmentu je najbolj izraţen (gradbenih, komunalnih, cestnih ali 

avtoprevozniških podjetjih). 
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3 ZASNOVA IN METODOLOGIJA  

Diplomskega dela smo se lotili z več raziskovalnimi metodami in tehnikami. 

Uporabili smo študij strokovne literature kot namizno raziskovanje in anketo ter 

sintetično in analitično raziskovanje.  

 

3.1 Študij strokovne literature  

S študijem strokovne literature oziroma namiznim raziskovanjem smo zbirali 

podatke iz ţe obstoječih virov. Z analizo dokumentov smo orisali problem trţenja 

strojnih kapacitet ter opisali poloţaj in delovanje Druţbe za avtoceste Republike 

Slovenije.  

Uporabili smo temeljne dokumente DARS-a, notranje dokumente ter ţe opravljene 

analize. Na osnovi dokumentacije smo analizirali obstoječo mehanizacijo za 

izvajanje vzdrţevanja zimske sluţbe, ki bi lahko bila na voljo za trţenje.  

Naredili smo sintezo in na njeni osnovi predlagali zaključke o smiselnosti trţenja 

prostih strojnih kapacitet. 

 

3.2 Anketa  

Izdelali smo anketni vprašalnik, s katerim smo izvedli anketo med potencialnimi 

bodočimi strankami. Anketo smo pripravili glede na zastavljeni cilj ter jo razdelili 

podjetjem osebno oziroma jo posredovali po elektronski in navadni pošti. Anketa je 

vsebovala vprašanja zaprtega tipa, ki so bila delno kombinirana z odprtim tipom 

vprašanj.  
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4 DRUŢBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI 

Druţba za avtoceste v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju DARS) ima status 

gospodarske druţbe. Edini ustanovitelj DARS-a je Republika Slovenija. Drţavni 

zbor je 23. novembra 2010 sprejel novi zakon, ki ureja poloţaj Druţbe za avtoceste v 

Republiki Sloveniji. Novi zakon, Zakon o Druţbi za avtoceste v Republiki Sloveniji 

(ZDARS-1)
1
, je nadomestil staro zakonodajo iz leta 1993

2
, ki je bila zaradi 

statusnega preoblikovanja večkrat novelirana.  

 

4.1 O druţbi DARS  

Druţba DARS, d. d., je v 100-odstotni lasti Republike Slovenije. Podjetje z nekaj več 

kot 1250 zaposlenimi je delniška druţba po zakonu, ki ureja gospodarske druţbe. Do 

31. 12. 2003 je imela druţba status javnega podjetja
3
 v obliki delniške druţbe. 

Dejansko govorimo o nekakšni delniški druţbi v latentni obliki, saj delnice niso bile 

izdane. Tako kot danes je bila druţba DARS tudi pred statusnim preoblikovanjem v 

lasti drţave. Drţava je bila edini ustanovitelj in druţba DARS je za vse večje pravne 

posle potrebovala soglasje drţave. 

Od 1. 1. 2004 ima DARS poloţaj delniške druţbe kot gospodarska druţba. Konec 

decembra 2003 je druţba DARS, d. d., kot prevzemna druţba pripojila dotedanje 

javno podjetje PVAC (Podjetje za vzdrţevanje avtocest, d. o. o.) in kot univerzalni 

pravni naslednik prevzete druţbe prevzela tudi vse zaposlene v tem podjetju. 

Republika Slovenija je 1. 1. 2004 s posebno pogodbo na DARS, d. d., prenesla 

upravljanje in vzdrţevanje vseh zgrajenih avtocest in infrastrukturnih objektov ter 

naprav na njih. Republika Slovenija je tako prenesla na DARS, d. d., do takrat 

zgrajenih 198,8 kilometra dvopasovnih in štiripasovnih avtocest in hitrih cest ter 67,5 

kilometra priključkov. S to pogodbo je druţba DARS, d. d., prevzela tudi obveznost 

                                                 
1
 Zakon o Druţbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 97/2010) 

2
  Zakon o druţbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/1993, 126/2003, 20/2004-

UPB1, 45/2008-ZJC-C, 38/2010-ZUKN) 
3
 Javno podjetje je vsak javni podjem (angl. public undertaking), praviloma na pridobitnem področju.  

To je javno podjetje s posebno pravnoorganizacijsko obliko in korporativna oseba javnega prava, ki 

izvaja gospodarsko javno sluţbo na pridobiten način. Po zakonodaji RS je javno podjetje oseba 

javnega prava, ki se organizira kot gospodarska druţba in se v glavnem, izjema je le nekaj določb 

Zakona o gospodarskih javnih sluţbah, ravna po zasebnem gospodarskem pravu. 
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pobiranja cestnine. S koncesijsko dajatvijo, ki jo DARS, d. d., plačuje Republiki 

Sloveniji, izračuna pa se kot razlika med pobrano cestnino in s strani drţave 

priznanimi stroški vzdrţevanja in upravljanja sistema avtocest in hitrih cest, DARS 

d. d., zagotavlja celovito servisiranje zapadlih obveznosti iz najetega dolga za 

financiranje gradnje in obnavljanje avtocest in hitrih cest.  

Glede na dejavnost in naravo dela je druţba decentralizirano organizirana in njene 

sluţbe so stacionirane po vsej drţavi. V prostorih ljubljanske izpostave druţbe 

DARS, d. d., kjer je tudi poslovodstvo druţbe, se opravlja več poslovnih funkcij 

druţbe. 

Uvodoma omenjeni novo sprejeti zakon v letu 2010 navaja, da DARS opravlja v 

imenu in za račun Republike Slovenije posamezne naloge v zvezi s prostorskim 

načrtovanjem in umeščanjem avtocest v prostor ter naloge v zvezi s pridobivanjem 

nepremičnin za potrebe gradnje avtocest. DARS izvaja gradnjo avtocest v svojem 

imenu in za svoj račun v okviru koncesije gradenj v skladu z zakonom. Osnova za 

opravljanje nalog DARS-a je uokvirjena z nacionalnim programom, ki ureja 

izgradnjo avtocest. V nacionalnem programu
4
, ki je bil sprejet v letu 1993, so 

opredeljeni sledeči cilji:  

– zgrajeno avtocestno omreţje bo notranje povezalo Slovenijo;  

– povečalo bo varnost udeleţencev v cestnem prometu;  

– sodobne cestne povezave bodo zniţale stroške transporta, s čimer se bo povečala 

konkurenčna sposobnost gospodarstva;  

– s kakovostnim cestnim omreţjem se bo Slovenija bolj pribliţala evropskemu 

gospodarskemu prostoru;  

– investicije v cestno infrastrukturo bodo spodbudile gospodarski zagon.  

V nacionalnem programu je del namenjen tematiki oziroma ciljem, ki se navezujejo 

na osrednji del tega diplomskega dela. DARS organizira in vodi tudi vzdrţevanje ţe 

zgrajenih avtocest, ki obsega redno vzdrţevanje in obnavljanje vozišč in objektov. 

Osnovni namen vzdrţevanja cest je zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti, 

ohranjanje in varstvo avtocest, varovanje okolja in urejenega videza avtoceste. 

Redno vzdrţevanje obsega predvsem zimsko sluţbo, košnjo trave, vse vrste 

                                                 
4
 Nacionalni program izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 13/1996, 41/1998, 

50/2004. 
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signalizacije, krpanje udarnih jam, zalivanje reg in razpok, barvanje, popravilo ograj 

in vzdrţevanja sistemov odvodnjavanja. 

Kot vsako podjetje ima tudi DARS opredeljeno svoje poslanstvo, vizijo in strateške 

cilje.  

Poslanstvo DARS-a, d. d., je uresničevati drţavne avtocestne programe, upravljati 

avtocestno omreţje ter nuditi kakovostne storitve uporabnikom avtocest in hitrih 

cest. 

Vizija druţbe je postati vodilna, poslovno odprta, uspešna in trţno naravnana 

gospodarska druţba za upravljanje sodobnih infrastrukturnih omreţij v skladu s 

pričakovanji uporabnikov.  

Strateški cilji podjetja so zagotoviti kakovostne rešitve za uresničitev nacionalnega 

programa izgradnje avtocest, zasnovati razvoj in trţenje celovite ponudbe storitev 

uporabnikom avtocest, identifikacija in uresničevanje priloţnosti kapitalskih in 

drugih oblik poslovnih povezav ter razvoj in motiviranje kadrov v podjetju.  

Podrobneje cilje lahko opredelimo v sledečih točkah:  

- z učinkovitim sistemom cestninjenja zagotoviti zadosten obseg prihodkov za 

nemoteno delovanje druţbe; 

- zagotoviti usposobljen finančni inţeniring za učinkovito upravljanje z 

dolgom; 

- izvajanje nalog, povezanih z izgradnjo in vzdrţevanjem infrastrukture, 

upoštevaje ekonomske principe; 

- zagotoviti dolgoročno finančno vzdrţen model v času trajanja koncesijskega 

razmerja; 

- ohraniti in razvijati vodilni poloţaj pri izgradnji in upravljanju avtocest v 

Sloveniji; 

- zagotavljati vedno večjo prometno varnost; 

- zagotavljati pretočnost na avtocestah in hitrih cestah; 

- trajnostno razvijati in izboljševati postopke upravljanja avtocest; 

- v središče svojega poslovanja postaviti uporabnike avtocest, njihove ţelje in 

potrebe ter skrb za okolje; 
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- optimizirati poslovne procese in s sistemom vodenja zagotoviti ustvarjalno 

delovno okolje za dosego odličnih poslovnih rezultatov. 

DARS, d. d., trenutno v okviru slovenskega avtocestnega sistema upravlja in 

vzdrţuje skupno 606 kilometrov avtocest in hitrih cest, 161 kilometrov priključkov 

nanje ter 27 kilometrov počivališč. 

Za izvajanje svojih nalog podjetje potrebuje učinkovito vodstvo ter decentralizirano 

organizacijo, ki je razvejana kot njegov avtocestni kriţ. Organizacija podjetja je 

razvidna v priloţeni organizacijski shemi (glej sliko 1).  

Vodstvo oziroma glavni organi delniške druţbe DARS so skupščina, nadzorni svet in 

uprava. Skupščino DARS-a, d. d., predstavlja Agencija za upravljanje kapitalskih 

naloţb Republike Slovenije. Nadzorni svet DARS-a, d. d., sestavlja šest članov, od 

katerih skupščina druţbe izvoli štiri člane, preostala dva člana – predstavnika 

delavcev – izvoli Svet delavcev DARS-a, d. d. Poslovodstvo DARS-a, d. d., je do 

petčlanska uprava, ki jo v sedanjem mandatu sestavljajo predsednica uprave, članica 

uprave, pristojna predvsem za finance, finančni inţeniring in trţenje ter delavski 

direktor – član uprave. 

Organizacijsko gledano so sluţbe DARS-a razvejane po celotni drţavi. Ta 

decentralizirana organizacija obsega 9 avtocestnih baz ter 7 izpostav avtocestnih baz. 

Avtocestne baze so: Hrušica, Kozina, Maribor, Murska sobota, Novo mesto, 

Ljubljana, Postojna, Slovenske Konjice in Vransko. Naloga baz je, kot je ţe 

navedeno, skrb za redno vzdrţevanje avtocestnih površin in objektov (čiščenje, 

košnja trave, popravilo ograj, bankin ipd.), urejanje in postavljanje prometne 

signalizacije in opreme (oznake, smerniki, osvetlitve, portali ipd.) in zimska sluţba. 

Zimska sluţba pomeni, da morajo vzdrţevalci zagotavljati prevoznost avtocest in 

hitrih cest z mehanizacijo in opremo za odstranjevanje snega ter posip ceste s 

posipnimi materiali.  

Za izvajanje rednega vzdrţevanja je nujno vzdrţevati dobre strojne kapacitete 

oziroma primeren vozni park. Vozni park pa v določenem obdobju koledarskega leta 

ni v celoti izkoriščen. Prav ta dodatna razpoloţljivost voznega parka je osrednja 

tematika tega diplomskega dela.  
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Slika 1: Organizacijska shema DARS-a 
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4.2 Avtocestna baza Postojna 

Avtocestna baza Postojna je bila ustanovljena 1972. Vzpostavljena je bila za 

vzdrţevanje prvega avtocestnega odseka v drţavi Vrhnika–Postojna. Odsek 

Vrhnika–Postojna je bil prvi zgrajeni odsek sodobne štiripasovne avtoceste v 

Sloveniji (in tudi v takratni Jugoslaviji).  

Gradnja avtoceste, prve celo v tedanji skupni drţavi SFRJ, se je začela maja 1970, za 

promet pa so jo odprli 29. decembra 1972, ko se je Slovenija postavila ob bok 

drugim dvajsetim evropskim drţavam, ki so ţe imele avtocestno omreţje v skupni 

dolţini 17.500 km, Nemčija na primer 6219 km, Italija 4323, Francija 1715, Avstrija 

pa 553 km.  

Uresničitev gradnje prve slovenske avtoceste med Vrhniko in Postojno je poleg 

vloţenega znanja zahtevala tudi znatna finančna sredstva, ki jih Slovenija ni bila 

sposobna zagotoviti sama. Del denarja za gradnjo je v obliki kredita tako prispevala 

tudi Mednarodna banka za obnovo in razvoj. Maja in junija 1969 je bila opravljena 

predkvalifikacija, na katero se je prijavilo kar 24 različnih izvajalcev. Postopek 

oddaje del je bil s sklenitvijo pogodb z izbranimi izvajalci končan 7. aprila 1970. S 

tem so bile tudi formalno končane priprave na gradnjo avtoceste Vrhnika–Postojna.  

Avtocesta, dolţine 32 km, je bila načrtovana in zgrajena kot štiripasovnica z 

odstavnim pasom, sama gradnja pa je bila razdeljena na tri pododseke, in sicer: 

Vrhnika–Logatec, Logatec–Unec in Unec–Postojna. 

Izkušnje, pridobljene ob gradnji prve slovenske avtoceste, in vedno večje potrebe po 

sodobnih cestnih povezavah so spodbudile nadaljevanje izgradnje novih avtocestnih 

povezav. Nadaljnje avtoceste je Slovenija postopoma gradila tam, kjer so jo v to 

silile zelo teţavne prometne razmere. Tako je v skoraj četrt stoletja (1970–1994) bilo 

zgrajenih 198,8 km avtocest (povprečno nekaj več kot 8 km letno), od tega 59 km 

dvopasovnih (I. faza prihodnjih štiripasovnic). Z letom 1994 je gradnja avtocest 

doţivela vnovični zagon z začetkom uresničevanja Nacionalnega programa izgradnje 

avtocest v Republiki Sloveniji.  
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Avtocestna baza Postojna danes vzdrţuje avtocesto od priključka Brezovica do 

priključka Senoţeče in od priključka Nanos do mednarodnega mejnega prehoda 

Vrtojba. To je največji obseg avtocest in hitrih cest v Sloveniji (Tabela 1: Stanje 

kilometrov po avtocestnih bazah 31. 12. 2011), in sicer kar 110,984 km.  

 

  

Slika 2: Potek AC, ki je v vzdrţevanju ACB Postojna 

 

V Avtocestni bazi Postojna je zaposlenih 95 delavcev, od tega 79 delavcev operative 

in 16 delavcev reţije. V operativo so zajeti vzdrţevalec avtoelektričar, vzdrţevalec 

avtomehanik, vzdrţevalec ključavničar, vodja mehanične delavnice, vzdrţevalci cest, 

vozniki strojniki in skupinovodje. V reţijo so uvrščeni vodja baze, tajnica, delovodje, 

vodja vzdrţevanje in vodja mehanizacije ter drugi spremljajoči kader.  

Organizacijska struktura baze je ponazorjena s shemo (glej: slika 3). Na čelu je vodja 

baze, njemu je neposredno podrejen vodja vzdrţevanja, pod njim pa sta dve vodji 

izpostave (Logatec in Vipava). Tem so odgovorni delovodje, ki vodijo skupine za 
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delo na cesti. Naloge mehanizacije koordinira vodja mehanizacije, kateremu je 

odgovoren vodja mehanične delavnice.  

Osnovne naloge Avtocestne baze Postojna so:  

1. nadzor nad stanjem cest (pregledniška sluţba), vključno z zagotavljanjem ukrepov 

za vzpostavitev prevoznosti AC in HC ob naravnih in drugih nesrečah – 

intervencijski ukrepi ter zavarovanjem in odstranitvijo ovir na AC in HC; 

2. redno vzdrţevanje prometnih površin; 

3. redno vzdrţevanje bankin; 

4. redno vzdrţevanje odvodnjavanja; 

5. redno vzdrţevanje breţin; 

6. redno vzdrţevanje prometne signalizacije in opreme; 

7. redno vzdrţevanje cestnih naprav in ureditev; 

8. redno vzdrţevanje vegetacije; 

9. redno vzdrţevanje preglednosti; 

10. redno vzdrţevanje naprav in ureditev na počivališčih in parkiriščih; 

11. redno vzdrţevanje cestnih objektov; 

12. zimska sluţba; 

13. nadzor osnih obremenitev, mas in dimenzij vozil; 

14. nadzor rednega vzdrţevanja cest in obcestnih objektov; 

15. vzpostavljanje prevoznosti AC in HC ob naravnih in drugih nesrečah; 

16. zavarovanje in odstranjevanje ovir na AC in HC; 

17. druga dela. 

 

Večino del rednega vzdrţevanja se v druţbi opravi z opremo in delavci DARS-a. 

Vsaka avtocestna baza ima za opravljanje posameznih del svojo delovno opremo, ki 

je redno vzdrţevana in dopolnjevana. Le nekatera draţja specialna vozila in oprema 

pa so namenjena izvedbi vzdrţevanja na območju celotne Slovenije. Opremo in 

vozila, s katerimi razpolaga Avtocestna baza Postojna, bomo podrobneje opredelili v 

poglavju o trţenju strojnih kapacitet.  
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Slika 3: Organizacijska shema Avtocestne baze Postojna 
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Tabela 1: Stanje kilometrov po avtocestnih bazah 31. 12. 2011 
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5 TRŢENJE STROJNIH KAPACITET 

Iz naslova diplomskega dela izhaja, da je osrednja tema trţenje strojnih kapacitet 

oziroma ugotovitev trţnih moţnosti uporabe prostih strojnih kapacitet DARS-a. Iz 

tega izhaja, da je naprej potrebna opredelitev pojma trţenje.  

5.1 Trţenje  

Trţenje je odnos, ki povezuje proizvajalca, izdelek ali storitev z odjemalcem. 

»Primerjalno z ostalimi vedami in poslovnimi področji je trţenje relativno mlada 

veda. S prvimi trţenjskimi prijemi, ki so začeli postavljati v ospredje pomen 

dolgoročnih odnosov med dvema vpletenima stranema, so se srečali vodilni ameriški 

managerji v multinacionalnih podjetjih v petdesetih letih prejšnjega stoletja« 

(Konečnik Ruzzier, 2011, str. 2).  

Pri opredeljevanju trţenja naletimo na teţave, ker nimamo enotne opredelitve. 

Trţenje je proces prostovoljne menjave med ponudniki in porabniki izdelkov 

oziroma storitev (Konečnik Ruzzier, 2011).  

»Bistvo teorije in prakse trţenja je v tem, da preučujemo potrebe oziroma plačilno 

sposobno povpraševanje. Na osnovi tega proizvajamo tiste izdelke in storitve, ki jih 

lahko zatem nudimo ugotovljenemu interesentu. S pravočasnim preučevanjem 

ponudbe in povpraševanja bomo ustrezno oblikovali trţenjske aktivnosti za 

zadovoljevanje vsakdanjih potreb. S tem, ko zadovoljimo plačilno sposobno 

povpraševanje, doseţemo s prodajo izdelkov in storitev ustrezen dobiček za nadaljnji 

razvoj« (Devetak, 1999, str. 2).  

»Lahko rečemo, da ima izraz marketing več pomenov in se pojavlja kot ekonomski 

proces, poslovna dejavnost ali funkcija, poslovna koncepcija in znanstvena 

disciplina« (Devetak, 2000, str. 27).  

V primeru tega diplomskega dela gre za trţenje storitev, ki jih lahko nudi podjetje 

DARS v času do 1. aprila do 31. oktobra, in sicer oddaja v najem strojnih kapacitet. 

Zato je pred praktičnim primerom treba opredeliti tudi trţenje storitev.  
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Storitve lahko opredelimo kot posebno dejanje ali delovanje, ki ga izvajalec storitve 

ponudi uporabniku. »Ponudba podjetja se giblje od samega izdelka na eni strani do 

čiste storitve na drugi. Glede na to, koliko storitev je vključenih v ponudbo, 

razlikujemo pet vrst ponudbe:  

- samo izdelek, ki ga ne spremlja storitev; 

- izdelek s spremljajoči storitvami, ki naredijo izdelek bolj privlačen za kupca; 

- v ponudbi sta izdelek in storitev zastopana z enakim deleţem; 

- osnova je storitev, ki jo spremljajo manj pomembni izdelki; 

- ponudba obsega samo storitev« (Potočnik, 2000, str. 18).  

 

V primeru trţenja storitev strojnih kapacitet govorimo o ponudbi same storitve 

podjetja DARS.  

 

»Pri razlikovanju storitev in izdelkov najprej opazimo neoprijemljivo naravo storitev. 

Storitve po navadi opisujemo kot neoprijemljive, nevidne in minljive. Zahtevajo 

sprotno izdelavo in porabo. V nasprotju s tem so izdelki oprijemljivi, vidni in 

shranljivi ter ne zahtevajo neposredne povezave med ponudnikom in porabnikom« 

(Potočnik, 2000, str. 18). 

 

 

Slika 4: Razlika med izdelki in storitvami (povzeto po Potočnik, 2000, str. 21) 

proizvodnja IZDELKI  skladiščenje prodaja  poraba  

STORITVE ponudba  sočasna izvedba in poraba storitve 
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Razlike med izdelki in storitvami lahko najbolje opredelimo z naslednjimi osmimi 

značilnostmi (Potočnik, 2000, str. 19):  

- neopredmetenost (neoprijemljivost); 

- praviloma neločljivost uporabnika in izvajalca storitve; 

- minljivost oziroma kratkotrajnost;  

- občutljivost na čas; 

- teţavnost ugotavljanja in nadziranja kakovosti; 

- visoka stopnja tveganja; 

- prilagajanje ponudbe posebnim zahtevam uporabnikov storitev; 

- ustvarjanje osebnih stikov med kupcem in izvajalcem.  

  

V primeru teme tega diplomskega dela govorimo o trţenju storitve, torej o oddaji v 

najem strojne kapacitete z voznikom ali samo storitve najema brez voznika. Storitev 

je ponujena na trgu, vendar je ne moremo skladiščiti in odloţiti njene prodaje. 

Storitev trţenja strojne mehanizacije zahteva sočasnost izvedbe in porabe storitve, ki 

jo lahko nudi Avtocestna baza Postojna.  
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5.2 Strojne kapacitete   

DARS-ov vozni park je zelo obseţen. Strojna mehanizacija sestavljena iz vozil, 

namenskih vozil, vozil, namenjenim cestninskim postajam, prikolic, zimske, letne in 

druge mehanizacije ter UKV-postaj. DARS ima v lasti več kot 130 tovornjakov, 

poleg tega ima prek 30 univerzalnih delovnih vozil in 52 kombiniranih vozil. DARS-

ova zimska mehanizacija šteje 130 čelnih plugov, 66 stranskih plugov in 41 čelnih 

plugov za univerzalna delovna vozila. Poleg tega pa ima DARS v lasti tudi 120 

posipalcev za tovornjake in 33 posipalcev za univerzalna delovna vozila. 

5.2.1 Vozni park AC baze Postojna   

Vozni park Avtocestne baze Postojna obsega veliko število vozil in delovnih strojev. 

Skupno število registriranih vozil presega število 115. AC baza ima v lasti 24 teţkih 

tovornih vozil s skupno dovoljeno maso 20 ton ali več, od tega jih je kar 22 

opremljenih za potrebe zimske sluţbe. Od teh 24 vozil jih je osem s tremi osmi in 

pogonom na vse tri osi (6 x 6).  

 

Slika 5: Vozilo tipa 6 x 6 z montiranim posipalcem soli na prekucniku, montiranim 

čelnim in bočnim plugom za odmetavanje snega 
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Ostalih 16 vozil je dvoosnih, s pogonom na obeh oseh (4 x 4). Vsa ta vozila imajo 

montirano dvo- ali trikroţno hidravlično napravo (odvisno od izvedbe) ter priključne 

plošče, na katere se montira sneţni plug.  

 

Slika 6: Priključna plošča za čelni plug. Prikaz priklopa pluga na tovornjak. 

 

Dve triosni in eno dvoosno vozilo voznega parka imajo tudi montirana ţerjavna 

dvigala. Osem od 24 vozil ima montiran posipalec soli na samo šasijo vozila. Ta 

vozila so tudi homologirana kot delovna vozila in so tako v poletnem času skorajda 

neuporabna.  

Druga vozila imajo kot nadgradnjo montiran prekucnik, na katerega se v zimskem 

času montira še posipalec soli. Na sliki 8 je vozilo s pogonom na obeh oseh (4 x 4), 

to je prekucnik, na katerem je montiran posipalec soli. Na sredini vozila je lepo vidna 

priključna plošča za montaţo bočnega pluga.  
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Slika 7: Vozilo z montiranim posipalcem na šasijo vozila 

  

Slika 8: Prekucnik s pogonom na obeh oseh (4 x 4), na katerega je montiran 

posipalec soli. 
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Posamične prekucnike se v poletnem času izkoristi tako, da se zadaj montira naletni 

meh, ki se uporablja za ublaţitev trka ob morebitnem naletu vozila. Baza ima v lasti 

štiri taka vozila, uporabljajo pa se predvsem pri tako imenovanih letečih zaporah. 

V bazi imajo še dve tovorni vozili s skupno maso do 13 ton, ki se uporabljata 

predvsem za prevoz odbojnih ograj, letne mehanizacije, kot so različni ročni mulčerji 

za travo in druga orodja, ki se uporabljajo za vzdrţevanje ceste. Poleg teh tovornih 

vozil Avtocestna baza Postojna uporablja še 21 laţjih tovornih vozil s skupno maso 

do 3,5 tone. Osem od teh vozil ima na kesonu montiran signalni pano (signalna tabla 

s spremenljivimi vsebinami), ki se uporabljajo za redne preglede cest (pregledniška 

sluţba) in ob prometnih nesrečah za zavarovanje le-teh. Laţja tovorna vozila so 

namenjena različnim manjšim delom na avtocesti, kadar je treba zavarovati sam 

delovni prostor zaposlenih. Ta vozila so tudi tista, ki opravijo največ kilometrov. 

Najbolj uporabna in s tem tudi obremenjena v vseh letnih časih so univerzalna 

delovna vozila (unimogi). Avtocestna baza Postojna jih ima osem. Vsa ta vozila so 

opremljena za potrebe zimske sluţbe, torej s posipalcem soli in čelnim plugom. 

Pozimi se uporabljajo predvsem za čiščenje snega na odstavnih pasovih, avtocestnih 

priključkih in za čiščenje cestninskih postaj. Njihova uporaba je smiselna, saj so 

druga tovorna vozila prevelika in preokorna za navedena opravila. Pozimi se na 

unimoge namesto čelnega pluga montira tudi odmetalce snega ali sneţno »frezo«. V 

poletnem času pa se na ta vozila namesti kosilnice za bankine in breţine (glej sliko 

9). Na čelno ploščo se po potrebi montira tudi napravo za zabijanje stebričkov 

odbojnih ograj, mlin za veje (glej sliko 10), napravo za čiščenje odsevnih stebričkov 

in odbojnih ograj. 

Avtocestna baza Postojna upravlja tudi z dvema samohodnima pometačema, to sta 

napravi, ki pometata in hkrati tudi posesata pometeno. Za pranje cestišča in 

cestninskih postaj pa ima baza tovorno vozilo – cisterno, ki ima kot nadgradnjo 

montirano cisterno, kapacitete 9000 litrov, in dve črpalki za nizki in visoki tlak tudi 

do 150 barov. 
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Slika 9: Univerzalno delovno vozilo (unimog), opremljeno s kosilnico za bankine in 

breţine  

 

Slika 10: Univerzalno delovno vozilo, opremljeno z mlinom za veje 
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Najnovejša pridobitev v bazi pa je stroj za brisanje talnih obeleţij z zelo visokim 

pritiskom vode, hkrati pa vse to tudi posesa (glej sliko 11). Za potrebe 

elektrovzdrţevanja imajo na baz tudi tovorno vozilo z montirano dviţno košaro, ki 

doseţe do 21 metrov višine. Košaro uporabljajo tudi vzdrţevalci cest za popravilo 

različnih visokih označevalnih tabel ali za menjavanje vetrnih vreč, ki se nahajajo na 

vseh objektih na avtocesti. Za nakladanje se v bazi uporablja nakladač z nakladalno 

ţlico, prostornine dveh kubičnih metrov, na vsaki izpostavi pa se za to uporablja 

rovokopač. Ti trije stroji se v poletnem času uporabljajo za urejanje breţin ob 

avtocesti, čiščenje vodnih in drugih kanalov ter površin ob avtocesti.  

 

Slika 11: Vozilo za brisanje talnih obeleţij 

Za barvanje talnih obeleţij baza Postojna uporablja tri stroje, vendar je eden od teh 

ţe v postopku odpisa, ker je ţe precej iztrošen in star. Druga dva sta novejša in sta 

namenjena eden nanašanju barve, drugi pa nanašanju plastike na cestišče. Vsi ti trije 

stroji imajo tudi pripadajočo priklopno vozilo za prevoz le-teh na samo delovišče. Za 

prevoz druge mehanizacije se v bazi uporabljajo še tri tovorna priklopna vozila 

različnih velikosti od dveh do desetih ton nosilnosti. Za košnjo in mulčenje trave po 
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bolj zahtevnih terenih v bazi uporabljajo dva traktorja, ki sta opremljena s čelnim in 

bočnim mulčerjem. 

Poleg vse te mehanizacije se v bazi in izpostavah uporablja še 29 laţjih priklopnih 

vozil s svetlobno signalizacijo, ki se uporabljajo za zapiranje voznega, 

prehitevalnega ali odstavnega pasu, za zavarovanje in postavljanje različnih zapor ob 

določenih delih, na njih pa so po navadi tudi nameščeni različni prometni znaki, ki so 

potrebni za postavitev takih zapor. 

 

Baza ima v lasti tudi prevozni agregat (generator za proizvajanje električne energije), 

prevozni kompresor, manjši valjar (1 t) ter več ročnih mulčerjev za travo, kosilnic na 

nitko in motornih ţag. V bazi je še 12 osebnih in kombiniranih vozil ter en kombi. Te 

uporabljajo delovodje, vodje vzdrţevanja, vodje mehanizacije, elektrovzdrţevalci in 

zaposleni v mehanični delavnici. 

 

Iz navedenega izhaja, da je vozni in strojni park Avtocestne baze Postojna zelo 

obseţen. Ta del mehanizacije pa je lahko premet trţenja. V avtocestni bazi lahko 

trţimo le mehanizacijo, ki se ne uporablja v času od 1. aprila do 31. oktobra. Sklop te 

mehanizacije smo izbrali na osnovi evidenc Avtocestne baze Postojna o številu 

prevoţenih kilometrov v navedenem obdobju zadnjih treh let. Ta mehanizacija 

obsega 13 tovornjakov, od tega so štiri vozila triosna (6 x 6). Natančno je 

razpoloţljiva mehanizacija opredeljena v tabeli 2.  
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Tabela 2: Vozila, namenjena trţenju  

 

Tip vozila po 
homologaciji  

Znamka vozila Leto 
izdela-

ve 

Največja 
skupna 

dovoljena 
masa v kg 

Masa 
vozila 

v kg 

Nosil-
nost 

vozila 
v kg 

Moč 
motorja 
v kW 

  

N3-prekucnik 
MB ACTROS 
1835 AK 4X4 1999 20500 10265 10235 260 

N3-prekucnik 
MB ACTROS 
1840 AK/39/4X4 2000 20500 10490 10010 290 

N3-prekucnik 

IVECO 
EUROTRAKKER 
AD380T41W 6X6 2007 27000 13800 13200 302 

N3-prekucnik 

IVECO 
EUROTRAKKER 
190T41W 4X4 2007 20000 10665 9335 302 

N3-prekucnik 

IVECO 
EUROTRAKKER 
190T41W 4X4 2007 20000 10665 9335 302 

N3-prekucnik 
IVECO TRAKKER 
AD190T41W 4X4 2008 20000 10640 9360 302 

N3-prekucnik 
IVECO TRAKKER 
AD190T41W 4X4 2008 20000 10640 9360 302 

N3-prekucnik 
IVECO TRAKKER 
AD190T41W 4X4 2008 20000 11205 8795 302 

N3-prekucnik 
IVECO TRAKKER 
AD380T41W 6X6 2010 33000 13150 19850 302 

N3-prekucnik 
IVECO TRAKKER 
AD380T41W 6X6 2010 33000 13150 19850 302 

N3-prekucnik 
IVECO TRAKKER 
AD190T41W 4X4 2010 20000 10860 9140 302 

N3-prekucnik 
IVECO TRAKKER 
AD190T41W 4X4 2010 20000 10860 9140 302 

N3-prekucnik 
R-KERAX 380.35 
6x6HEAVY 2011 35000 13170 21830 286 

 



25 

5.3 Pravne moţnosti trţenja prostih strojnih kapacitet 

5.3.1 Zakonska in podzakonska osnova trţenja prostih strojnih kapacitet  

Pri pregledu pravnih moţnosti za trţenje DARS-ovih prostih strojnih kapacitet smo 

izhajali iz Zakona o druţbi za avtoceste v Republiki Sloveniji. 

Zakon v 11. členu govori o virih financiranja gradnje avtocest, in sicer so to cestnine 

in drugi viri trţenja avtocest, najeti krediti, sredstva, zbrana z izdajanjem dolţniških 

vrednostnih papirjev, ter drugi viri poslovanja druţbe. Pri drugih virih iščemo 

navezavo na trţenje in pravno osnovo, da lahko DARS svoje proste strojne 

kapacitete trţi oziroma ponuja zainteresiranim javnostim. 

Poleg Zakona o druţbi za avtoceste v Republiki Sloveniji smo preverili tudi 

obstoječe pravilnike o izvajanju zimske sluţbe na javnih cestah. Vzdrţevanje javnih 

cest določa Pravilnik o vrstah vzdrţevalnih del na javnih cestah in ravni rednega 

vzdrţevanja javnih cest 
5
 (v nadaljevanju Pravilnik). 

Zimsko sluţbo opredeljuje 27. člen Pravilnika. Zimska sluţba obsega sklop 

dejavnosti in opravil, potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in varnega prometa 

v zimskih razmerah. Zimske razmere nastopijo takrat, ko je zaradi zimskih pojavov 

(sneg, poledica in drugo) lahko ogroţeno normalno odvijanje prometa. Prvi odstavek 

28. člena Pravilnika pa določa trajanje zimske sluţbe. V zimskem obdobju, ki 

praviloma traja od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta, se 

ceste vzdrţujejo v skladu z izvedbenim programom zimske sluţbe. Izvedbeni 

program zimske sluţbe pripravi izvajalec rednega vzdrţevanja in ga predloţi v 

sprejem strokovni sluţbi najpozneje do 15. oktobra tekočega leta. Na osnovi 

Pravilnika o vrstah vzdrţevalnih del na javnih cestah in ravni rednega vzdrţevanja 

javnih cest ugotavljamo, da je trţenje DARS-ove proste zimske mehanizacije 

mogoče, vendar le v primeru, da ni ogroţeno nemoteno izvajanje zimske sluţbe na 

avtocestah.  

                                                 
5
 Pravilnik o vrstah vzdrţevalnih del na javnih cestah in ravni rednega vzdrţevanja javnih cest (Uradni 

list RS, št. 62/1998).  
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Osnovni izvedbeni dokument, ki omogoča razpolaganje s premičnim premoţenjem, 

pa je Navodilo za izvedbo metod razpolaganja s premičnim premoţenjem v lasti 

DARS-a, ki velja od 16. 4. 2011.  

DARS lahko za potencialnega poslovnega partnerja opravlja določene prevozne 

storitve, ki vključujejo tako tovornjak kot tudi voznika. 

Potencialni partner lahko tudi najame DARS-ovo vozilo, vendar brez voznika. Če na 

primer prevoznik vzame vozilo v najem, mora imeti v vozilu pogodbo o najemu, za 

to vozilo pa mora pridobiti tudi izvod licence, ki mora biti ves čas v vozilu. 

Obveznost dokumentov, oznak in opreme v vozilih določa 33. člen Zakona o 

prevozih v cestnem prometu
6
. Ta člen navaja, da mora voznik domačega prevoznika 

imeti med voţnjo v vozilu veljaven izvod licence, veljavno vozniško dovoljenje, 

pisno pogodbo o najemu oziroma zakupu ali lizingu ali drugo pogodbo, na osnovi 

katere ima pravico uporabljati vozilo, če prevoznik ni lastnik vozila, pogodbo 

oziroma potrdilo o zaposlitvi voznika ter druge dokumente, vezane na mednarodni 

promet.  

Če upoštevamo določila iz Zakona o prevozih v cestnem prometu lahko povzamemo, 

da je najem vozila brez voznika sicer dovoljen, vendar mora prevoznik, ki vozilo 

daje v najem, na Gospodarski zbornici Slovenije (če gre za pravno osebo) ali na 

Obrtni zbornici Slovenije (če gre za fizično osebo) to vozilo odjaviti iz evidence in 

vrniti izvod licence, najemnik vozila pa ga prijavi v evidenco na svoje ime in tudi 

pridobi izvod licence na svoje ime. Najem vozila z voznikom pa ni več le najem, 

ampak storitev. 

DARS v skladu z zakonodajo lahko svoje proste strojne kapacitete nudi kot prevozne 

storitve, hkrati pa lahko tovornjake (brez voznikov) zainteresiranim podjetjem 

ponudi tudi v najem. 

                                                 
6
 Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list, št. 131/2006, 5/2007 – popr., 123/2008, 28/2010, 

49/2011). 
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5.3.2 Notranji pravni akti kot osnova za trţenje prostih strojnih kapacitet  

Osnovni notranji akt, ki je namenjen prodaji in oddaji v najem ali zakupu premičnega 

premoţenja v lasti DARS-a, d. d., je Navodilo za izvedbo metod razpolaganja s 

premičnim premoţenjem v lasti DARS-a, d. d.
7
.  

Pravilnik predvideva, da se za postopek razpolaganja s premičnim premoţenjem 

imenuje strokovna komisija, ki jo sestavljajo dva člana in predsednik. Naloga 

komisije je, da koordinira pripravo posamičnega programa razpolaganja s premičnim 

premoţenjem, vodi in nadzira izvedbo vseh dejanj postopka razpolaganja, podaja 

poročila o izvedenih postopkih razpolaganja s premičnim premoţenjem.  

Posamičen program razpolaganja, nad katerim bdi komisija, mora imeti opredeljen 

natančen seznam, vrsto in obseg nepremičnega premoţenja. Iz seznama mora biti 

razvidna identifikacija predmeta, njegova knjigovodska in trţna vrednost ter drugi 

tehnični podatki. Poleg tega morajo biti v posamičnem programu navedeni cilji in 

razlogi razpolaganja, opis premoţenja in ocena vrednosti premoţenja. V programu 

morajo biti navedene tudi metode, ki so na voljo, oziroma postopki realizacije trţenja 

strojnih kapacitet. 

Pri trţenju strojnih kapacitet oziroma storitvi oddaje v najem je treba upoštevati tudi 

določena dejstva v zvezi z obračunom davka na dodano vrednost ter druge zahteve s 

področja financ in računovodstva
8
. Strokovne sluţbe, ki pripravljajo posamičen 

program, morajo poskrbeti, da se premoţenje pravilno oceni, saj je za razpolaganja, 

višja od vrednosti 10.000,00 EUR, treba opraviti uradno cenitev.  

Načini oddaje premoţenja v najem oziroma trţenja storitev so sledeči: 

- neposredna pogodba, 

- zbiranje ponudb in 

- javna draţba.  

                                                 
7
 Navodilo za izvedbo metod razpolaganja s premičnim premoţenjem v lasti DARS-a, d. d., z dne 16. 

4. 2011 
8
 V tem primeru mora predlagatelj oddaje premoţenja v najem pridobiti kartico osnovnega sredstva z 

nabavno odpisano in sedanjo vrednostjo, ob tem še kopijo računa iz nabave tega sredstva ter ugotoviti, 

ali je bila investicija ob nabavi všteta v oljašavo pri obračunu davka od dohodka pravnih oseb.     
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Neposredna pogodba se lahko sklene, če jo predlaga le ena sama zainteresirana 

stranka. Za obravnavo takšnega predloga sta zadolţena vodja področja ali vodja 

avtocestne baze, kjer se premoţenje nahaja. Slednji posreduje pristojni sluţbi za 

izvedbo metod razpolaganja svoje mnenje glede moţnosti trţenja storitve. 

Neposredna pogodba se lahko sklene tudi v primeru, če predmet razpolaganja ni bil 

prodan na osnovi dveh postopkov zbiranja ponudb oziroma dveh postopkov javne 

draţbe, ker zanj ni prispela nobena ponudba.  

Zbiranje ponudb je nedoločen oziroma določen krog oseb, ki so pozvane k 

predloţitvi ponudbe za oddajo premoţenja v najem oziroma za najem storitve. Pri 

zbiranju ponudb je ključno merilo najvišja cena, lahko pa je ob tem določenih še več 

drugih meril. Obvestilo o zbiranju ponudb oziroma objava o zbiranju ponudb
9
 mora 

biti objavljena v sredstvih javnega obveščanja, in sicer vsaj 10 dni pred datumom 

zbiranja. Prav tako mora biti celotno besedilo zbiranja ponudb objavljeno na spletni 

strani DARS-a. Pravočasne in popolne ponudbe komisija pregleda in jih oceni. 

Kriteriji, ki jih komisija pri obravnavi ponudb in izbiri upošteva, so enaki kriterijem, 

kot so objavljeni v javnem pozivu za zbiranje ponudb. O postopku se pripravi 

zapisnik in se o tem obvesti upravo, da sprejme ustrezen sklep. V primeru 

neuspešnega zbiranja ponudb za konkreten predmet lahko uprava na predlog 

komisije predlaga ponovitev javnega razpisa z niţjo izklicno ceno.  

Uprava lahko s sklepom določi, da se s konkretnim premičnim premoţenjem 

razpolaga na osnovi javne draţbe. V tem primeru se smiselno uporabljajo zahteve, ki 

morajo biti izpolnjene za zbiranje ponudb, podrobnosti pa se določijo s sklepom 

uprave.  

                                                 
9
 Objava o zbiranju ponudb mora vsebovati: navedbo prodajalca in namen poziva, pravno osnovo za 

razpolaganje, opis predmeta oziroma storitve, izhodiščno ceno, pogoje, ki jih mora kupec izpolnjevati, 

obliko in pogoje, pod katerimi mora biti preloţena ponudba, osnovna merila za ponudbe, določilo o 

varščini, omejitve prodajalca v zvezi s postopkom razpolganja, kontakno osebo za postopek zbiranja 

ponudbe, navedno, da uprava lahko postopek kadarkoli od sklenitve pravnega posla ustavi, ter druge 

potrebne podatke.   



29 

6 RAZISKAVA O MOŢNOSTIH TRŢENJA STROJNIH KAPACITET V 

AVTOCESTNI BAZI POSTOJNA 

6.1 Anketni vprašalnik  

Z anketnim vprašalnikom smo poskušali odgovoriti na osnovno vprašanje 

diplomskega dela, ali obstaja interes za trţenje strojnih kapacitet. Od potencialnih 

strank smo ţeleli izvedeti, ali potrebujejo dodatno stojno opremo v obdobju od 1. 

aprila do 31. oktobra
10

. Ţeleli smo tudi izvedeti, koliko bi bile potencialne stranke 

pripravljene plačati za storitev najema. Nadalje nas je zanimalo, ali bi za stranke 

imele večji interes, v kolikor bi imele dodatno prednost pri javnih naročilih. Zanimali 

so nas tudi vzroki odklonilnega stališča, torej v primerih, ko podjetje ne izkaţe 

interesa za najem.  

Anketni vprašalnik skupaj s prilogo, kjer so opredeljena vozila, namenjena 

morebitnemu trţenju, s cenikom je v prilogi diplomskega dela. 

 

6.2 Potencialni poslovni partnerji DARS-a  

V tem poglavju podrobneje predstavljamo dejavnosti DARS-ovih potencialnih 

poslovnih partnerjev. 

Izhodišče za ugotavljanje trţnih potencialov strojnih kapacitet so bile vse strojne 

kapacitete voznega parka Avtocestne baze Postojna, ki se ne uporabljajo v poletnem 

času. Podjetja za anketni vprašalnik smo izbrali med gradbenimi, komunalnimi, 

cestnimi podjetji ter podjetji, ki se ukvarjajo z avtoprevozništvom, ter drugimi 

podjetji, ki izvajajo dejavnosti, pri kateri potrebujejo strojno mehanizacijo.  

Gre za vzorec podjetij, ki delujejo na območju Avtocestne baze Postojna in 

geografsko zajemajo območje od Logatca do Kopra oziroma Nove Gorice. 

                                                 
10

 Kot je opredeljeno v poglavju o pravnih moţnostih trţenja strojnih kapacitet, je strojni vozni park 

razpoloţljiv v času od 15. novembra do 15. marca. Ob predpostavki, da je za stroritev trţenja kot tudi 

za zimsko sluţbo DARS-a potrebna priprava strojne mehanizacije, smo v diplomskem delu za čas 

trţenja izbrali obdobje od 1. aprila do 31. oktobra.  
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Natančneje gre za območje statističnih regij Notranjsko-kraške, Goriške, Obalno-

kraške ter dela Osrednjeslovenske regije.  

  

 

Slika 12: Slovenske statistične regije 

 

6.2.1 Gradbena podjetja  

Gradbena podjetja so DARS-ov potencialni partner predvsem zaradi svoje 

dejavnosti, ki je sestavljena iz nizkih in visokih gradenj. Nizke gradnje vključujejo 

gradnjo in asfaltiranje cest, mostov in viaduktov, medtem ko visoke gradnje 

vključujejo izgradnjo stanovanjskih, poslovnih ali industrijskih kompleksov. 

Gradbena podjetja izvajajo svoja dela čez celo leto, razen v primeru snega ali hudega 

mraza. Najbolj intenzivno podjetja delujejo od marca do novembra. Večina 

slovenskih gradbenih podjetij pridobiva svoj prihodek iz gradbene dejavnosti 

predvsem na domačem trgu, delujejo pa tudi na projektih v tujini, najpogosteje na 

trgih nekdanjih jugoslovanskih republik. Čeprav imajo gradbena podjetja obseţen 

strojni in transportni park, pa vseeno sodelujejo tudi s podizvajalci. Manjkajoče 

strojne in prevozne zmogljivosti, ki se običajno pojavijo ob viških dela, si zagotovijo 

pri stalnih ali občasnih kooperantih.  
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6.2.2 Cestna in komunalna podjetja  

Dejavnosti slovenskih cestnih podjetij običajno obsegajo naslednje dejavnosti:  

 gradnjo cest in drugih objektov nizkih gradenj, rekonstrukcije in obnove; 

 proizvodnjo in vgradnjo vseh vrst asfaltnih zmesi; 

 zbiranje in predelavo nenevarnih gradbenih odpadkov; 

 izvajanje letnega in zimskega vzdrţevanja ter varstvo glavnih, regionalnih in 

lokalnih cest; 

 opravljanje strojnih in prevoznih storitev. 

Dejavnosti za drţavne ceste se izvajajo v skladu z Uredbo o načinu izvajanja 

gospodarske javne sluţbe vzdrţevanja drţavnih cest in o koncesiji te javne sluţbe
11

, 

vzdrţevanje lokalni cest pa v skladu s posamičnimi sprejetimi odloki posameznih 

občin. Gre torej za izvajanje drţavne javne gospodarske sluţbe ali lokalne javne 

gospodarske sluţbe.  

Veliko vzdrţevanja in gradenj se izvaja v poletnem času, zato so tudi ta podjetja 

potencialni DARS-ov partner.  

Komunalna podjetja opravljajo gospodarske javne sluţbe s področij oskrbe s pitno 

vodo, odvajanja in čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda in oskrbe 

industrijskih objektov z vodo in oskrbe naselij s poţarno vodo v javni rabi. Poleg 

tega navadno urejajo, vzdrţujejo in čistijo javne površine. Komunalna podjetja 

izvajajo zimsko sluţbo in skrbijo za urejanje javnih sluţb odlaganja odpadkov.  

 

                                                 
11

 Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne sluţbe vzdrţevanja drţavnih cest in o koncesiji te 

javne sluţbe (Uradni list RS, št. 14/09). 
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6.2.3 Druga podjetja   

Kot potencialne partnerje štejemo tudi podjetja z avtoprevozniško dejavnostjo in 

druga podjetja, kot so gozdna gospodarstva in različna storitvena podjetja, ki izvajajo 

prevoze s primerljivim voznim parkom.  

 

6.3 Analiza anketne raziskave  

V marcu 2012 smo anketo naslovili na 29 podjetij. Pošiljanje smo opravili po 

elektronski pošti, v nekatera podjetja smo anketo dostavil tudi osebno. Podjetja, ki 

smo jim poslali anketo, smo izbrali v Poslovnem imeniku Republike Slovenije in 

telefonskem imeniku. Nekaj vprašalnikov smo dobil izpolnjenih po elektronski pošti, 

nekaj po navadni pošti, del pa smo prevzeli osebno. Vprašalnike smo posredovali 

sledečim podjetjem: Februs, d. o. o., Geoinvest Ivan Crnković, s. p., CPK, d. d., 

Traven gradnje, d. o. o., Cocič Ţelimir, s. p., Primorje, d. d., EMSA, d. o. o., 

Avtokop – Bojan Mihevc, s. p., Šuštaršič, d. o. o., Balavto, d. o. o., CPG Nova 

Gorica, d. d., GT Podgornik inţeniring, d. o. o., Strabag gradbene storitve, d. d., 

Kraški zidar, d. d., Štigrad, d. o. o., Zidotrans, d. o. o., Irot Angelov, s. p., GPV, d. o. 

o., Simed, d. o. o., EURO MB, d. o. o., Sneţnik, d. o. o., MDS, d. o. o., Hajdari 

Besim, s. p., Godina, d. o. o., Elita, d. o. o., Komus, d. o. o., GG Postojna, Kovod 

vodovod kanalizacija, d. o. o., Pangerc Peter, s. p., Slavko Delak, s. p. 

Od posredovani 29 vprašalnikov jih je bilo vrnjenih 16, to je 55,1 % izpolnjenih 

anketnih vprašalnikov. Z nekaterimi podjetji, ki vprašalnika niso vrnila, smo ostali v 

stiku, tako da lahko v bliţnji prihodnosti pričakujemo dodatne izpolnjene 

vprašalnike.  

Med anketiranimi podjetji je 10 oziroma 62 % gradbenih podjetij, 3 oziroma 19 % 

komunalnih, 2 ali 13 % cestnih, nobenega avtoprevoznika in 6 % ali 1 podjetje, ki se 

je opredelilo kot drugo (glej sliko 12).  
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DELEŽ PODJETIJ PO VRSTI / BRANŽI 
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drugo

  

Slika 13: Deleţ podjetij po vrsti oziroma branţi 

 

Anketirana podjetja so bila po številu zaposlenih raznovrstna, in sicer je pet podjetij 

z do deset zaposlenih, to je 31 %, prav toliko je bilo podjetij z 10 do 30 zaposlenih. 

Po 3 podjetja ali 19 % pa je bilo podjetij s 30 do 100 zaposlenih ter podjetij s 100 in 

več zaposlenimi delavci (glej sliko 13).  

Bistveno vprašanje tega diplomskega dela je ugotavljanje interesa za najem voznega 

parka in na osnovi ankete lahko ugotovimo, da je 9 ali 56 % podjetij zainteresiranih 

za najem voznega parka, 7 podjetij ali 44 % pa interesa za najem nima (glej sliko 

14).  
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ŠTEVILO ZAPOSLENIH V PODJETJIH
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Slika 14: Število zaposlenih v podjetjih 

 

INTERES ZA TRŽENJE STROJNIH KAPACITET OZIROMA VOZNEGA 

PARKA

56%

44%
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NE

  

Slika 15: Interes za trţenje strojnih kapacitet oziroma voznega parka 
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Od sedmih podjetij, ki se ne bi odločila za najem dodatnega voznega parka, so vsa 

podjetja kot razlog navedla, da imajo dovolj lastnih kapacitet. Glede na aktualne 

gospodarske razmere in splošno recesijo smo pričakovali, da bo vsaj deleţ podjetij 

kot razlog navedel manjše povpraševanje na trgu zaradi globalne krize ali plačilno 

nedisciplino.  

Ne glede na to, da so anketirana podjetja zavrnila aktualne gospodarske razmere kot 

razlog za nenajemanje dodatnega voznega parka, pa so na vprašanje, ali bi se v 

primeru drugačne gospodarske situacije, torej boljših razmer na trgu, odločila za 

najem dodatnega strojnega parka, v 62,5 % odgovorila pritrdilno.  

Podjetja, ki bi se določila za najem dodatnega strojnega parka, se večinoma niso 

opredelila o vrsti najema (63 % se o tem ni izreklo), 25 % ali štiri podjetja so 

izkazala interes za najem prekucnikov (4 x 4 in 6 x 6), eno izmed podjetij je navedlo, 

da bi jim vrsto najema narekovale aktualne potrebe, eno podjetje pa bi najelo vsa 

razpoloţljiva vozila (glej sliko 15).  

 

INTERES PO VRSTI STROJNEGA PARKA
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Slika 16: Interes po vrst strojnega parka 
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Podjetje DARS ima javno objavljen cenik za najem strojnih kapacitet, ki smo ga 

priloţili anketnemu vprašalniku. Ugotovili smo, da kar 93 % oziroma 13 anketiranih 

podjetij meni, da cene niso primerne. Od teh jih kar 11 ocenjuje, da bi morale biti več 

kot 10 % niţje. Samo eno podjetje je podalo stališče, da so cene primerljive s cenami 

na trgu.  

 

 

PRIMERNOST CEN
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Slika 17: Primernost cen za najem strojnega parka po ceniku DARS-a 

Zaradi izvajanja zimske sluţbe Avtocestna baza Postojna ne more trţiti strojnega 

parka v času od 1. novembra do 31. marca. Trţenje je mogoče le v pomladnem, 

poletnem in jesenskem času. Zanimalo nas je, za kolikšno obdobje v času 

razpoloţljivosti bi podjetja najela dodaten strojni park. Kar 77 % oziroma 10 podjetij 

bi se za najem odločilo po dogovoru in glede na povpraševanje na trgu. Torej glede 

na naročila, ki bi jih ta podjetja dobila. 15 % ali 2 podjetij bi strojni park najeli za 

celotno moţno obdobje (glej sliko 17).  
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ODBOBJE NAJEMA STROJNEGA PARKA
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Slika 18: Obdobje najema strojnega parka 

DARS letno izvaja več javnih naročil za gradnjo ali obnovo avtocestnega omreţja v 

Sloveniji. Glede na to, da veliko število anketiranih podjetjih tudi kandidira na 

omenjenih razpisih, pa jih kar 69 % meni, da bi bilo neupravičeno, če bi imeli 

najemniki strojnega parka dodatno prednost pri izboru izvajalca del (glej sliko 18).  
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Slika 19: Upravičenost do dodatne prednosti na javnih razpisih 
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Pri zadnjem vprašanju pa so se anketirana podjetja opredelila nekoliko drugače. Na 

vprašanje, ali menijo, da bi bili bolj konkurenčni na javnih naročilih za omenjena 

dela, če bi imeli moţnost najema dodatne mehanizacije in bi bili s tem bolje 

ocenjeni, so podjetja s 53% odgovorila pritrdilno (glej sliko 19). 
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Slika 20: Mnenje o večji konkurenčnosti 

 

 

Če poskušamo ugotoviti, v kateri branţi obstaja največji interes za storitve najema 

strojnega parka, nam raziskava pokaţe, da je od 56 %, ki so izkazali interes po 

dodatnem strojnem parku, 6 podjetij iz gradbeništva, drugo so komunalna oziroma 

cestna podjetja (glej sliko 21).  
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ZAINTERESIRANA PODJETJA ZA NAJEM STORITEV 

GLEDE NA BRAŢNO / VRSTO 

67%

22%

11%

gradbeništvo

komunalno 

cestno 

 

Slika 21: Zainteresirana podjetja za najem glede na branţo ali vrsto 
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7 ZAKLJUČKI IN UGOTOVITVE 

Moţnosti trţenja strojnih kapacitet v Avtocestni bazi Postojna obstajajo. Na osnovi 

namiznega raziskovanja ugotavljamo, da so na razpolago pravne moţnosti in 

zadostna pravna osnova za izvajanje storitve trţenja. Nadalje iz anketne raziskave 

ugotavljamo, da interes za storitve najema strojnih kapacitet obstaja tudi pri 

potencialnih partnerjih Avtocestne baze Postojna. Raziskava je pokazala, da je 

interes trga po razpoloţljivih kapacitetah za trţenje storitev zadosten.  

Raziskava je podala tudi zanimiv odgovor na aktualne gospodarske razmere. Na 

osnovi rezultatov zaključujemo, da recesija še ne vpliva na podjetja, ki se niso 

odločila za najem, temveč je osnovni razlog za nezainteresiranost za storitve v 

zadostnosti lastnih kapacitet. Ob tem pa ugotavljamo, da bi se v primeru povečanja 

števila naročil tudi ta podjetja odločila za ponujene storitve.  

Nadalje ugotavljamo, da bi lahko trţili vse razpoloţljive kapacitete Avtocestne baze 

Postojna, saj interesenti niso posebej izpostavljali posameznih strojnih kapacitet. 

Potreba po najemu storitev je najbolj izrazita v gradbeništvu. Javno objavljeni in 

veljavni cenik je po mnenju potencialnih podjetij neprimeren, saj so cene previsoke. 

Prav te visoko postavljene cene zmanjšujejo moţnost trţenja strojnih kapacitet. 

Druga omejitev je tudi časovna razpoloţljivost kapacitet. Večina anketiranih je 

namreč ocenila, da bi storitev potrebovali glede na povpraševanje na trgu in ne le v 

času, ko so kapacitete na voljo, torej zunaj obdobja zimske sluţbe.  

Potencialni poslovni partnerji za koriščenje strojnih kapacitet Avtocestne baze 

Postojna dodatno točkovanje na javnih razpisih DARS, d. d., za najemnike strojnega 

parka ocenjujejo kot negativno. Na drugi strani pa se zavedajo, da bi to izboljšalo 

njihov poloţaj. Tukaj lahko vidimo, da se izraţajo dvomi v transparentnost javnih 

naročil velikih podjetij v drţavni lasti. Vendar je slednja ugotovitev lahko predmet 

novega raziskovalnega dela in je na danem mestu ne moremo podrobno 

opredeljevati. 

Na osnovi zgoraj navedenih ugotovitev zaključujemo diplomsko delo s sklepno 

mislijo, da so moţnosti trţenja strojnih kapacitet Avtocestne baze Postojna velike, 

vendar bo treba za uresničevanje oziroma udejanjanje storitve v praksi spremeniti 
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določene elemente, kjer je ključnega pomena cena. V primeru postavitve niţje cene 

storitve in udejanjanja trţenja strojnih kapacitet v praksi bi DARS rešil enega od 

bistvenih problemov z vidika učinkovitosti zimskih strojnih kapacitet.  

Ocenjujemo, da je izvedena raziskava dober vzorčni primer za raziskavo DARS-a na 

ravni celotnega podjetja ter da odpira nove poslovne priloţnosti za pridobivanje 

dodatnega prihodka.  
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PRILOGE  

Anketni vprašalnik skupaj s prilogo  

                                                                                                    Kneţak, marec 2012 

ANKETNI VPRAŠALNIK O POTREBAH PO VOZNEM PARKU (10 vprašanj 

– 5 minut) 

Spoštovani, 

Sem študent Poslovno tehniške fakultete iz Nove Gorice. Anketa, ki je pred vami, je 

del mojega diplomskega dela s področja trţenja strojnih kapacitet v AC bazi 

Postojna. Pridobljeni odgovori bodo poleg diplomskega dela tudi vir informacij 

podjetju DARS o morebitnih novih poslovnih priloţnostih. 

Anketa je anonimna, sestavlja jo 10 vprašanj in priloga s spiskom vozil iz strojnega 

parka in cenikom. Iz rezultatov ankete ne bo razvidno, katero podjetje je podalo 

posamezni odgovor, ampak bodo podjetja obravnavana po posameznih skupinah 

(gradbeništvo, komunala …).  

Za sodelovanje in vaš čas se vam iskreno zahvaljujem!  

 Ustrezne odgovore prosim podčrtajte in mi jih pošljite nazaj po e-pošti 

(bostan.strle@siol.net) ali pa na naslov Boštjan Strle, Bač 41, 6253 Kneţak.  

 S pozdravi, 

                                                                                                                Boštjan Strle           

 

1. V katero vrsto podjetja/branţe se uvršča vaše podjetje? 

a) gradbeništvo 

b) komunalno 

c) cestno  

d) avtoprevozništvo 

e) drugo. 

 

mailto:bostan.strle@siol.net
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2. Koliko zaposlenih ima vaše podjetje? 

a) do 10 

b) od 10 do 30 

c) 30 do 100 

d) 100 in več.  

 

Druţba za avtoceste Republike Slovenije razpolaga z obseţnim voznim parkom. Del 

tega je na razpolago tudi v AC Bazi Postojna. (Glej prilogo.) Vozni park je v celoti 

izkoriščen v času od 1. novembra do 31. marca.  

  

3. Ali obstaja v vašem podjetju interes za najem dodatnega strojnega 

voznega parka v času od 1. aprila do 31. oktobra?  

a) da 

b) ne 

 

Če ste na 3. vprašanje odgovorili z NE, potem odgovorite še na vprašanji 4. in 5. Če 

ste odgovorili z DA, nadaljujte z vprašanjem številka 6.  

4. Obkroţite trditev ali jo navedite na črto. Dodatnega strojnega voznega 

parka ne bi potrebovali (možen je samo eden odgovor) …  

a) zaradi manjšega povpraševanje na trgu in posledično manjšega obsega dela 

(globalna ekonomska kriza)  

b) imamo dovolj lastnih kapacitet 

c) imamo premalo ustreznih kadrov (pomanjkanje strojnikov in voznikov) 

d) večjega obsega dela ne moremo izvajati zaradi plačilne nediscipline 

e) drugo____________________________ 

  

 

5. Ali bi se v primeru drugačne gospodarske situacije določili za najem 

dodatnega strojnega voznega parka? 

a) da 

b) ne  
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6. Katera vozila bi dodatno najeli iz strojnega voznega parka DARS-a, AC 

baze Postojna. Vozila so v prilogi (navedite na črto).  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

7. V prilogi vprašalnika je cenik trţenja strojev brez upravljavca. Ali se 

vam cene zdijo primerne? 

a) da, cene so primerljive s cenami na trgu  

b) ne, cene bi morale biti do 10 % niţje 

c) ne cene sploh niso primerne, morale bi biti več kot 10 % niţje 

 

8. Kot je navedeno v uvodu, je najem mogoč v času od 1. aprila do 31. 

oktobra. Za kakšno obdobje bi najeli dodatni vozni park? 

a) za celotno moţno obdobje od 1. aprila do 31. oktobra 

b) za čas treh mesecev  

c) za čas enega meseca 

d) za čas, krajši od enega meseca 

e) odvisno od povpraševanja po naših storitvah na trgu – po dogovoru 

 

 

9. DARS izvaja več javnih naročil za obnovo ali gradnjo avtocestnega 

omreţja v Sloveniji. Ali se vam zdi, da bi bilo upravičeno, da bi 

najemniki strojnega voznega parka imeli dodatno prednost pri izboru 

izvajalca del (na razpisu bi prejeli dodatne točke)? 

      a) da  

b) ne  

 

10. Ali mislite, da bi bolj konkurenčni na javnih naročilih za omenjena dela, 

če bi imeli moţnost najema dodatne mehanizacije in s tem boljšega 

točkovanja? 

a) da 

b) ne 

 

Hvala za vaš čas in sodelovanje!  
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