
 zelo dobro (80–100)    dobro (60–79)     
 povprečno (40–59)    pomanjkljivo (20–39)   

 nezadovoljivo (0–19)

KAKO SMO OCENJEVALI
V prvi polovici januarja 2022 smo z istim avtomobilom obiskali 12 samodejnih avtopralnic v različnih slovenskih krajih. Pri vseh smo opravili 
pranje avtomobila po osnovnem (najcenejšem) programu. Pri ocenjevanju smo upoštevali naslednje kriterije:

DOSTOPNOST (15 odstotkov skupne ocene) 
V oceno smo zajeli parametre, ki so potrošniku pomembni, ko se odloča za to, v kateri avtopralnici bo opral avtomobil. Največji del ocene 
predstavljata označenost in delovni čas.

PRED PRANJEM (25 odstotkov skupne ocene) 
Ocenili smo načine plačila, število programov pranja, njihovo razlago, označenost cen, navodila za uporabo pred vstopom v pralnico in 
prijaznost uslužbenca. Prav tako so v tej oceni zajeti različni načini plačila (gotovina, kartice …) in način sprejema – ali lahko voznik ostane v 
avtomobilu ali pa mora prepustiti volan uslužbencu.

PRANJE IN SUŠENJE (10 odstotkov skupne ocene) 
Ta kriterij je bolj tehnične narave, saj zajema čas pranja avtomobila (brez morebitnega čakanja v vrsti), način sušenja (samo z zrakom, s krpami, 
ročno …), ocenili smo še temeljitost predpranja s tlačnim čistilnikom.

UČINKOVITOST (50 odstotkov skupne ocene) 
Največji delež skupne ocene predstavlja ocena neočiščenih in neposušenih delov ter ostankov posušenih kapljic ali drugih madežev po pranju.

ZMANJŠANJE OCENE
Če je ocena za neočiščene dele nižja od dobro (+), ocena za učinkovitost ne more biti več kot za 10 točk višja.

Če je ocena za ostanke posušenih kapljic in drugih madežev po pranju nezadovoljivo, ocena za učinkovitost ne more biti višja. Če je ocena za 

učinkovitost nezadovoljivo, skupna ocena ne more biti več kot eno stopnjo (20 točk) višja.

AVTOPRALNICE
Cena pranja 
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€ 15 % 25 % 10 % 50 % 100 %

Avtocenter Vidic, Novo mesto 8,00 8-17, so: 8-12, ne: zaprto 2 +

Vulkanizerstvo Vovk Boštjan, Trebnje 8,00 8-17, so: 8-15, ne: zaprto 2 +

Pičman, Britof pri Kranju 10,00 8-18, so: 8-13, ne: zaprto 1 +

Špan, Brezovica 8,00 7-19, so: 8-13, ne: zaprto 3 +

Avtostop, Ljubljana 8,00 6-24, so: 6-24, ne: 6-24 5 +

Europark, Maribor 7,00 9-21, so: 8-21, ne: zaprto 4 +

Supernova, Ljubljana 8,50 7-21, so: 7-21, ne: 8-20 5 +

BTC City, Ljubljana 8,00 7-22, so: 7-22, ne: 8-18 4 +

Petrol, Ivančna Gorica 8,49 5.30-22, so: 6-22, ne: 7-22 4 O

Fliper, Celje 7,00 9-17, so: 9-17, ne: zaprto 1 O

OMV, Postojna 6,99 8-18, so: 8-18, ne: 8-18 3 O

Avtocenter AŠ, Maribor 6,00 7-19.30, so: 7-19.30, ne: 8-13 6 −

OPOMBA: * Zmanjšanje ocene, razlaga v Kako smo ocenjevali


