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POVZETEK 

V zaključni projektni nalogi je pojasnjeno, kaj pomeni etnocentrizem in etnocentrizem 

potrošnika. To je pojav, kjer potrošniki domače proizvode postavljajo v ospredje, medtem pa 

tujih izdelkov ne odobravajo. Podrobneje je opisana tudi teorija dejavnikov potrošniškega 

etnocentrizma, kako ga merimo ter povezava etnocentrizma porabnika s samim marketingom. 

Sledi kratek pregled uspešnosti kampanj, ki podpirajo slovenske izdelke in tako spodbujajo 

potrošnika k nakupu izdelkov slovenskega porekla. V zaključku je opravljena raziskava, 

namen katere je ugotoviti, kako dobro slovenski potrošniki poznajo posamezne kampanje in 

kakšen je njihov pogled na nakupovanje teh izdelkov. S pomočjo raziskave ugotavljamo, da 

so slovenski potrošniki dobro seznanjeni s tekočimi slovenskimi kampanjami, podpirajo pa 

tudi druge lokalne pridelovalce.  

Ključne besede: etnocentrizem, potrošniški etnocentrizem, potrošnik, dejavniki, analiza 

kampanj, raziskava.  

SUMMARY 

Through the final project task, we took a closer look at what actually ethnocentrism and 

consumer ethnocentrism mean. We can say that consumer ethnocentrism is a phenomenon 

where consumers put domestic products at the front, while they disapprove foreign products. 

We also take a closer look at theory of the factors of consumer ethnocentrism, how we can 

measure it and the connection between consumer ethnocentrism and marketing. Our final 

project task was based on overview of the success of campaigns that support Slovenian 

products and which ones encourage consumers to buy products of Slovenian origin. In 

research we found out that Slovenian consumers are well acquainted with current Slovenian 

campaigns and they also support other local producers. 

Key words: ethnocentrism, consumer ethnocentrism, consumer, facts, campaigns, research 
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1 UVOD 

Namen poglavja je opisati teoretična izhodišča ter opredeliti obravnavani problem, oblikovati 

cilje, predstaviti metodologijo, ki smo jo uporabili ter navesti predpostavke in omejitve s 

katerimi smo se soočili pri izdelavi zaključne projektne naloge.  

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretično izhodišče 

Še vedno smo v časih močne globalizacije, kar močno vpliva na naše nakupne navade in 

procese. Na dosegu roke ali miške imamo blago vsega sveta, na nas pa je, da se odločimo, 

kateremu blagu bomo dali prednost, kaj so naše preference in želje. Prav zaradi velike izbire 

dobrin z vsega sveta je v ospredju koncept potrošniškega etnocentrizma, ki nam med drugim 

pomaga razumeti vedenje potrošnikov. Summer (1906) je kot eden prvih vpeljal pojem 

potrošniški etnocentrizem, opredelil ga je kot: »/…/ pogled na stvari, v katerih je ena skupina 

center vsega, drugi pa so postavljeni in ocenjeni glede na to skupino /…/«.  

Sociološki koncept etnocentrizma zaznamuje splošno nagnjenje ljudi, da gledajo na svojo 

skupino kot na središče sveta, pri čemer poudarjajo večvrednost lastne etnične skupine in 

zavračajo tiste, ki se od njih kulturno razlikujejo. Ko ta širši koncept apliciramo na sodobne 

trženjske situacije in vedenje porabnikov, pa lahko trdimo, da etnocentrični porabnik ocenjuje 

nakupovanje uvoženih izdelkov kot napačno, celo nemoralno, saj »škoduje domačemu 

gospodarstvu, povzroča izgubo delovnih mest in je nasploh nedomoljubno« (Shimp in Sharma 

1987, 284). 

Na osnovah teorije o potrošniškem etnocentrizmu smo pripravili zaključno projektno nalogo, 

ki bo dala vpogled v uspešnost različnih slovenskih akcij, katerih namen je ozaveščanje o čim 

večji potrošnji domačih izdelkov.  

1.2 Namen in cilji zaključne projektne naloge 

Namen zaključne projektne naloge je raziskati in analizirati oglaševalske kampanje, ki 

poudarjajo slovenski izvor izdelka ali blagovnih znamk. Na slovenskem trgu je v zadnjem 

času vse več akcij, ki so namenjene rasti prodaje slovenskih izdelkov. Z zaključno projektno 

nalogo smo  raziskali povezave med potrošniškim etnocentrizmom in uspešnostjo kampanj.  

V nalogi smo: 

 preučili literaturo, povezano z etnocentrizmom, 

 analizirali različne kampanje in akcije, ki promovirajo kupovanje slovenskih izdelkov, 

 preverili, ali potrošniki poznajo kampanje, ki podpirajo slovenske podjetnike in 

proizvajalce, 

 raziskali, kako kampanje vplivajo na potrošniško vedenje kratkoročno ter kako kampanje 

vplivajo na potrošniško vedenje dolgoročno,  

 raziskali, ali se je potrošniški etnocentrizem okrepil zaradi vse pogostejših kampanj 

»kupujem slovensko« in 

 raziskali dejavnike nakupnega odločanja, povezane predvsem z izvorom blaga.  
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1.3 Metode za doseganje ciljev zaključne projektne naloge 

Teoretični del je sestavljen iz definicij besed, potrebnih za razumevanje zaključne projektne 

naloge. S pomočjo metod analize, sinteze in kompilacije smo preučili slovensko in tujo 

strokovno literaturo, osredotočili smo se tudi na različne članke, vezane na raziskovanje 

zastavljenega problema, ter internetne vire.  

V empiričnem delu smo raziskali uspešnost kampanj, ki poudarjajo slovenski izvor izdelkov. 

Uporabili smo metodo spletnega in osebnega anketiranja, metoda vzorčenja je bila priročna. 

Vzorec anketiranja zajema 261 anketirancev. Anketni vprašalnik je sestavljen na osnovi 

teoretičnih izhodišč in ugotovitev predhodnih raziskav. Preizkušen je bil na pilotnem vzorcu 

manjšega števila anketirancev, s čimer smo ugotovili razumljivost vprašanj.  

1.4 Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Opažamo trend vedno večje želje kupovanja lokalnih izdelkov. Podjetja so opazila zanimanja 

kupcev, zato so se prilagodila in na police postavljajo vedno več izdelkov slovenskega 

porekla. Poleg interesa večjega števila kupcev po lokalnih izdelkih pa z raznimi akcijami 

pritegnejo pozornost tudi tistih, ki jim poreklo blaga ni primarnega pomena.   

Omejitve pri obravnavanju problema: 

 nepoznavanje celotnega slovenskega trga in razmer na njem, 

 zadostno število potrošnikov, iz katerega bodo razvidni statistično značilni sklepi, 

 relativno malo strokovne literature. 
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2 POTROŠNIŠKI ETNOCENTRIZEM 

Potrošniški etnocentrizem je neka specifična oblika etnocentrizma, zato je treba najprej bolje 

razumeti sam izraz etnocentrizma. Etnocentrizem je besedna zloženka, sestavljena iz dveh 

pojmov: etnično (skupina, narod) in centrizem (središče). Pojem etnocentrizem torej lahko 

razumemo, kot da je lastna skupina ali narodnost boljša od drugih. Izhaja iz sociološkega 

koncepta in prikazuje sam odnos med skupino, s katero se posameznik identificira, in 

skupino, ki ji posameznik ne pripada (de Ruyter, van Birgelen in Wetzels 1998).  

Koncept potrošniškega etnocentrizma (ang. consumer ethnocentrism) je leta 1906 vpeljal 

William Graham Sumner in ga opredelil kot: »… pogled na stvari, v katerih je ena skupina 

center vsega, drugi pa so postavljeni in ocenjeni glede na to skupino … vsaka skupina 

vzdržuje svoj ponos in samovšečnost, je ponosna na svojo posebnost in s prezirom gleda na 

ljudi zunaj skupine«. 

Skozi leta pa se je etnocentrizem porabnikov razvijal, zato obstaja veliko različnih definicij, ki 

opredeljujejo ta pojem.  

Shimp in Sharma (1987, 280) sta ga opredelila kot nagnjenost ljudi, da je skupina, ki ji 

pripadamo, središče sveta, zapostavlja pa vse druge skupine, ki se kulturno razlikujejo in jih 

gledamo zviška ter jih zavračamo, medtem ko sebi enake sprejemamo. Kwak, Jaju in Larsen 

(2006, 368) so ugotovili, da posameznik, ki je etnocentristično naravnan, podpira tradicijo, 

simbole, izdelke lastne kulture in posledično zavrača tradicijo, simbole ter izdelke iz drugih 

kultur. Etnocentristični posamezniki bodo tako izdelke, ki so narejeni v domači državi, ocenili 

popolnoma drugače kot pa izdelke tujih držav (Huddleston, Good in Stoel 2000). 

Okechuku (1994) ter Good in Huddleston (1995) trdijo, da je etnocentrizem porabnikov 

pojav, ki je razširjen predvsem v visoko industrializiranih državah. Kmalu pa so to teorijo leta 

2002 podprli tudi Kamaruddin, Mokhlis in Othman in jo še okrepili. To je povzročilo, da so 

njihove tržnice postale preplavljene z ogromno količino tujih dobrin in sprožilo vprašanje 

glede vedenja potrošnikov v teh delih sveta; kako bo sam etnocentrizem vplival na njihovo 

nakupno vedenje in kako uvrščajo tuje izdelke v primerjavi z domačimi.  

Potrošniški etnocentrizem je eden izmed dejavnikov, ki lahko vplivajo na potrošnikovo 

odločitev, ali bo kupoval domače ali tuje izdelke. In prav to vpliva na pripravljenost 

potrošnika za nakup tujega izdelka (Silili in Karunaranta 2014).  

Raziskave so pokazale, da so pri iskanju vzroka etnocentrizma porabnika pomembne tudi 

splošne značilnosti trga, zato jih je treba upoštevati (Papadopoulos 1993; Jaffe in Nebenzhal, 

2001; v Maher in Vida 2003, 52). Te so: 

 moč domoljubnosti do lastnega naroda oziroma države, 

 stopnja gospodarske razvitosti države izvora izdelka, 

 razvoj posameznega trga in 

 gospodarska ranljivost trga. 

2.1 Koncept potrošniškega etnocentrizma 

Potrošniški etnocentrizem je zapleten konstrukt, ki vključuje kognitivne, afektivne in 

normativne usmeritve k izdelkom iz tujine (Shimp 1984). Kognitivni vidiki se prepoznavajo 

skozi zaznavanje večvrednosti domačih izdelkov in manjvrednosti tujih izdelkov, torej velja 
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prepričanje, da so domači izdelki boljši kot tuji (Shimp in Sharma 1987). Afektivni vidik na 

prvo mesto kot ključno vlogo pri odločanju za nakup določenega izdelka postavlja razsežnost 

čustev posameznega potrošnika. Normativni vidik pa upošteva samo ustreznost izdelka. 

Potrošnik se sprašuje, ali je izdelek, proizveden v lastni državi, ustrezen in primerljiv s tujim 

izdelkom. Prav tako ga postavlja pred vprašanje, kaj storiti glede na svojo potrošniško prakso, 

da bi preprečil škodljive učinke na domače gospodarstvo in blaginjo svoje države (Vida in 

Reardon 2008). 

Po besedah Cattonan (1960) je za samo delovanje etnocentrizma odjemalca značilno 

zagotavljanje preživetja skupine oziroma njene kulture, naraščanje skupinske solidarnosti, 

skladnosti, sodelovanje, zvestoba ter učinkovitost. Sharma, Shimp in Shin (1995, 27) pa so k 

tem značilnostim potrošniškega etnocentrizma dodali tudi naslednje: 

 razlikovanje skupin, 

 zaznavanje dogodkov glede na interese lastne skupine (ekonomske, politične in     

socialne), 

 prikaz lastne skupine kot center,  

 nezaupanje in preziranje drugih skupin, 

 lastno skupino gledati kot superiorno, močno in iskreno ter 

 druge skupine gledati poniževalno, manjvredno, šibko.  

Dve značilnosti potrošniškega etnocentrizma nakazujeta, da je potrošniški etnocentrizem 

samo še en element osebnostnega sistema. Pojav je podvržen stalnim spremembam, ki 

prihajajo iz zunanjega okolja. Pri samem pojavu vidimo, da so njegove značilnosti 

zaskrbljujoče in povzročajo strah pri gospodarstvu države z nakupi tujih izdelkov, 

nepripravljenosti za nakup tujih izdelkov, pojavljajo se tudi predsodki pri uvozu le-teh  

(Sharma, Shimp in Shin 1995, 27). Kljub temu da potrošniki vedo, da so tuji izdelki 

kakovostni, vseeno ostajajo zvesti lokalnim izdelkom, saj za domače še vedno menijo, da so 

vrhunski, tuje pa označujejo kot nekaj negativnega, zato se za njihov nakup ne odločajo 

(Auruskeviciene, Vianelli in Reardon 2012, 23). 

Potrošniki, ki so nagnjeni k etnocentrizmu, menijo, da ni primerno kupovati izdelkov tujega 

porekla, saj škodijo domačemu gospodarstvu, povzročajo brezposelnost in nepatriocizem. 

Zato same posledice potrošnikovega etnocentrizma vključujejo precenjevanje kakovosti in 

vrednosti domačih izdelkov, moralno obveznost do nakupa domačih izdelkov ter dajanje 

prednosti domačim izdelkom (Sharma, Shimp in Shin 1995, 27). S konceptom potrošniškega 

etnocentrizma lahko lažje razumemo, na kakšen način odjemalci in podjetniki primerjajo tuje 

izdelke in izdelke domačega izvora, ter na ta način ugotovimo, zakaj imajo etnocentristični 

potrošniki predsodke do določenega izdelka. Znano je, da so tisti potrošniki, ki so močno 

nagnjeni k etnocentrizmu, tudi bolj nagnjeni k pristranskim sodbam, ki se kažejo z večjo 

naklonjenostjo domačih izdelkov in zavračanjem izdelkom tuje proizvodnje (Kaynak in Kara 

2001). 

Na etnocetristično usmerjenost posameznika primarno vpliva družina, veliko vlogo pa imajo 

tudi vrstniki in mediji (Shimp 1984). Potrošniški etnocentrizem je mogoče razumeti tudi kot 

odnos, ki se osredotoča na zunanje predmete (npr. domače izdelke, domače gospodarstvo …), 

ne pa toliko na posameznika samega (Shimp in Sharma 1987).  



5 

2.2 Dejavniki potrošniškega etnocentrizma 

Vseh potrošnikov ne moremo enačiti, saj niso enako etnocentrični in prav ta raznolikost se 

kaže skozi različne stopnje etnocentrističnih dejavnikov. 

Sharma je s pomočjo ostalih (1995) razvila koncept potrošniškega etnocentrizma in 

predstavila model (Slika 1), s pomočjo katerega razložimo vzroke in pogoje. V njihovih 

raziskavah so ugotovili, da je poleg demografskih in socialno-psihografskih dejavnikov treba 

vključiti in upoštevati še druge konstrukte, in sicer odprtost za tuje kulture, patriotizem, 

konservatizem, kolektivizem oziroma individualizem.  

 

Slika 1: Konceptualni model 

Vir: Sharma, Shimp in Shin 1995, 28. 

 

Na podlagi že obstoječe literature in raziskav predhodnikov pa je Shankarmahesh leta 2006 

objavil članek, v katerem je povzel vse dejavnike potrošniškega etnocentrizma. Opredelil je 

naslednje štiri široke kategorije dejavnikov, ki vplivajo na potrošniški etnocentrizem, in sicer 

socialno-psihološki, ekonomski, politični in socialno-demografski dejavniki. Vsak dejavnik 

posebej in tudi skupaj imajo velik vpliv na obnašanje potrošnika in njegovo končno odločitev. 

V nadaljevanju jih bomo na kratko opisali in pojasnili, za lažjo predstavo pa so dejavniki in 

njihove posledice predstavljeni na Sliki 2.  
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Slika 2: Potrošniški etnocentrizem, dejavniki in njegove posledice 

Vir: Shankarmahesh 2006, 161. 

2.2.1 Socialno-psihološki dejavniki 

Socialno-psihološki dejavniki imajo velik vpliv na potrošniški etnocentrizem. Vključujejo 

odprtost posameznika do drugih kultur, odprtost sveta, domoljubnost, konservatizem, 

kolektivizem, sovraštvo do določene države, materializem, vrednote (eksterne in interne), 

zaznano grožnjo ter dogmatizem (Shankarmahesh 2006).  

Kulturno odprtost po besedah Sharme, Shimpa in Shina (1995) razumemo kot željo po 

interakciji z ljudmi, ki prihajajo iz drugih kultur in imajo drugačna kulturna prepričanja kot mi 

sami. S pomočjo različnih študij so prišli do zaključka, da obstaja negativna povezava med 

kulturno odprtostjo in potrošniškim etnocentrizmom. To je že pred tem podprl Skinner, saj je 

leta 1959 ugotovil, da so tisti posamezniki, ki imajo veliko stika z novimi kulturami, tudi zelo 

etnocentristično naravnani (Shankarmahesh 2006, 149).  

Odprtost svetu (ang. worldmindedness) in kulturna odprtost se razlikujeta pri sami miselnosti, 

kajti kulturna odprtost se nanaša na neko manjšo »skupino« posameznikov. Torej tisti, ki 

pripadajo neki kulturi in imajo enaka, skupna prepričanja, medtem ko se odprtost sveta nanaša 

na to, da je glavna referenčna skupina človeštvo in ne lastni narod, zato ta dejavnik 

predstavlja svetovni pogled na problem človeštva (Sampson in Smith 1957; Skinner 1988; 

Rawwas, Rajendran in Wuehrer 1996). Zaradi vseh študij je težko opredeliti, ali gre za 

negativno ali pozitivno povezanost, saj so avtorji prišli do različnih zaključkov glede same 

povezanosti svetovne miselnosti in potrošniškega etnocentrizma (Shankarmahesh 2006, 149 

in 161). 



7 

Tudi pri naslednjem konceptu domoljubnosti (ang. patriotism) je prišlo do razhajanja, ali 

obstaja pozitivna povezanost ali pa je sploh ni. Sharma, Shimp in Shin (1995) so 

domoljubnost opredelili kot ljubezen oziroma predanost do svoje države. Več avtorjev je s 

pomočjo empiričnih raziskav ugotovilo, da obstaja pozitiven odnos med domoljubnostjo in 

etnocentričnostjo porabnika. To je najprej leta 1988 v svoji raziskavi podprl Han, kasneje pa 

so se mu pridružili tudi Sharma, Shimp in Shin (1995), kot tudi Klein, Ettenson in Morris leta 

1999. Kljub njihovemu prepričanju pa obstajajo dokazi, ki temu nasprotujejo, saj sta 

Bannister in Saunders (1978) iz svoje ankete ugotovila, da Britanci na noben način ne 

podpirajo tujih izdelkov. 

Konservativne osebe malokrat oziroma postopoma sprejemajo spremembe proti svoji volji, 

saj so nagnjene k varovanju svoje tradicije in družbenih ustanov, ki so jo spremljale skozi čas 

(Sharma, Shimp in Shin 1995, 28). S pomočjo raziskav so prišli do zaključka, da obstaja 

pozitivna povezanost med konservativizmom in potrošniškim etnocentrizmom (Sharma, 

Shimp in Shin 1995; Balabains idr. 2001).  

Kolektivizem je težnja po čim boljši skupni blaginji, čeprav to pomeni, da morajo biti 

posamezni cilji podrejeni (Hofstede 1984). Zato kolektivisti menijo, da s svojim vplivom na 

večje skupine ali družbe razkrijejo več etnocentrističnih prepričanj kot pa tisti z 

individualističnimi cilji (Sharma, Shimp in Shin 1995, 28). Pozitivno povezanost 

kolektivizma in etnocentrizma porabnika najdemo v študiji Nishina (1990) in tudi drugih. 

Sovraštvo do določene države (ang. animosity) so Klein, Ettenson in Morris (1999) opisali kot 

ostanek nenaklonjenosti, ki je povezana z vojaškimi, političnimi ali gospodarskimi dogodki v 

preteklosti oziroma sedanjosti in še vedno vplivajo na vedenje potrošnika na mednarodnem 

trgu. Avtorji trdijo, da ta nenaklonjenost še vedno vpliva na nakupne odločitve posameznega 

potrošnika, ne glede na presojo izdelka, ali ima potrošnik to presojo samo za določene države 

in ne za vse, lahko pa to sovraštvo razširi tudi na vse tuje države (Shankarmahesh 2006, 162).  

Belk (1984) je materializem opredelil kot prepričanje, da so materialne dobrine v centru in 

predstavljajo nadomestek medosebnih odnosov, zato ima lastnosti posesivnosti, ne 

velikodušnosti in zavisti. Obstaja pa pozitivna povezanost s potrošniškim etnocentrizmom 

(Shankarmahesen 2006, 163). Naslednji koncept, ki je pomemben, pa so vrednote, ki so neko 

končno stanje obstoja oziroma način vedenja, ki daje prednost določenim načinom življenja 

(Kahle 1983). Poznamo eksterne in interne vrednote. Eksterne vrednote merimo z zabavo 

oziroma v kolikšni meri uživamo življenje in imajo zato pozitiven vpliv na potrošniški 

etnocentrizem, medtem ko imajo interne vrednote negativen vpliv, saj so merjene s 

samospoštovanjem in s samoizpolnitvijo (Shankarmahesh 2006, 163). Velik pozitiven vpliv 

na etnocentrizem potrošnika pa predstavlja tudi zaznana grožnja (ang. salience), ki kaže na 

zaznano grožnjo domačim delavcem in domači industriji (Olsen, Biswas in Granzin 1993). 

Kot zadnji socialno-psihološki dejavnik omenimo dogmatizem, ki nam nekako predstavlja 

črno-bel pogled na svet (Caruana 1996, 40). Govorimo o pozitivni povezanosti, saj naj bi 

manj dogmatični potrošniki imeli pozitivnejši odnos do tujih izdelkov in obratno 

(Shankarmahesh 2006, 163). 

2.2.2 Ekonomski dejavniki 

Pomembni dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri potrošniškem etnocentrizmu, so tudi 

ekonomski dejavniki, med katere spadajo naslednji dejavniki (Shankarmahesh 2006, 163–

164):  
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 kapitalizem,  

 stopnja ekonomskega razvoja,  

 izboljšanje mednarodne ekonomije in  

 izboljšanje osebnih financ. 

 

Kapitalizem ima negativen vpliv na potrošniški etnocentrizem, to je potrdil Rosenblatt (1964) 

v svoji študiji. Tega pa ne moremo trditi za stopnjo ekonomskega razvoja, kajti na začetku 

prehoda razvoja imajo tuji izdelki še neko veljavo, zato še lahko govorimo o pozitivnem 

vplivu, čez čas, ko pa preidejo v vmesno fazo, pa to ne velja več, zato se kasneje tudi pokaže, 

da so potrošniki bolj etnocentrično naravnani (Schuh 1994). Klein, Ettenson in Morris (1999) 

so izboljšanje mednarodne ekonomije opredelili kot prepričanje, da se je svetovna ekonomija 

izboljšala v zadnjih letih in da ima kapitalizem negativen vpliv na potrošniški etnocentrizem 

ter to teorijo potrdila pri izboljšanju osebnih financ.  

2.2.3 Politični dejavniki 

Avtorji kot dejavnike političnega okolja navajajo naslednje (Shankarmahesh 2006, 164): 

 politična propaganda, 

 zgodovina zatiranja, 

 velikost in bližina zunanjih skupin in 

 manipulacija vodij. 

 

Rosenblatt (1964) je za politično propagando trdil, da lahko vodje z vodenjem povečajo 

etnocentrizem v skupini z dvigovanjem strahu v zunanjih skupinah. V kolikšni meri pa to 

vpliva na potrošniški etnocentrizem pa je težko ugotoviti, kajti pojavlja se vprašanje, ali so 

odjemalci, ki pripadajo demokratičnim državam, bolj preplavljeni s politično propagando kot 

pa tisti, ki živijo v avtoritarnih okoljih. V državah, ki imajo dolgo zgodovino zatiranja 

(Poljska), so običajno bolj etnocentristični kot pa v zmagovalnih državah (Rusija), vendar pa 

bi bilo treba ta dejavnik še bolj preučiti, saj bi se rezultati od države do države razlikovali 

(Shankarmahesh 2006, 164). Tudi velikost in bližina zunanjih skupin ter manipulacija vodij 

imajo po besedah Rosenblatta (1964) pozitiven vpliv na etnocentrizem potrošnika.  

2.2.4 Socialno-demografski dejavniki 

Zadnji dejavnik, ki se omenja pri potrošniškem etnocentrizmu, je socialno-demografski. 

Prednost uporabe le-tega je, da lahko posamezne potrošnike razčlenimo glede na pozitivni in 

negativni odnos do tujega izdelka. Shankarmahesh (2006, 164–165) je podrobneje preučil 

naslednje dejavnike: 

 starost, 

 spol, 

 dohodek, 

 izobrazba, 

 rasa in 

 družbeni razred.  

Pojavijo se različna mnenja o tem, kakšen vpliv ima starost na etnocentrizem odjemalca. 

Pozitiven vpliv se pojavi predvsem zaradi povečanja svetskosti v zadnjih letih ter njihovega 
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socialno-kulturnega vpliva na vzorcu prepričanja v mladosti. Pri mlajših generacijah se na 

podlagi raziskav opazi, da so manj etnocentristični kot pa starejša generacija (Caruana 1996, 

42). Nekatere študije pa v svojih raziskavah niso našle povezanosti (Sharma, Shimp in Shin 

1995). Prav tako se težko opredelijo glede vpliva pri spolu potrošnika. Vseeno pa večje 

število raziskav pokaže, da imajo bolj pozitiven odnos do potrošniškega etnocentrizma ženske 

kot pa moški (Sharma, Shimp in Shin 1995). To pripisujejo predvsem temu, da naj bi bile 

ženske bolj konservativne, konformistične in kolektivistično naravnane do ostalih članov neke 

skupine. Vendar pa obstaja nekaj študij, kjer niso ugotovili pomembnih razlik med spoloma 

(Shankarmahesh 2006, 165). Spet drugi (Bannister in Saunderes 1978; v Shankarmahesen 

2006, 165) pa so celo našli večjo etnocentričnost pri moških kot pa pri ženskih potrošnikih. 

Tudi pri dohodku se pojavljajo različna mnenja, ampak je dohodek kljub temu običajno bolj 

negativno povezan s potrošniškim etnocentrizmom. Sharma in sodelavci so leta 1995 v svoji 

raziskavi ugotovili, da imajo potrošniki z večjim dohodkom več možnosti za odkrivanje 

drugih delov sveta in posledično nakupe tujih izdelkov. Ne moremo pa spregledati tudi študij, 

ki dokazujejo, da dohodek ne predstavlja nikakršne povezanosti (Han 1988), in spet tiste, ki 

so celo našle pozitiven vpliv (Tan in Farley 1987; v Shankarmahesen 2006, 165). Družbeni 

sloj odjemalca pa je povezan s samim dohodkom potrošnika, zato so raziskave pokazale, da je 

etnocentričnost manjša v višjih družbenih slojih in obratno (Han 1988; Klein, Ettenson in 

Morris 1999). Študije glede izobrazbe so naklonjene predvsem negativnemu odnosu, saj imajo 

bolj izobraženi ljudje manj etičnih predsodkov oziroma jih nimajo in so tudi manj 

konservativni (Klein, Ettenson in Morris 1999). 

Ponovno se soočimo z različnimi mnenji pri povezanosti rase s potrošniškim etnocentrizmom. 

Nekateri niso našli nobene povezave ( Klein, Ettenson in Morris 1999; v Shankarmahesen 

2006, 165), spet drugi pa so ugotovili, da so etične manjšine bolj naklonjene tujim izdelkom 

(Cottingham in Morris 1991; Zarkada-Fraser in Fraser 2002).  

2.3 Merjenje potrošniškega etnocentrizma 

Vse do leta 1987 ni bilo primerne lestvice za merjenje nagnjenosti k etnocentrizmu, nato pa 

sta Shimp in Shama razvila model, imenovan CETSCALE (Consumer Ethnicentric 

Tendencies Scale), s pomočjo katerega merimo ekonomski etnocentrizem v posameznih 

državah. Lestvica meri naklonjenost potrošnikov do domačih in tujih izdelkov. Predhodni 

modeli niso bili ustrezni, saj so bili preveč splošni ter z njimi ni bilo mogoče dobiti ustreznih 

in primerljivih rezultatov (Jain in Jain 2013, 3). Ker se raziskave predhodnikov niso nanašale 

na ravnanje potrošnikov in trženjsko teorijo, je bilo treba izdelati nov model. 

Prvotno je bila zasnovana tako, da predstavlja prepričanje ameriških potrošnikov o 

primernosti nakupa tujih izdelkov. S pomočjo 17-stavčne lestvice, katero sta razvila s 

predhodnimi raziskavami, testiranji in tehniko kristaliziranja koncepta, sta dobila učinkovito 

in zanesljivo metodo za merjenje etnocentričnega nagnjenja (Shimp in Sharma 1987, 284).  

Lestvica razlaga prepričanje potrošnikov, stališča, namere nakupa in samo izbiro potrošnikov.  

Ker pa je bila lestvica sestavljena za ameriške potrošnike, so se začeli v drugih študijah 

pojavljati dvomi o njeni zanesljivosti v drugih kulturnih okoljih. Zato so na podlagi dela 

Shimp in Sarma (1987) začeli lestvico uporabljati tudi v evropskih državah (Vzhodni Evropi 

in Srednji Evropi, Nemčiji, Španiji, Franciji) in na Japonskem, da bi se prepričali o njeni 

učinkovitosti v drugačnem okolju in razmerah. 
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Shimp in Sharma (1987, 282) sta na podlagi spodnjih trditev ugotavljala stopnjo 

etnocentrističnega nagnjenja odjemalcev. Anketiranci so se lahko odločili nekje med številom 

1 (kar pomeni, da se nikakor ne strinjajo) ter številom 7 (kar pomeni, da se popolnoma 

strinjajo. 

1. Američani bi morali vedno kupovati ameriške izdelke namesto uvoženih. 

2. Uvaža se lahko samo izdelke, ki jih ne proizvajajo v ZDA. 

3. Če želiš ohranjati delovna mesta v ZDA, kupuj ameriške izdelke. 

4. Ameriški izdelki so na prvem in zadnjem mestu. 

5. Kupovanje tujih izdelkov je neameriško. 

6. Kupovanje tujih izdelkov je nepravilno. 

7. Pravi Američan mora vedno kupovati domače izdelke. 

8. Da se ne bi druge države bogatile na naš račun, moramo kupovati ameriške izdelke. 

9. Najboljše je kupovati ameriške izdelke. 

10. Tuje izdelke lahko kupujemo le, če je to res potrebno. 

11. Američani ne smejo kupovati izdelkov tujega izdelka, saj škoduje gospodarstvu in 

povzroča brezposelnost. 

12. Omejiti je treba uvožene izdelke. 

13. Ameriški izdelki so dražji, vendar jih moram podpreti. 

14. Tujci ne smejo dati svojih izdelkov na naš trg. 

15. Tuji izdelki morajo biti visoko obdavčeni, saj bi tako omejili njihov vstop na ameriški trg. 

16. Kupujemo lahko samo tiste tuje izdelke, ki jih v svoji državi ne moremo dobiti. 

17. Ameriški odjemalec, ki kupuje tuje izdelke, je odgovoren za brezposelnost sodržavljanov. 

Rezultati CETSCALE lestvice nam povedo, do katere meje so porabniki zavzeti za nakup 

tujih izdelkov in kje je meja, ko ta dejanja postanejo zanje nemoralna in nedomoljubna. S 

pomočjo 7-stopenjske, Likertove lestvice dobijo končne rezultate merjenja. Na eni strani 

lestvica prikazuje visoko stopnjo etnocentrizma, na drugi skrajni strani pa nizko stopnjo 

etnocentrizma oziroma visoko stopnjo neetnocentrizma (Shimp in Sharma, 1987).  

2.4 Potrošniški etnocentrizem in marketing 

Z rastjo mednarodne trgovine je na voljo vse bolj raznolika paleta izdelkov različnega porekla 

v mnogih državah po vsem svetu. To je povzročilo vse večje zanimanje za preučevanje 

odnosa potrošnika do izdelkov različnega nacionalnega porekla. Ker je gospodarsko okolje 

nepredvidljivo in posledično nestabilno, morajo podjetja za svoje preživetje na trgu pripraviti 

različne marketinške strategije, ki bodo primerne za posamezni trg, saj bodo le tako uspela. 

Carter Jr. (2009) opisuje obnašanje potrošnikov v štirih stopnjah: ocenjevanje izdelka, odnos 

do izdelka, namen nakupa izdelka in dejansko nakupno vedenje. Koncept potrošniškega 

etnocentrizma vpliva na prepričanje in stališča, namero nakupa in nakupno vedenje do 

domačih izdelkov (Shimp in Sharma 1987). Prav tako vpliva na faze procesnega odločanja, 

tržniki morajo torej raziskati vpliv potrošniškega etnocentrizma na različne faze postopka 

odločanja potrošnikov. Na podlagi dognanj najdejo najbolj inovativne strategije, s katerimi 

pridobijo čim večji tržni delež ter tako postanejo vodilni na domačem trgu ali v svetovnem 

konkurenčnem okolju (Shah 2012). 

Potrošniški etnocentrizem ima veliko vlogo tudi takrat, ko se podjetja odločajo o načinu 

vstopa na tuje trge. Če so potrošniki visoko etnocentristično naravnani, morda lokalna 

podružnica na tujem trgu ni primeren način vstopa. Najboljši način vstopa na take trge so 

skupna vlaganja ali strateška zavezništva (de Ruyter, van Birgelen in Wetzels 1998). Pri 
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tekmovanju z lokalnimi blagovnimi znamkami lahko tržniki prepričajo potrošnike, da 

svetovne blagovne znamke simbolizirajo sodobnost, svetovljanstvo, boljši življenjski 

standardi itd. (Akram, Dwight in Akram 2011). Po drugi strani pa lahko domači managerji 

izkoristijo ravno nagnjenost k potrošniškemu etnocentrizmu s kampanjami, ki spodbujajo ta 

čustva, vzbujajo ponosa in občutek, da domače gospodarstvo obranijo pred tujimi konkurenti 

(Jain in Jain 2013). Tržniki pri raziskovanju trga pogosto uporabljajo metodo CETSCALE, ki 

je opisana v poglavju Merjenje potrošniškega etnocentrizma. 

Študije nenaklonjenosti potrošnikov so proučile odnos pripadnikov enega naroda do izdelkov 

drugega naroda. Primerov študij je več, med katerimi lahko najdemo poročilo o tem, da se 

judovski potrošniki izogibajo nakupu izdelkov nemškega porekla. Francoske izdelke 

bojkotirajo Avstralci in prav tako Novozelandci, razlogi naj bi bili jedrski poizkusi Francije v 

Južnem Tihem oceanu. Iz tega sklepamo, če potrošniki menijo, da tuj narod škoduje 

njihovemu, verjetno ne bodo pokazali naklonjenosti izdelkom teh držav (Klein, Ettenson in 

Morris 1999). 
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3 ANALIZA KAMPANJ 

V zadnjem času se na našem trgu pojavlja vse več lokalnih izdelkov in s tem povezanimi 

kampanjami, ki podpirajo domače in lokalne pridelovalce. Kar 85 % vseh izdelkov slovenska 

in kmetijska podjetja prodajo na domačem trgu, kar kaže, da so zanje slovenski potrošniki 

pomembni, saj bi bila prodaja brez njih nizka (ZKŽP 2009). S pomočjo teh akcij poskušajo 

čim bolj spodbujati k nakupu lokalnih izdelkov. Trgovci se vse bolj odločajo za podporo 

domačih pridelovalcev, zato opazimo vse več kampanj. 

V nadaljevanju bomo predstavili naslednje kampanje: 

 Kupujem slovensko, 

 Rade imamo domače, 

 Naše nam paše in Lidlova lojtr' ca domačih, 

 Štartaj Slovenija. 

3.1 Kupujem slovensko 

Marketinška kampanja Kupujem slovensko je bila ena izmed prvih v Sloveniji, ki je 

opozarjala potrošnike na težave uvožene hrane iz tujine, obenem pa je spodbujala 

nakupovanje slovenskih izdelkov ter podpirala domače proizvajalce. Kampanja se je začela 

aprila leta 2008, ko so slovenska kmetijska in živilska podjetja, pod vodstvom Zbornice 

kmetijskih in živilskih proizvodov (ZKPŽ) in v sodelovanju z marketinško agencijo Directa 

na novinarski konferenci, pričeli z medijskim delom kampanje (Kupujem slovensko 2008). 

 

 

Slika 3: Logotip Kupujem slovensko 

Vir: Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij 2009. 

 

Prva faza je bila usmerjena k spoznavanju problematike, s katero se kampanja spopada. S 

pomočjo množičnih medijev so želeli pritegniti slovenskega potrošnika. Sporočilo, ki so ga 

lansirali mediji, je bilo provokativno, namen je bil vzbuditi potrošniško pozornost. Sedem 

dilem je bilo vzpostavljenih skozi pojme, ki so bili dodatno razširjeni preko vprašanj: 

 varčnost (Dobro ali cenjeno?), 

 zmernost (Košarica ali voziček?), 

 prevzetnost (Sir ali Käse?), 

 brezbrižnost (Izbiram ali sledim?), 

 naivnost (Vsebina ali reklama?), 
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 kratkovidnost (Kupujem slovensko ali Janez, 33 let čez 5 let brezposeln?), 

 pripadnost (Slovenec ali 漢鼎?). 

 

Dileme so bile zaključene z odstavkom: » Vedno sem postavljen pred izbiro. Želim izbrati 

dobro, pametno in z občutkom za kakovost življenja. Želim izbrati in ne jemati že izbranega. 

Želim kakovostno in živila s poreklom. To je del nove narave, je moj način življenja, ki se mu 

ne želimo odpovedati. Izbiram prihodnost. Kupujem slovensko.«  

Prvi del kampanje je bil predstavljen v zloženki, prilagojeni tiskanim medijem, ki je izšla v 

nakladi 400.000 kosov. Posamezna vprašanja so bila objavljena tudi v slovenskih časopisih in 

prilogah. Močno oglaševanje je bilo usmerjeno tudi na radijske postaje. V okviru kampanje so 

prirejali tudi novinarske konference in okrogle mize, pri katerih so sodelovala pomembna 

imena iz slovenskega agroživilskega področja. Redno pa so poročali tudi o učinkih ter odzivih 

javnosti na kampanjo (Kupujem slovensko 2008).  

Druga faza kampanje je bila usmerjena k jasni komunikaciji pomena oznake »S«. Ta je bila 

zasnovana, da bi vsebinsko prikazala kakovost izdelka, pridelanega ali predelanega znotraj 

Slovenije, in gospodarski namen takšnega nakupa. Blagovno znamko Kupujem slovensko 

predstavljajo štirje elementi: kakovost, varnost, okus in tradicija. Tem elementom pa je dodan 

še peti, socialni vidik kampanje, ki se zavzema za ohranitev delovnih mest. Problematika 

zajema zaposlovanje, ohranjanje slovenskega kmetijskega in živilskega trga in proizvodnje ter 

zagotavljanje kakovosti in konkurenčnosti slovenskih izvajalcev. Začetek druge faze so 

napovedali na novinarski konferenci, kampanja se je predstavila tudi na kmetijsko-živilskem 

sejmu v Gornji Radgoni leta 2009. Oglaševanje je bilo skladno s strateškim načrtom, 

usmerjeno k jasni predstavitvi pomena logotipa (Slika 3) Kupujem slovensko ter vsebinskemu 

ozadju, ki definira, kaj pomeni slovensko. Ponovno so v medije poslali večjo serijo plačanih 

objav, s katerimi so opozarjali na že omenjene elemente kampanje (Kupujem slovensko 

2008). Pred zaključno, tretjo fazo je kampanjo podprlo že 64 kmetijskih in živilskih podjetij, z 

njihovo oznako «S« pa je bilo označenih že več kot 500 kmetijskih in živilskih izdelkov 

(Gospodarska zbornica Slovenije 2010). 

S tretjo fazo kampanje so začeli leta 2010, njen namen pa je bil povečati interakcijo s 

potrošniki. V kampanjo so začeli vključevati tudi trgovce, kar jim je omogočilo, da so lahko 

pričeli graditi slovensko verigo »od njive do mize«. Vse aktivnosti so se usmerile k 

predstavitvam na samih prodajnih mestih ter k pospeševanju prodaje izdelkov podpornikov 

kampanje (Kupujem slovensko 2008). Predsednik UO ZKŽP, mag. Iztok Bricl, je pred tretjo 

fazo povedal, da je pomembno, da so pri kampanji začeli sodelovati tudi trgovci, saj prav oni 

pomembno vplivajo na izbiro porabnika. S tem si želi tudi, da bi bila slovensko 

živilskopredelovalna industrija bolj vključena v ekonomske strategije države, saj je ena izmed 

ključnih industrij, ki skrbi za samooskrbo države in prehrano prebivalstva. Dodaja pa še, da je 

prihodnost prehrane odvisna predvsem od porabnikov in posledično njene podpore kampanji 

(Gospodarska zbornica Slovenije 2010).  

3.2 Radi imamo domače 

Kampanja Radi imamo domače je izmed ena prvih akcij, ki so začele s promocijo slovenskih 

izdelkov, vendar smo jo prvotno našli pod imenom »Iz domačih krajev«. Leta 2012 je tako 

Mercator postal prvi trgovec v Sloveniji, ki je v svojo ponudbo dodal pridelke slovenskih 

kmetov. Ponudbo domačih izdelkov pa v trgovinah težko zgrešimo, saj so vsi izdelki označeni 

z rdečim srčkom Radi imamo domače (Mercatorgroup.si 2016). 
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Slika 4: Logotip Radi imamo domače 

Vir: Mercator 2020. 

Že od vsega začetka je akcija priljubljena in prepoznavna med slovenskimi potrošniki. Pri 

Mercatorju so dali velik pomen sami promociji akcije. Tako zasledimo tiskane (reklame, 

letaki) in televizijske oglase kot tudi spletne oglase in oglase na družbenih omrežjih. K 

sodelovanju v akciji in promociji so povabili tudi slovenske smučarske skakalce. S tem so še 

dodatno pridobili prepoznavnost. Kampanja se je imenovala »Skočite v Mercator, podprite 

skakalce«. S samo akcijo so želeli podpreti slovenske skakalce in pomladke v skakalnih 

klubih. »Bistvo te akcije je, da skupaj »skočimo, poletimo« v vsak slovenski dom, da v času 

tekmovalne sezone navdušimo čim več ljudi za šport, ki ni množičen, pa ima kljub temu 

ogromno navijačev … Ponosni smo, da je Mercator naš partner. Hvaležni smo tudi kmetom in 

lokalnim proizvajalcem in vsakomur, ki bo sodeloval v akciji. Radi imamo skoke, radi imamo 

domače! Zato smo zopet z vami.« (Ljubo Jasnič, predsednik zbora in odbora za smučarske 

skoke in nordijsko kombinacijo pri SZS). Odločili so se, da za vsak nakup izdelka z oznako 

Radi imamo domače donirajo 30 centov in tako podprejo smučarske skoke in njihov razvoj. 

Ključni dejavnik pri vsem tem so bili kupci, ki so z nakupom izdelkov podprli tako lokalne 

proizvajalce kot tudi naše smučarske skakalce. Skakalci pa niso edini, ki jih podpira Mercator, 

na ta seznam dodamo še družbeno koristne projekte, lokalna društva ter slovensko kulturo in 

druge športnike (Siol 2017). 

Mercator vse skozi išče nove lokalne dobavitelje, zato se je odločil, da bo s pomočjo 

Zadružne zveze Slovenije in sedanjimi dobavitelji pripravil regijska srečanja, imenovana 

akademija Radi imamo domače. Glavna cilja akademije sta bila ponuditi priložnost za 

poslovno ter prijateljsko srečanje tedanjih in prihodnjih dobaviteljev iz posameznih regij ter 

predstavnikov zadrug in gostiteljic ter medijev kot tudi za ustvarjanje nekega novega okolja, 

ki bo ponudilo novo znanje, izmenjavo izkušenj in s tem možnost za nove zgodbe (Mercator 

2020).  

Do danes se lahko pri Mercatorju pohvalijo z več kot 160 lokalnimi dobavitelji in 20 

kmetijskimi zadrugami, ki dobavljajo že več kot 1.400 domačih lokalnih izdelkov. Izdelke z 

oznako Radi imamo domače najdemo v 254 Mercatorjevih prodajalnah po vsej Sloveniji. 

Omeniti je treba, da se izbor izdelkov razlikuje od trgovine do trgovine, saj po eni strani želijo 

ohranjati lokalnost, po drugi strani pa imajo določene kmetije omejitve pri njihovi količini, 

tako da je njihova proizvodnja majhna in butična. Tudi navade kupcev se razlikujejo od regije 

do regije. Vsak Mercatorjev pridelovalec se iz dneva v dan trudi, da imajo potrošniki na voljo 

najširši izbor domačih izdelkov vedno pri roki, zato skrbijo za dobro in kakovostno domačo 

hrano (Mercator 2020). 
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3.3 Lidlova lojtr' ca domačih in naše nam paše 

Pri Lidlu se lahko pohvalijo že s štirimi generacijami, ki so uspešno sodelovale pri projektu 

Lidlova lojtr'ca domačih. S pomočjo razpisa so k sodelovanju vabili manjše slovenske butične 

proizvajalce prehrambnih kot tudi ostalih izdelkov. Tako so želeli malim podjetjem na 

enostaven način omogočiti, da se predstavijo Sloveniji in tako začnejo sodelovati z enim 

večjih trgovskih ponudnikov pri nas. Ker vedo, da je za male podjetnike, ki so šele dobro 

začeli svojo pot, vstop na police Lidla velik izziv, so jim pri Lidl Slovenija ponudili vso 

pomoč. Tako so jim na voljo z nasveti s prodajnega kot tudi marketinškega vidika, prav tako 

jim pomagajo pri izpopolnitvi izdelka pred samo prodajo.  

 

Slika 5: Logotip Lidlova lojtr'ca domačih 

Vir: Lidl Slovenija 2020. 

Dobavitelji trdijo, da je sodelovanje z Lidlom nepozabna izkušnja. Eden izmed prvih 

dobaviteljev je tudi Rok Starič iz podjetja Rok's nut butter, ki pravi: »Sodelovanje z Lidlom 

Slovenija je tako naše izdelke kot tudi našo prodajo in marketing dvignilo na višjo raven. Po 

prvem izboru na razpisu Lojtr'ce domačih smo namreč z Lidlovo pomočjo nadgradili 

deklaracije prijavljenega izdelka oziroma uveli še strožje standarde kakovosti, kar nam je 

prineslo odlične prednosti«. Po zgledu Mercatorja se je tudi Lidl odločil, da pripravi 

akademijo Lidlove Lojt'ce domačih, kjer bodo lahko dobavitelji dobili dodatna znanja, ki jim 

bodo koristila pri razvoju podjetja in njihovi rasti (Lidl Slovenija 2020). 

Pri Lidlovem projektu opazimo, da ne gre za uvrstitev izdelkov v redno prodajo, ampak za 

akcijsko ponudbo izdelkov, ki jo predstavijo 2- do 3-krat na leto. Vseeno pa se dobavitelji 

vračajo z veseljem, saj jim taka akcija pomaga predvsem pri prepoznavnosti njihovih 

izdelkov. Nekateri izdelki so tako navdušili kupce, da so jih dodali v praznično ponudbo 

izdelkov Deluxe (naravno milo iz kozjega mleka, kopalna sol, arašidovo maslo) ali pa so si 

celo izborili mesto v redni ponudbi (sladoled Stork). Od leta 2017 do danes se je na prodajnih 

policah predstavilo že 168 izbranih dobaviteljev z 226 slovenskimi butičnimi izdelki. Med 

njimi najdemo mesnine, mlečne izdelke, namaze in začimbe, napitke, alkoholne pijače, 

sladice, pripravljene jedi kot tudi kozmetiko in igrače ter razne pripomočke (Press Clipping 

2018). 

Lidlova lojt'ca domačih pa ni edini projekt, s katerim se lahko pohvalijo. Ker je bil njihov prvi 

projekt ponudbe lokalnih izdelkov tako uspešen, so se odločili, da to nadgradijo z lastno 

blagovno znamko Naše nam paše in podprejo trajnostni razvoj ter lokalno proizvodnjo, zato 

so na svoje prodajne police v redno ponudbo dodali slovenske lokalne izdelke preverjenih 
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Lidlovih dobaviteljev. Znamka se lahko pohvali s 65 prehranskimi izdelki, med njimi 

najdemo raznovrsten izbor svežega mesa, domače mesne specialitete, pekovske izdelke 

testenine in sladice. Nabor izdelkov bodo vseskozi širili, saj bodo le tako uspeli ustreči čim 

več strankam. Dobavitelji pa pri svojih izdelkih ne pozabijo slediti kulinaričnim smernicam in 

slovenski tradiciji (Press Clipping 2018). 

Tudi tukaj pa niso pozabili na ustrezno promocijo, zato so za predstavitev znamke Naše nam 

paše organizirali prav poseben dogodek, ki se je odvijal v ljubljanski Švicariji v Tivoliju. 

Posebno pozornost so namenili televizijskemu oglasu, ki je bil glavni del komunikacijske 

kampanje, za katero so izbrali prav posebno skladbo bratov Avsenik – Nesi me, nesi (Lidl 

Slovenija 2020). 

 

Slika 6: Logotip Naše nam paše 

Vir: Lidl Slovenija 2020. 

3.4 Štartaj Slovenija 

Kot zadnjo kampanjo, ki podpira slovenske izdelke, bomo predstavili Štartaj Slovenija, ki pa 

je zastavljena malo drugače kot prej omenjene kampanje. Projekt k sodelovanju vabi 

predvsem slovenske podjetnike, ki bi s svojimi inovativnimi izdelki navdušili potrošnike. 

Štartaj Slovenija je projekt, ki se je začel leta 2016, nastal je v sodelovanju z agencijo 

Formitas, ki je dala idejo o sami oddaji in agencijsko vztrajnost, podjetjem Spar Slovenija, 

kjer so ponudili svoje trgovsko znanje in prodajne police v svojih trgovinah po Sloveniji, in 

POP TV-jem, brez katerega ne bi bilo televizijske oddaje. Da je projekt postal uspešen, pa je 

bilo potrebnega veliko znanja, predanosti, izkušenj in dobrih rešitev. Ne pozabimo omeniti, da 

je projekt Štartaj Slovenija dobitnik mnogih nagrad, med njimi so: zlata nagrada Efflie 

Slovenija, nagrada za najbolj inovativen TV-program, prvo mesto na 26. oglaševalskem 

festivalu, nagrada na mednarodnem forumu NATPE in pa najbolj odmevna nagrada – 

uvrstitev v ožji izbor najbolj inovativnih kampanj po svetu (Cekin.si. 2019). 

Skozi leta je projekt dobival vse večjo prepoznavnost in privabljal vse več slovenskih 

podjetnikov. Pomembni dejavnik pri samem projektu so bili kupci, kajti oni so s pomočjo 

širjenja dobrega glasu in nakupi določenega izdelka prispevali k uspehu in tako izbrali »hit 

produkt« leta, ki je pomenil posebno čast in pozornost. Primarni cilj za vse mlade podjetnike 

pa je bil podpisati pogodbo in postati partner Spar Slovenija.  

Do sedaj so bile uspešno zaključene že štiri sezone Štartaj Slovenija, v katerih se je 

predstavilo 28 podjetnikov z več kot sto izdelki. Laskavi naziv »hit produkt« so do sedaj 

dobili Nelipot (naravni dezodorant v kremi), Noela (krema za nego obraza s polžjo slino), 

Lapopsi (sadni zamrznjeni desert brez slabe vesti) in BeLife kambuča (naravna gazirana 

pijača) (Spar Slovenija 2020). 
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Slika 7: Logotip Štartaj Slovenija 

Vir: Spar Slovenija 2020. 
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4 PRIPRAVA RAZISKAVE 

Pred objavo anketnega vprašalnika smo ga preizkusili na manjšem številu anketirancev, s 

pomočjo katerih smo ugotovili, da so zastavljena vprašanja razumljiva. Potem smo anketni 

vprašalnik objavili na socialnih omrežjih, nekaj anket pa je bilo opravljenih tudi osebno.  

Vprašanja so bila različnih tipov (zaprti tip vprašanj, odprti tip vprašanj, vprašanja z mersko 

lestvico …). Podatke smo zbirali štirinajst dni, pridobili pa smo rezultate 261 anketirancev.   

Cilj celotne raziskave je bil ugotoviti uspešnost kampanj, ki poudarjajo slovenski izvor 

izdelkov, ugotoviti pomembnost posameznih dejavnikov pri nakupu ter ugotoviti, ali 

slovenski porabniki podpirajo domače, lokalne izdelke.   

4.1 Značilnosti raziskave 

Vzorec je zajemal 261 anketirancev, od tega je bilo 207 žensk (79 %) in 54 moških (21 %). 

Največ anketirancev 111 (43 %) je spadalo v tretjo starostno skupino (27–40 let). Slika 8 

prikazuje starost anketirancev, ki so bili razvrščeni v pet starostnih skupin.  

Slika 8: Starostna skupina anketirancev 

Tretja spremenljivka, ki smo jo analizirali, je bil status anketirancev. Ugotovili, da je kar 63 % 

aktivnih, 17 % šolajočih, 12 % brezposelnih, 5 % upokojencev ter 4 % neaktivnih. Naslednja 

spremenljivka, ki smo jo analizirali, je bila izobrazba. Rezultati ankete so pokazali (Slika 9), 

da ima le 4 % anketirancev magisterij oz. doktorat,  5 % pa le osnovnošolsko izobrazbo. 

Večina anketirancev, 51 % ima srednješolsko oziroma poklicno izobrazbo, s 25 % jim sledijo 

tisti z dokončano višjo oz. visokošolsko izobrazbo, 16 % pa ima univerzitetno izobrazbo.  
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Slika 9: Najvišja dosežena formalna izobrazba 

4.2 Pomembnost dejavnikov pri nakupnih odločitvah 

Pri tem vprašanju smo želeli izvedeti, kateri so tisti dejavniki, ki so v očeh vprašanih najbolj 

pomembni, ko se odločajo za nakup nekega izdelka. Anketiranci so imeli na voljo lestvico od 

1 do 5, pri čemer je 1 pomenilo zelo nepomembno, 5 pa zelo pomembno. Izbirali so lahko 

med naslednjimi dejavniki: cena, blagovna znamka, kakovost, embalaža, država 

izvora/poreklo izdelka, izkušnja z izdelkom, priporočila znancev o izdelku in oglaševanje 

posameznega izdelka. Kot razberemo s spodnje slike (Slika 10), je anketirancem najbolj 

pomembna izkušnja z določenim izdelkom, kar je mogoče presenetljivo, saj bi po naših 

predvidevanjih tja uvrstili ceno in kakovost, vendar prav ta dejavnika ne zaostajata veliko, saj 

je pri vprašanih dejavnik kakovosti kot zelo pomembno označilo 48 % vseh, cena pa je bila 

zelo pomembna pri 33 % vseh anketirancev. Blagovna znamka, oglaševanje izdelka in 

embalaža pa jim ni niti pomembno niti nepomembno, kar je pričakovan rezultat. 

 

Slika 10: Pomembnost dejavnikov pri nakupnih odločitvah 
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Eden izmed pomembnih dejavnikov pri ugotavljanju nagnjenosti k etnocentrizmu je država 

izvora izdelka. Rezultati naših ugotovitev so predstavljeni na Sliki 11, s katere razberemo, da 

je 22 % anketirancev zelo pomembno, da je izdelek slovenskega porekla, sledi jim 28 % 

tistih, ki jim je poreklo izdelka pomembno. Največ pa je takih, ki jim niti ni pomembno niti 

nepomembno. Iz dobljenih rezultatov sklepamo, da je 50 % vseh vprašanih etnocentristično 

naravnano. 

 

Slika 11: Pomembnost države izvora oz. porekla izdelka 

4.3 Prepoznavnost posameznih kampanj 

Pri naslednjem vprašanju smo ugotavljali, za katere izmed danih kampanj so anketiranci že 

slišali. Na voljo so imeli kampanjo Kupujem slovensko, Naše nam paše, Lidlova lojtr'ca 

domačih, Štartaj Slovenija in Radi imamo domače, lahko pa so tudi dodali še kakšno drugo 

kampanjo, vendar se za to ni odločil nihče. 

Kampanja Naše nam paše je bila najmanj prepoznavna akcija med danimi (pozna jo 122 

anketirancev). Morda je razlog za to, da je bila najmanj oglaševana kampanja izmed naštetih, 

kar pa ne velja za projekt Štartaj Slovenija, saj je za to kampanjo že slišalo kar 229 vseh 

vprašanih. To pa bi lahko pripisovali predvsem odlično zastavljenemu projektu ter odlični 

oglaševalski akciji, ki je bila zelo dobro sprejeta med potrošniki. Zelo dobro sta med 

potrošniki poznani tudi kampanji Lidlova lojtr'ca domačih in Kupujem slovensko, saj je za 

njih že slišalo 78 % anketirancev. S 54 % jim sledi kampanja trgovine Mercator Radi imamo 

domače. 
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Slika 12: Prepoznavnost posameznih kampanj 

Ker smo želeli preveriti, kje so izvedeli za posamezno kampanjo, smo postavili tudi to 

vprašanje, iz katerega smo ugotovili, da so informacije o akcijah največkrat zasledili na 

televiziji in radiu (71 %) sledijo socialna omrežja (70 %) in pa reklame, časopisi ter revije  

(68 %). Manj pogosto pa so o njih izvedeli pri prijateljih, sorodnikih in znancih (31 %) ter 

obcestnih plakatih (30 %). Nekdo pa je tudi dodal, da je zanje slišal v službi, saj dela kot 

trgovec, drugi pa, da so mu naštete kampanje nepoznane. Iz teh rezultatov razberemo, da sta 

najboljši »reklami« za neko določeno kampanjo televizija in socialna omrežja.  

4.4 Uspešnost kampanj 

Vse kampanje si želijo, da uspejo, vendar ni tako, zato smo preverili, kako pogosto 

anketiranci dejansko kupujejo izdelke iz posameznih kampanj ter kateri so najpomembnejši 

razlogi za nakup. Izvedeti pa smo želeli tudi, koliko je tistih, ki takih izdelkov sploh ne 

kupujejo in njihove glavne razloge za to.  

Najprej smo vprašali, kako pogosto kupujejo take izdelke. Ugotovili smo, da se 29 % vseh 

anketirancev ne poslužuje takih nakupov, vsi ostali pa jih kupujejo vsak mesec (51 %), vsak 

teden (18 %) ali pa celo vsak dan (2 %). 

Poglejmo si najprej razloge, zakaj se potrošniki ne odločajo za nakup izdelkov iz posameznih 

kampanj. Glavni razlog za nenakup je, da potrošniki ne poznajo izdelka, takih je bilo 41 

anketirancev (med tistimi, ki so na prejšnje vprašanje odgovorili, da nikoli ne kupujejo 

izdelkov iz omenjenih kampanj), sledi ji previsoka cena, za katero se je odločilo 33 vseh. 

Manj pomembna razloga pa sta bila pripadnost tujim znamkam ter nezaupanje v izdelke. 

Anketiranci so dodali, da ne hodijo v trgovino, da nimajo samostojnega gospodinjstva ter 

posledično niso veliko v trgovini, kupujejo po načelu videno, občuteno in izkušnjah.  
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Slika 13: Zakaj potrošniki ne kupujejo izdelkov predstavljenih kampanj 

Glavni razlogi, zaradi katerih se potrošniki odločajo za nakup izdelkov predstavljenih 

kampanj, so predstavljeni na spodnji sliki (Slika 14). Najbolj pomembno pri nakupu 

posameznega izdelka po mnenju anketirancev je domač slovenski izdelek (128 tistih, ki 

kupujejo izbrane izdelke) ter kakovost izdelka. Pomembne so jim tudi dobre izkušnje z 

izdelkom, prav tako pa si želijo podpreti domače proizvajalce. Nekaj dajo potrošniki tudi na 

priporočila drugih, medtem ko pa se jim zdi oglaševanje izdelka skoraj nepomemben dejavnik 

pri nakupu.  

 

Slika 14: Razlogi za nakup izdelkov iz kampanj 

Kampanje želijo biti učinkovite pri doseganju svojega namena. Zato smo anketirance vprašali, 

če prav take kampanje spodbujajo k nadaljnjemu nakupovanju domačih izdelkov, kar pomeni 

podporo domačemu gospodarstvu. Ugotovili smo, da se večina strinja s to trditvijo, 35 % je 

takih, ki niso opredeljeni, ostalim pa se ta trditev ne zdi pravilna (4 %) oziroma ne vedo  

(4 %). Rezultati so predstavljeni na spodnji sliki (Slika 15).  
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Slika 15: Učinkovitost kampanje pri doseganju svojega namena 

4.5 Kupovanje izdelkov pri drugih lokalnih proizvajalcih 

Izdelkov slovenskega porekla ne dobimo samo v večjih trgovinah oziroma v predstavljenih 

kampanjah, ampak tudi pri lokalnih proizvajalcih. Ugotovili smo, da kar 72 % vseh 

anketirancev nakupuje pri drugih lokalnih proizvajalcih, kar je spodbudna novica, saj tako 

podpiramo domače gospodarstvo. 

 

 

Slika 16: Nakup izdelkov pri drugih lokalnih proizvajalcih 
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5 SKLEP 

Potrošniški etnocentrizem daje v ospredje potrošnje domače izdelke pred tujimi. Močna 

pripadnost svoji kulturi, kar ima med drugimi za posledico tudi relativno močan potrošniški 

etnocentrizem, krepi domače gospodarstvo. Bolj kot so ljudje pripadni svoji kulturi, bolj bodo 

kupovali domače, lokalne izdelke.  

Sama pripadnost določeni kulturi ni dovolj. Pomembnih je tudi več vrst dejavnikov, med 

njimi socialno-psihološki, ekonomski, politični in socialno-demografski. Da potrošnik zazna 

domače izdelke, so danes potrebni tudi dovolj dobro oglaševanje, kakovost izdelkov in 

konkurenčne cene.  

Potrošniški etnocentrizem najbolj učinkovito merimo s tako imenovanim modelom 

CETSCALE, ki nam preko 17-stavčne lestvice pove, do katere meje so porabniki zavzeti za 

nakup tujih izdelkov in kje je meja, kjer le-ti niso več primerni.  

K potrošniškemu etnocentrizmu pripomorejo tudi različne marketinške kampanije, katerih 

imamo v Sloveniji kar nekaj. Cilj vseh kampanij je enak, prepričati potrošnika, naj kupuje 

domače in lokalno, saj s tem krepimo domače gospodarstvo in ohranjamo manjše butične 

izdelke. Kampanije so zastavljene tako, da se potencialnemu kupcu čim bolj vtisnejo v 

spomin. Slogane vidimo na plakatih ob ulicah, reklamni oglasi se vrtijo na radijskih postajah, 

te iste slogane pa vidimo tudi v trgovinah, kjer so izdelki teh akcij posebej označeni in ločeni 

od preostalih izdelkov. Kupca poskušajo pritegniti tudi z embalažo, nekateri tudi s 

fotografijami proizvajalcev, iz katerih potrošnik vidi, da gre za običajne preproste ljudi. 

Na podlagi raziskave smo ugotovili, da je poznavanje kampanj, ki podpirajo potrošnjo 

domačih izdelkov, relativno dobra. Več kot polovica vprašanih pozna vsaj 4 izmed 5 naštetih 

kampanij. Skoraj tri četrtine vprašanih kupuje tudi lokalne izdelke pri lokalnih ponudnikih. 

Pri nakupu izdelkov domače proizvodnje anketirancem nista pomembni embalaža ali 

oglaševanje, po drugi strani pa je večina za akcije izvedela prav preko oglaševanja na radiju, 

televiziji in družabnih omrežjih.  

V času svetovnega globalizma potrošniški etnocentrizem ni nekaj samoumevnega. Za 

ozaveščanje potrošnikov o prednostih kupovanja domačih izdelkov je treba vložiti kar nekaj 

naporov. Potrebne so močne kampanje, ki imajo zastavljene konkretne cilje. Da akcije 

postanejo uspešne, se morajo potrošniki čutiti pripadni akciji, kar po svoji uspešnosti kaže 

inovativni pristop akcije Štartaj Slovenija. 
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PRILOGE 

Priloga 1 Anketni vprašalnik 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 



Priloga 1 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Pozdravljeni, sem študentka Fakultete za management. Za namene zaključne projektne naloge 

z naslovom Analiza uspešnosti kampanj »Kupuj slovensko« sem pripravila anketni 

vprašalnik. Prosim, da si vzamete nekaj minut in rešite anketo. Anketa je anonimna, podatki 

pa bodo uporabljeni samo za potrebe zaključne projektne naloge. Hvala.  

1. Spol 

o Ženski 

o Moški 

 

2. V katero starostno kategorijo spadate? 

o Do 18 

o 19 do 26 let 

o 27 do 40 let 

o 41 do 59 let 

o 60 let ali več 

 

3. Kakšen je vaš trenutni status? 

 Šolajoči 

 Aktivni 

 Neaktivni 

 Brezposelni 

 Upokojenec 

 

4. Kakšna je vaša najvišja dosežena formalna izobrazba? 

o Osnovna šola 

o Srednja šola/poklicna šola 

o Višja ali visokošolska izobrazba 

o Univerzitetna izobrazba 

o Magisterij/doktorat 

 

5. Z ocenami od 1 do 5 opredelite pomembnost navedenih dejavnikov, ki vplivajo na vaš 

nakup. (1 pomeni zelo nepomembno, 5 pomeni zelo pomembno) 

Cena 1 2 3 4 5 

Blagovna znamka  1 2 3 4 5 

Kakovost 1 2 3 4 5 

Embalaža 1 2 3 4 5 

Država 

izvora/poreklo 

izdelka 

1 2 3 4 5 

Vaše izkušnje z 

izdelkom 

1 2 3 4 5 

Priporočila znancev o 1 2 3 4 5 



Priloga 1 

 

izdelku 

Oglaševanje izdelka 1 2 3 4 5 

6. Za katere od spodaj naštetih kampanj ste že slišali? 

o Kupujem slovensko 

o Naše nam paše  

o Lidlova lojtr'ca domačih 

o Štartaj Slovenija 

o Radi imamo domače 

o Drugo:_________ 

 

7. Kje ste izvedeli za kampanje? 

 Prijatelji, sorodniki, znanci 

 Tv, radio 

 Obcestni plakati 

 Reklame, časopis, revije 

 Splet 

 Socialna omrežja 

 Drugje:________ 

 

8. Kako pogosto kupujete izdelke iz zgoraj omenjenih kampanj? 

o Nikoli 

o Vsak dan 

o Večkrat na teden 

o Vsak mesec 

 

9. Zakaj ne kupujete teh izdelkov? (vprašanje se pojavi, če na prejšnje vprašanje 

odgovorimo z nikoli) 

 Previsoka cena 

 Nezaupanje v proizvode 

 Pripadnost tujim blagovnim znamkam 

 Ne poznam izdelkov 

 Drugo_______ 

 

10. Trije glavni razlogi, zaradi katerih se odločite za nakup teh izdelkov? (vprašanje se 

pojavi, če je odgovor na 9. vprašanje vsak dan, večkrat na teden ali vsak mesec) 

 Kakovost izdelka 

 Domač proizvod 

 Priporočilo za nakup 

 Podpora domačih proizvajalcev 

 Dobre izkušnje z izdelkom 

 Oglaševanje izdelka 

 

11. Se vam zdi, da so take kampanje učinkovite pri doseganju svojega namena 

(spodbujanje nakupovanja domačih izdelkov in domačega gospodarstva)? 

o Da 

o Ne  

o Mogoče 

o Ne vem 

 



Priloga 1 

 

12. Ali kupujete izdelke pri drugih lokalnih proizvajalcih? 

o Da 

o Ne

 


