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POVZETEK 

Cena je pomemben dejavnik v življenju vsakogar. Podjetju predstavlja cena del 

marketinškega spleta. V primeru, da je ta pravilno postavljena in skladna z ostalimi 

sestavinami marketinškega spleta, prinese podjetju dobiček. Dobiček pa je glavni cilj vsakega 

podjetja. Za kupca pa predstavlja cena pomemben dejavnik, ki bo vplival na to, kakšna bo 

njegova nakupna odločitev. Splošno znano je, da ženske največkrat opravljajo nakupe za 

celotno družino. Prav zaradi tega ima dejavnik cena nanje močnejši vpliv kot na moško 

populacijo, kar prikazuje tudi opravljena raziskava. Od vseh dejavnikov, ki so bili v raziskavi 

upoštevani, ima močnejši vpliv na nakupno odločitev le dejavnik kakovosti.  

Ključne besede: cena, potrošnik, nakup, nakupna odločitev, dejavniki nakupnega vedenja 

 

SUMMARY 

The price is an important factor in the lives of everyone. Price represents part of marketing 

mix for the company. In the case that price stands correctly and it is compatible with other 

components of marketing mix, it brings profit to company. Profit is the main goal of every 

company. For consumer price represents an important factor, which will affect the consumer 

purchase decision. It is well known that women often make a purchase for the entire family. 

For this reason the factor price has stronger influence to the women population as the male 

population, which shows recent research. Of all factors that were included in the research only 

the factor quality, has a stronger influence on purchase decision.  

Key words: price, consumer, purchase, purchase decision, buyer behavior factors  

UDK: 338.51:366.12(043.2) 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč 

Ob besedi cena najprej pomislimo na denar oziroma na vrednost, ki nam jo predstavlja nek 

proizvod. Slovar slovenskega knjižnega jezika (2002) besedo cena opredeljuje kot vrednost 

blaga ali storitev, izraženih v denarju. Po Kotlerju (2004, 470) pa je cena ena izmed 

pomembnejših sestavin marketinškega spleta. Pomembno je, da je cena tista, ki podjetju 

prinaša prihodek. Zato je za podjetje zelo pomembno, kakšno ceno določi in ali se njihova 

cenovna politika sklada s politiko podjetja. V nasprotnem primeru lahko pride v očeh kupca 

do napačne predstave.  

Na to, kakšen izdelek bo kupec izbral, pa vpliva več dejavnikov. Kotler (2004, 183-199) je te 

dejavnike razvrstil v štiri skupine: psihološke, kulturne, družbene in osebne. Mumel (2001) te 

dejavnike razdeli v dve skupini: notranje in zunanje. Mihaljčič (2006) pa na: psihološke, 

sociološke, ekonomske in tržne. Tako lahko vidimo, da si avtorji med seboj niso povsem 

enotni glede dejavnikov, ki vplivajo na kupca, ko se odloča, kateri produkt bo izbral. 

Avtorji si niso povsem enotni tudi pri tem, v kolikšni meri vpliva cena na odločitev o nakupu 

nekega izdelka. Zavedati se je potrebno, da danes marsikdo skrbno premisli, kako bo porabil 

denar, ki ga je zaslužil s svojim delom. Žagar (2009) na podlagi mnenja predstavnikov 

okrogle mize na 35. Marketinškem fokusu opisuje, kako se je vedenje potrošnikov v zadnjih 

letih spremenilo. Ne glede na to, kolikšen je posameznikov mesečni dohodek, je bilo opaziti, 

da vsi kupujejo bolj racionalno. Potrošnik hoče danes najti proizvod z najboljšo kombinacijo 

cene in kakovosti. Zato ni vedno pametno, da podjetje proizvodu zniža ceno, saj kupec lahko 

to zazna kot rezultat nizke kakovosti (Mihaljčič 2006, 66-67).  

1.2 Namen in cilji zaklju čne projektne naloge 

Namen zaključne projektne naloge je predstaviti nakupne dejavnike in analizirati vpliv cene 

kot enega izmed nakupovalnih dejavnikov na nakupno odločitev polnoletnih potrošnikov v 

Goriški regiji. 

Cilji teoretičnega dela zaključnega dela: 

• preučiti obstoječo literaturo na temo cene kot dela marketinškega spleta; 

• predstaviti proces nakupnega odločanja; 

• predstaviti nakupne dejavnike, ki vplivajo na nakupne odločitve potrošnikov. 

Cilji empiričnega dela zaključnega dela: 

• analizirati vpliv cene kot enega izmed nakupnih dejavnikov na nakupno odločitev; 

• primerjati vpliv cene z vplivom ostalih nakupnih dejavnikov na nakupno odločitev. 
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1.3 Metode za doseganje ciljev 

V teoretičnem delu je bila za pisanje uporabljena metoda analize, s katero smo preučevali 

obstoječo literaturo o cenah kot delu marketinškega spleta in o nakupu. Prav tako smo s 

pomočjo obstoječe literature in metode deskripcije opisovali posamezne pojme, ki se dotikajo 

teh tem. Z metodo sinteze pa smo poskušali mnenja različnih avtorjev strniti v celoto.  

V empiričnem delu je bila uporabljena metoda anketiranja. Anketni vprašalnik je sestavljen iz 

vprašanj zaprtega tipa, ocenjevalne lestvice in iz merjenja stališč s pomočjo Likertove 

lestvice. Takšni tipi vprašanj so bili uporabljeni predvsem zaradi lažje obdelave podatkov. 

Najprej smo vprašalnik preizkusili na manjšem vzorcu ljudi, da se je preverila njegova 

ustreznost in razumljivost zastavljenih vprašanj. Kasneje pa je bil vprašalnik razdeljen 

naključnim polnoletnim potrošnikom v Goriški regiji. Vprašalnik je bil anketirancem ponujen 

osebno. Pridobljeni podatki pa so bili obdelani s pomočjo Microsoftovega programa Excel in 

so grafično, s pomočjo tabel, in opisno predstavljeni.  

1.4 Predpostavke in omejitve zaključne projektne naloge 

Nahajamo se v času, ko mora marsikdo skrbno premisliti, ko se odloča za nakup izdelkov, pri 

katerih mora nekoliko globlje seči v svoj žep. Pri izboru proizvodov veliko potrošnikov izloči 

tiste, ki so zanj cenovno nedosegljivi. Kolikšen vpliv pa ima cena na končno odločitev o 

nakupu izdelka, smo poskušali izvedeti s pomočjo ankete. Predpostavljati je bilo potrebno, da 

vsi naključno izbrani potrošniki ne bodo pripravljeni odgovarjati na zastavljena vprašanja. 

Ker pa je bil anketni vprašalnik anonimen, predpostavljamo, da so anketirani potrošniki 

odgovarjali na zastavljena vprašanja iskreno. Za pisanje teoretičnega dela je bilo na voljo 

veliko strokovne literature tako v slovenskem kot tudi v angleškem jeziku, zato z izborom 

literature ni bilo večjih težav.  

Vsekakor pa je bilo potrebno postaviti okvirje oziroma omejitve, da bi bili podatki, 

pridobljeni z metodo anketiranja, čim bolj točni. Zato smo se pri anketiranju omejili na 

polnoletne potrošnike v Goriški regiji.  
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2 CENA 

Cena je ena izmed spremenljivk marketinškega spleta. Skupaj s produktom, tržnimi potmi in 

marketinškim komuniciranjem predstavljajo marketinški splet izdelka. Če dodamo še ljudi, 

fizične dokaze in proces pa lahko sestavimo marketinški splet storitev. Potočnik (2002, 223) 

pravi, da je cena izmed vseh spremenljivk najbolj prilagodljiva. Veliko težje se podjetje 

spopade s spreminjanjem izdelčnega spleta ali na primer s spreminjanjem načina, kako ljudem 

njihov izdelek približati. Potočnik (2001, 241) in Kotler (1996, 488) pravita tudi, da je cena 

edina spremenljivka, ki podjetju v primerjavi z drugimi ne povzroča stroškov, vendar mu 

zagotavlja nek dohodek. Enako trdi tudi Palmer (2004, 293), ki dodaja, da ima cena velik 

vpliv na količino prodaje in posledično na dobičkonosnost.  

V najožjem pomenu besede cena pomeni cena vsoto denarja, ki se zaračuna za nek izdelek ali 

storitev. V širšem pomenu pa je cena vsota vrednosti, ki jo potrošnik zamenja za uporabo ali 

imetje izdelka oziroma storitve (Kotler in Armstrong 2006, 307).  

Kot je znano iz zgodovine, so se prodajalci in kupci o cenah velikokrat pogajali. Prodajalci so 

določali nekoliko višje cene, saj so se zavedali, da jim bodo kupci v vsakem primeru ponudili 

nižjo. Končno ceno pa so dosegli z dogovorom. Še danes lahko opazimo takšen način v manj 

razvitem svetu, kjer barantanje ni nič nenavadnega. Določanje cen, ki bodo za vse kupce 

enake, se je v razvitem svetu začelo konec 19. stoletja, ko se je začelo hitro širjenje trgovin na 

drobno (Kotler 1996, 488). 

2.1 Določanje cene 

2.1.1 Cenovni cilji in politika določanja cen 

Na to, kako bomo oblikovali cene, vplivajo različni dejavniki. Zato je potrebno upoštevati 

tako notranje kot zunanje dejavnike. Med notranje dejavnike štejemo cilje podjetja, strategijo 

podjetja in stroške, ki jih mora podjetje upoštevati, ko določa cene svojim izdelkom oziroma 

storitvam. Med zunanje pa štejemo intenzivnost konkurenčnega prostora, zaznavanje cen in 

vrednosti na strani odjemalca, cenovno prožnost povpraševanja, prodajo prek interneta in 

druge dejavnike, kot so etika in tehnologija (Pompe in Vidic 2008, 98-102). 

Cenovna politika pove, kako lahko v podjetju dosežejo zastavljene cenovne cilje. Cena je del 

marketinškega spleta, v cenovni politiki pa je določeno, kakšno vlogo opravlja cena v 

marketinškem spletu. Pomembno je, da se politika določanja cen sklada s celotno politiko 

podjetja. Zato ima velik pomen izbor tistega, ki bo določeval cene izdelkom, in na podlagi, 

česa bodo te cene določene. Velika podjetja se navadno odločajo za ustanovitev oddelka, ki se 

bo ukvarjal s cenovno politiko. Poleg skladnosti s celotno politiko podjetja pa je pomembno 

tudi, ali bodo to ceno sprejeli kupci in prodajno osebje, od katerega je odvisno, kako se bodo 
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izdelki prodajali. Poleg kupcev in prodajnega osebja so tukaj tudi dobavitelji in konkurenca. 

Poleg vsega tega pa mora podjetje pri določanju cene upoštevati še zakonodajo (Kotler 1996, 

507 in Potočnik 2002, 237). 

Zelo pomembno je, da si podjetje pred določanjem cen svojim proizvodom postavi cenovne 

cilje, torej kaj želi s postavljeno ceno doseči. Kot vsi ostali cilji podjetja morajo biti tudi 

cenovni cilji točno določeni, merljivi, izvedljivi, realistični in morajo imeti določen časovni 

okvir, v katerem morajo biti doseženi. Prav tako kot politika določanja cen, morajo tudi 

cenovni cilji biti podrejeni ciljem podjetja. Potočnik (2002, 224-226) omenja tri glavne 

cenovne cilje, ki si jih podjetja navadno zadajo: 

• ohranitev sedanjega stanja, 

• povečanje prodaje ali tržnega deleža in 

• povečanje dobička. 

Pri ohranitvi sedanjega stanja so podjetja zadovoljna s svojim poslovanjem. Podjetja takšen 

cilj velikokrat privede do znižanja prihodkov, saj se s konkurenti začne boj za nižje cene. V 

primeru povečanja prodaje ali tržnega deleža podjetja navadno maksimalno znižajo ceno, kar 

za kratek čas pomeni prednost pred konkurenco. Pri povečanju dobička pa je zelo pomembno, 

s katerim izdelkom podjetje nastopa na trgu. Saj lahko prenizka cena izdelka pomeni izgubo 

prihodkov, previsoka pa odhod kupcev h konkurenci (Potočnik 2002, 224-226). 

Kotler (1996, 491-493) govori o šestih cenovnih ciljih: 

• preživetje, 

• maksimalni tekoči dobiček, 

• maksimalni tekoči prihodek, 

• maksimalna rast prodaje,  

• maksimalno pobiranje tržne smetane in 

• vodstvo v kakovosti izdelka. 

S cenovnim ciljem preživetje se ukvarjajo podjetja, ki imajo veliko uspešnih konkurentov. 

Taka podjetja se velikokrat srečujejo z zniževanjem cen svojim proizvodom, da lahko te 

prodajo. Na kratek rok je to za podjetje lahko uspešno, vendar na dolgi rok podjetje tako ne 

more poslovati. Maksimalni tekoči dobiček pomeni postavljanje takih cen, ki bodo prinesle 

maksimalni dobiček, maksimalni tekoči prihodek pa pomeni postavljanje takih cen, da 

podjetje maksimizira prihodke, ki nastanejo pri prodaji za kratek čas. Zelo pomembno je, da 

je podjetje v takem primeru seznanjeno s povpraševanjem po njihovih produktih. Maksimalna 

rast prodaje pa pomeni povečanje količine prodanih proizvodov. Velikokrat podjetja v takih 

primerih postavijo najnižjo možno ceno. Maksimalno pobiranje tržne smetane pomeni 

postavljanje visokih cen za produkte, ki so novi na tržišču. Za podjetja je velikega pomena, da 

se v takih primerih zavedajo, da imajo dovolj kupcev in da jih konkurenti ne posnemajo 

prehitro. Vodstvo v kakovosti izdelka pa pomeni kupcem ponuditi kar najbolj kakovosten 
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izdelek. Navadno podjetja, da bi dokazala kakovost svojih proizvodov, postavijo veliko višje 

cene od konkurenčnih izdelkov (Kotler 1996, 491-493). 

2.1.2 Ugotovitev povpraševanja 

Ugotavljanje povpraševanja na trgu pomaga podjetju postaviti zgornjo ceno, po kateri so 

kupci še vedno pripravljeni kupovati ta izdelek. Če podjetje postavi nizko ceno za nek izdelek 

bo povpraševanje veliko, če postavi visoko ceno bo povpraševanje majhno. Zato je potrebno, 

da podjetje postavi tako ceno, kjer bo povpraševanje glede na ceno najoptimalnejše. Je pa 

krivulja povpraševanja odvisna tudi od vrste izdelka (Potočnik 2002, 229-230). 

Povpraševanje lahko podjetja izmerijo na takšen način, da svojim izdelkom spremenijo ceno. 

Po spremembi cene pa opazujejo, kaj se dogaja s prodajo izdelka. Seveda se je potrebno 

zavedati, da lahko sprememba v prodaji nastane tudi zaradi drugih posegov v prodajo, na 

primer dodatnega oglaševanja. Zato je potrebno ob ugotavljanju povpraševanja spremeniti le 

ceno izdelka, vse ostale sestavine trženjskega spleta pa ohranjati. V primeru, kadar se izdelku 

cena spremeni le za malenkost in se povpraševanje prav tako spremeni za malenkost, 

govorimo o neelastičnem povpraševanju. Ko pa se povpraševanje ob malenkostni spremembi 

cene občutno poveča ali zmanjša, govorimo o elastičnem povpraševanju (Kotler 1996, 

493-495). 

2.1.3 Ocenitev stroškov 

Ocenitev stroškov pomaga podjetju postaviti spodnjo ceno, pri kateri podjetje še vedno 

pokrije skupne stroške podjetja. Te stroške lahko razdelimo v dve skupini: stalni in 

spremenljivi. Stalni so tisti, ki nastanejo v vsakem primeru, ali podjetje proizvaja ali ne, 

spremenljivi pa so odvisni od tega, kolikšen je obseg proizvodnje podjetja. Stroški se z 

obsegom proizvodnje spreminjajo, zato je zelo pomembno, da podjetje preden začne 

proizvajati, določi količino, ki bo kasneje med proizvodnjo povzročala stroške. Vsekakor 

bodo stroški na proizvod z večjo količino proizvedenih proizvodov nižji, saj se v tem primeru 

fiksni ali stalni stroški razdelijo na več delov. Velikokrat pa podjetja stroške znižujejo tudi z 

nabiranjem izkušenj (Kotler 1996, 495-498). 

2.1.4 Analiza konkurence 

Če ugotovitev povpraševanja in ocenitev stroškov pomagata podjetjem določiti zgornjo in 

spodnjo ceno za izdelek, jim je analiza konkurence v veliko pomoč pri tem, kam med spodnjo 

in zgornjo ceno naj podjetje umesti končno prodajno ceno, po kateri bodo ponujali svoje 

produkte na trgu. Seveda mora paziti tudi na to, če se kakovost njihovih izdelkov ujema s 

kakovostjo konkurentovih izdelkov. Če se kakovost ujema s konkurentovo, mora podjetje 
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postaviti podobno ceno kot konkurenti, saj se bo v nasprotnem primeru spopadalo z neprodajo 

izdelkov (Kotler 1996, 498). 

2.1.5 Metode določanja cen 

V literaturi so omenjene različne metode oziroma pristopi za določanje cen. Možina, 

Zupančič in Postružnik (2010, 240-243) omenjajo tri metode: določanje cen na podlagi 

povpraševanja, določanje cen na podlagi stroškov in določanje cen na podlagi konkurence. 

Palmer (2004, 322-334) tem trem metodam doda še metodo določanja cen na podlagi mejnih 

stroškov. Kotler in Armstrong (2006, 320-325) pa metodi določanja cen na podlagi stroškov 

in na podlagi konkurence dodajata še metodo določanja cen glede na vrednost za odjemalca. 

Določanje cen na podlagi stroškov  

Cena, določena na podlagi stroškov, je najnižja možna cena, ki jo podjetje lahko postavi 

svojim proizvodom. V primeru, da podjetje postavi nižjo ceno, s katero ne pokriva stroškov, 

bo delovalo z izgubo in v prihodnosti tudi prenehalo s svojim poslovanjem. Kljub 

pomanjkljivostim te metode se metoda uporablja kar v nekaj sektorjih. Najpogostejša tehnika, 

ki jo podjetja uporabljajo pri strategiji določanja cen na podlagi stroškov, je cena na podlagi 

pribitka. Podjetje sešteje vse stroške, ki jih povzroči proizvodnja nekega proizvoda, te stroške 

pa deli s številom proizvodov, da dobi strošek enega proizvoda. Prodajno ceno določi tako, da 

stroškom, ki jih povzroči proizvod, doda še pribitek ali maržo. Pribitek podjetju prinaša 

dobiček. Višina tega pribitka pa je odvisna od mnogih dejavnikov (Možina, Zupančič in 

Postružnik 2010, 240-242 in Palmer 2004, 322-324). 

Poleg pribitka ali marže je pri metodi določanja cen na podlagi stroškov velikokrat 

uporabljena tudi točka preloma. To je enostavna metoda, kjer podjetje določi količino 

proizvodov, ki jo je potrebno prodati, da pokrije vse spremenljive in stalne stroške. V 

primeru, da podjetje kasneje proda večjo količino posluje z dobičkom, v nasprotnem primeru 

pa z izgubo. Ko podjetja določajo možne alternative cen, morajo določiti tudi količino, ki jo je 

potrebno prodati za vsako izmed cen (Potočnik 2002, 232-233 in Pompe in Vidic 2008, 

103-105). 

Določanje cen na podlagi vrednosti za odjemalca 

Določanje cen na podlagi zaznane vrednosti pri odjemalcu pomeni določiti ceno glede na 

vrednost, ki jo izdelek predstavlja kupcu. Cena pri takšni metodi ni določena, ko je izdelek 

narejen, vendar že v pripravi načrta izdelka skupaj z vsemi ostalimi spremenljivkami 

trženjskega spleta. Prav to je glavna razlika z metodo določanja cen na podlagi stroškov 

(slika 1). Podjetja uporabljajo to metodo določanja cen, da bi ugotovila, kakšno vrednost 
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kupci dodelijo različnim konkurenčnim izdelkom. Merjenje zaznane vrednosti je vsekakor 

zelo težko, zato včasih podjetja svoje kupce kar povprašajo, koliko so pripravljeni plačati za 

proizvod in za vsako dodano ugodnost v ponudbi. Drugi način ugotavljanja vrednosti za 

odjemalce je z raziskavo, ki jo podjetje izvede, da preveri zaznano vrednost različnih 

proizvodov v ponudbi (Kotler in Armstrong 2006, 322). 

 

Slika 1: Določanje cene na podlagi stroškov in na podlagi zaznane vrednosti 

Vir: Kotler in Armstrong 2006, 322 

Zaznavanje vrednosti je povezano s pozicioniranjem proizvoda. Po končani segmentaciji, se 

podjetje odloči za določen segment, ki mu bo ponudilo proizvod. Prav tako je potrebno 

izbranemu segmentu prilagoditi kakovost in ceno proizvoda. Poslovodstvo se sooči z 

določanjem količine proizvodov, ki naj bi se ob načrtovani ceni prodali, s seštevkom vseh 

stroškov, ki jih proizvodnja prinaša in končnim dobičkom, ki ga lahko ustvari. Če že v tej fazi 

opazi, da dobiček ne bo zadosten, lahko zamisli o izdelku opusti (Kotler 1996, 501). 

Določanje cen na podlagi konkurence 

Prodajalci uporabljajo to strategijo v primeru, ko niso pozorni na povpraševanje na trgu ali na 

svoje stroške. Tako lahko prodajalec na podlagi cen konkurentov določi svojim izdelkom 

nižje, višje ali enake cene. Največkrat to strategijo uporabljajo podjetja, ki sledijo vodilnim 

podjetjem v isti panogi. Ti čakajo na spremembo cen pri "vodji" in nato na podlagi tega 

spremenijo tudi svoje cene. Med podjetji je danes to zelo priljubljena strategija za določanje 

cen, še posebej kadar je lastne stroške težko izračunati (Kotler 1996, 575). 

2.1.6 Izbira končne cene 

Ko podjetje dokončno določa cene svojim proizvodom, se lahko ozira na mnoge prej 

omenjene metode, vendar je zelo pomembno, da ob tem upošteva vse dejavnike, ki lahko 

kakor koli vplivajo na končno ceno. Velik pomen pri dokončni odločitvi o ceni ima 

psihologija. Psihologija določanja cen je pristop, ki ne upošteva le ekonomije temveč tudi 

psihološke vidike. Cene trgovci največkrat določajo v lihem številu. Takšna cena naj bi 

kupec vrednost cena stroški proizvod

proizvod stroški cena vrednost kupec
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kupcem ustvarila predstavo o popustu ali celo o cenejšem nakupu. Poleg lihih številk, ki 

določajo ceno, trgovci velikokrat posežejo tudi po referenčnih cenah. Referenčna cena je 

cena, ki jo imajo kupci v svojih glavah in predstavlja pogled na določen proizvod. Referenčne 

cene bi lahko oblikovali glede na tekoče cene, na pretekle cene ali glede na trenutno oceno 

nakupne situacije. Velik pomen iz psihološkega pogleda na ceno prinaša tudi kakovost. Znano 

je, da so kupci za kakovostnejše izdelke pripravljeni plačati višjo ceno oziroma, da jim višja 

cena proizvoda predstavlja bolj kakovosten izdelek (Kotler 1996, 506 in Kotler in Armstrong 

2006, 339-341). 

Pomembno je, da je končna cena skladna z oglaševanjem in blagovno znamko. Zanimivo je 

dejstvo, ki sta ga v svoji raziskavi odkrila Farris in Reibsten. Proučila sta razmerje med 

relativno ceno, relativno kakovostjo in relativnim oglaševanjem in ugotovila, da so kupci 

pripravljeni plačevati višje cene za proizvode, kadar sta relativna kakovost in relativno 

oglaševanje visoka. Pozitivno razmerje velja predvsem, kadar je proizvod že daleč v 

življenjskem ciklusu proizvoda ali pa ga na trg ponudi tržni vodja oziroma njegova 

proizvodnja prinaša nizke stroške (Kotler 1996, 506-507). 

2.2 Prilagajanje cen  

Kadar je potrebno cene izdelkov prilagajati, se lahko poslužujemo različnih načinov 

prilagajanja cen. Pompe in Vidic (2008, 107-108) ločita tri načine prilagajanja cen: 

• popusti, 

• promocijske cene in 

• financiranje nakupov.  

Kotler (1996, 507-514) loči prilagajanje cen na nekoliko drugačen način: 

• določanje cen na osnovi zemljepisnih dejavnikov, 

• cenovni popusti in ugodnosti, 

• oblikovanje promocijskih cen, 

• oblikovanje razločevalnih cen in 

• določanje cen za asortiment izdelkov. 

Določanje cen na osnovi zemljepisnih dejavnikov pomeni določanje cen za posamezna 

geografska območja. Za podjetja ima velik pomen sprejetje odločitve, ko določajo cene za 

različna geografska območja. Strošek logistike je zagotovo višji, ko podjetja svoje izdelke 

dostavljajo v bolj oddaljene kraje. Ni pa nujno potrebno, da zaradi tega izdelku tam določijo 

tudi višjo ceno (Kotler 1996, 507). 

Ko Pompe in Vidic (2008, 107-108) govorita o načinu prilagajanja cen s popusti, ločita 

različne vrste popustov: popusti za plačilo z gotovino, popusti za količino, trgovinski ali 

funkcijski popusti, sezonski popusti in bonifikacije. Prvi način je namenjen tistim kupcem, ki 
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se odločijo, da bodo za opravljen nakup plačali z gotovino, popust za količino je namenjen 

kupcu, ki kupi večjo količino proizvodov, trgovinski ali funkcijski popusti so namenjeni 

posrednikom, sezonski popust se obračuna kupcu, ki kupuje izdelke zunaj sezone, 

bonifikacije pa so prav tako namenjene posrednikom.  

Oblikovanje promocijskih cen pomeni znižanje cen. Včasih je to znižanje tolikšno, da ne 

pokrije niti stroškov, ki so potrebni za izdelavo izdelka. S takšnim načinom skušajo podjetja v 

svoje prodajalne pripeljati kupce v upanju, da si bodo ti privoščili tudi druge izdelke, ki niso 

na voljo po promocijskih cenah (Pompe in Vidic 2008, 108). 

Oblikovanje razločevalnih cen pomeni oblikovati različne cene glede na različne kupce, 

izdelke ali kraje. Podjetje v takem primeru nastopa na trgu z več različnimi cenami hkrati. 

Navadno se te cene razlikujejo za različne segmente, ki podajajo tudi različna povpraševanja. 

Vse več podjetij se poslužuje takšnega načina, saj jim prav ta način prinaša dodaten prihodek 

(Kotler 1996, 511-512). 

Kadar pa podjetje ponudi na trg različne izdelke, ki so med seboj povezani, se lahko odloči, 

da bo cene teh izdelkov prilagajajo na način določanja cen za sortiman izdelkov. Kotler 

(1996, 512-514) loči šest načinov, kako se podjetja lahko s tem spopadejo: oblikovanje cene 

za skupino izdelkov, določanje cen za neobvezne dodatke izdelku, oblikovanje cen za 

pomožne izdelke, določanje cene v dveh delih, oblikovanje cene za stranske izdelke in 

oblikovanje prodajnih cen za sveženj izdelkov.  
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3 NAKUP IN DEJAVNIKI NAKUPNEGA VEDENJA 

Nakup je proces, s katerim se ljudje srečujemo vsakodnevno. Je dejanje, ki ga opravimo 

zavestno in premišljeno. Nakup navadno opravimo zato, da bi zadovoljili potrebe in želje, ki 

so se pojavile v nas. Nakup opravi oseba, ki jo imenujemo kupec. Solomon (2002, 528) 

opredeljuje kupca kot osebo, ki prepozna potrebe oziroma želje, opravi nakup in razpolaga z 

izdelkom. Pomembno je, da kupca ne enačimo s potrošnikom, saj vsak potrošnik ni nujno tudi 

kupec. Damjan in Možina (1999, 27) opredeljujeta potrošnika, kot osebo, »[…] ki ima 

možnosti (vire in sposobnosti) za nakup dobrin, ki jih ponuja trg, z namenom zadovoljiti 

osebne ali skupne (npr. družinske) potrebe.«  

Nakupna enota je skupina ljudi, ki se skupaj odloči o nakupnih namerah. Vsak posameznik v 

nakupni enoti ima svojo vlogo. Pobudnik je tista oseba, ki da pobudo za nakup, vplivnež z 

informacijami vpliva na nakupno odločitev, odločevalec poda končno odločitev, kupec nakup 

izvede, uporabnik pa je tisti, ki kupljen izdelek troši – potrošnik (Damjan in Možina 1999, 

27-28). 

Vedenje porabnikov je: »[…] proces odločanja in fizične aktivnosti, ki se pojavlja pri 

posamezniku pri vrednotenju, pridobivanju, uporabi in "znebitvi" dobrin in storitev.« (Loudon 

in Della Bitta 1993 v Mumel 2001, 18) Na to, kakšno bo posameznikovo nakupno vedenje, pa 

imajo velik vpliv dejavniki nakupnega vedenja. Kotler (2004, 183) pravi, da so ti dejavniki 

kulturni, družbeni, osebni in psihološki. Najmočnejši vpliv pa imajo prav kulturni dejavniki.  

3.1 Vrste kupcev 

Kupec je eden izmed dejavnikov, ki mora poleg prodajalca in izdelka sodelovati v procesu 

prodaje, da se ta lahko izpelje. Za prodajalca je zelo pomembno, da pozna vse kupčeve 

lastnosti, saj lahko le tako vpliva na nakupno odločitev kupca. Posledično pa s poznavanjem 

kupčevih lastnosti doprinese k uspešnosti prodaje (Mihaljčič 2006, 10 in Skok 2012, 1).  

Mihaljčič (2006, 10-19) kupce glede na njihove lastnosti razdeli v šest skupin: 

• po spolu,  

• po starosti,  

• po načinu zaznavanja,  

• po osebnih lastnostih,  

• glede na sprejemanje inovacij in  

• glede na način nakupnega vedenja.  

Po spolu se kupci delijo na ženske in moške. Čeprav se trend spreminja, še vedno največkrat 

pri nakupih vsakodnevnih potrebščin zasledimo ženske, ki navadno opravljajo te nakupe za 
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celotno družino. Ženski je nakup navadno v veselje, medtem ko to za moške ne velja 

(Mihaljčič 2006, 11-12). 

Glede na starost Mihaljčič (2006, 12-13) razdeli kupce v štiri skupine: otroci, odraščajoča 

mladina, odrasli in starejši. Eden izmed največjih potrošnikov je prav otrok. Adolescenti se 

največkrat odpravijo po nakupih v skupinah. Svetovanju prodajalca se največkrat radi 

izognejo in raje informacije o izdelkih pridobijo od svojih vrstnikov, ki so ta izdelek že 

poizkusili. Odraslim je navadno najpomembnejše razmerje med ceno in kakovostjo. Starejši 

kupci pa so navadno nasprotje adolescentom, saj ti nimajo zaupanja v nove izdelke in jih tako 

nočejo poizkusiti. Zvesti so izdelkom, ki jih redno uporabljajo že dlje časa. 

Glede na zaznavanje blaga Mihaljčič (2006, 14) kupce razdeli v tri skupine: vizualni, 

auditivni in audiovizualni kupec. Pri vizualnem tipu je enako kot pri učenju, kjer se človek 

najlažje uči z opazovanjem. Tak kupec mora izdelek videti in ga kasneje na podlagi videnega 

oceni. Zato je za takšen tip kupca zelo pomembna embalaža, saj je to tisto, kar kupec vidi. 

Velik minus za vizualnega kupca pomeni neurejena prodajalna. Auditivni tip želi od 

prodajalca pridobiti čim več informacij o izdelku, saj si na podlagi slišanega ustvari neko 

lastno mnenje o izdelku. Audiovizualni tip pa je kombinacija prvih dveh. Tak kupec mora 

izdelek videti in o njem pridobiti čim več informacij, da ga lahko oceni. 

Glede na osebnostne lastnosti pa kupce razdelimo v naslednje skupine: zaupljiv, odločen in 

omahljiv, skromen, ošaben, jezen, klepetav, molčeč, živčen in grob. Že sama imena teh 

kupcev nam povedo, kakšna je glavna osebnostna lastnost, ki jo kupec izraža pri svojem 

nakupu. Pomembno je, da prodajalec ne ravna z vsemi kupci enako (Mihaljčič 2006, 15-18). 

Kupce lahko delimo tudi glede na  čas sprejemanja inovacij. Taki kupci so inovatorji, prvi 

kupci, zgodnja večina, pozna večina in mečkači. Inovatorji so tisti kupci, ki prvi preizkusijo 

nov izdelek in so zato pripravljeni tvegati. Prvi kupci sledijo inovatorjem in prav tako kot 

inovatorji informacije o izdelku posredujejo drugim. Zgodnje in pozne večine je največ, saj 

vsaka od njiju obsega 34 % kupcev. Zgodnja večina počaka, da inovatorji potrdijo uspešnost 

izdelka. Mečkači pa so taka skupina kupcev, ki inovacije sprejema, ker je to potrebno, čeprav 

sami tega nočejo (Foxall in Goldsmith 1994 v Mumel 2001, 59). 

Mihaljčič (2006, 19) po Potočniku razdeli kupce glede na način nakupnega vedenja na 

nezaupljive, mirne in tihe, glasne, poznavalce, kupce, ki se jim mudi, razumne, brezobzirne in 

idealne, ki jih skorajda ni. Vse skupine naštetih kupcev predstavljajo, kakšno je nakupno 

vedenje kupca, kadar se ta odloči za nakup.  

3.2 Dejavniki nakupnega vedenja 

V literaturi lahko zasledimo različne načine razvrščanja dejavnikov, ki vplivajo na nakupno 

vedenje posameznika. 



12 
 

Krajnc (2002, 8) in Mihaljčič (2006, 25) razdelita dejavnike nakupnega vedenja v štiri 

skupine: 

• psihološki dejavniki, 

• sociološki dejavniki, 

• ekonomski dejavniki in 

• tržni dejavniki. 

Mumel (2001, 63-159) dejavnike vedenja porabnikov razdeli v dve skupini: 

• notranji, med katere sodijo zaznavanje, učenje in spomin, motivacija, stališča in osebnost, 

in 

• zunanje, med katere sodijo kultura, skupine ter gospodinjstvo in nakupno vedenje. 

Kotler (2004, 183) pa uporabi delitev dejavnikov na: 

• kulturni dejavniki, 

• družbeni dejavniki, 

• osebni dejavniki in 

• psihološki dejavniki. 

3.2.1 Psihološki dejavniki 

Mihaljčič (2006, 25) in Krajnc (2002, 8) med psihološke dejavnike uvrščata: 

• motive, 

• zaznave, 

• stališča in vrednote, 

• učenje, 

• osebne značilnosti potrošnikov. 

Mumel (2001, 63-130) te iste dejavnike uvršča med notranje dejavnike. Kotler (2004, 

195-198) pa med psihološke dejavnike uvršča motivacijo, zaznavanje, učenje, prepričanja in 

stališča.  

Vsak posameznik začuti kdaj v sebi telesno ali duševno pomanjkanje. To pomeni, da 

posameznik čuti potrebo, ki jo bo za normalno delovanje moral prej ali slej zadovoljiti. 

Potrebo bo posameznik poskušal zadovoljiti z opravljanjem dejavnosti, ki bo privedla do 

želenega cilja. Tako dejavnost imenujemo motivacijsko vedenje (Mihaljčič 2006, 28). 

Damjan in Možina (1999, 79-80) omenjata dva osnovna načina zadovoljevanja potreb. 

Homeostatično zadovoljevanje potreb je način, pri katerem potrebo, ki se pojavi, zadovoljimo 

in s tem dosežemo cilj, po določenem času pa se bo potreba ponovno pojavila. Drugi način je 

progresivno zadovoljevanje potreb, pri katerem se po zadovoljitvi potrebe in doseženem cilju 

pojavi potreba na višji ravni.  
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V literaturi so omenjene mnoge teorije motivacije. Ena izmed teh teorij je Maslowa o 

zadovoljevanju potreb, ki je dober primer prej omenjenega progresivnega zadovoljevanja 

potreb. Potrebe so predstavljene v piramidi, kjer na dnu najdemo fiziološke potrebe, kot sta 

potreba po hrani ali pijači. Višje, kot se po piramidi povzpnemo, bolj zapletene so potrebe. Ko 

je potreba na najnižji ravni zadovoljena, lahko začnemo z zadovoljevanjem potreb na višjih 

ravneh. Tržnikom je Maslowa piramida v pomoč pri razumevanju življenja porabnikov 

(Kotler 2004, 195-196). 

Solomon (2002, 42) zaznavanje opredeljuje kot proces, v katerem razvrščamo, urejamo in si 

razlagamo občutke. Pri zaznavanju so zelo pomembni dražljaji, ki izzovejo občutek. Dražljaj 

je lahko svetloba, barva, zvok, vonj in tekstura. Kotler (2004, 197) razdeli dražljaje na: 

svetlobne, mehanične, kemične in toplotne. Ti delujejo na naša čutila, ki se vzburijo in to 

vzburjenje prenesejo do možganov, kjer nastane občutek. Naloga dražljajev je, da omogočajo 

ljudem spoznavanje in vznemirjenje. 

Pri vsakem nakupu kupca spremlja mnogo vrst dražljajev: od barve do vonja in zvokov. 

Kupec se v takšni situaciji posveti le nekaterim dražljajem, saj lahko pride v nasprotnem 

primeru do informacijske preobremenjenosti. Informacije o izdelku so zelo pomembne, kadar 

kupec presoja kakovost izdelka. Informacije so lahko primarni dražljaji, kjer je pomembna 

embalaža, vsebina in velikost ter sekundarni dražljaji, kjer je pomembna informacija cena, 

prodajalna, prodajno osebje, reklama in blagovna znamka. Kupec se navadno bolj zanaša na 

primarne dražljaje, ki naj bi bili po njegovem mnenju pravi pokazatelj kakovosti. Kadar pa 

kupec nima izkušenj z izdelkom oziroma ga prvič kupuje, določa kakovost na podlagi 

sekundarnih dražljajev. Prav cena je tisti sekundarni dražljaj, ki ima ob neizkušenosti uporabe 

nekega izdelka največjo veljavo (Kotler 2004, 197). 

Učenje je sprememba v vedenju, ki je posledica neke izkušnje. Velikokrat se ljudje učimo, 

čeprav se tega ne zavedamo. Kupec opravlja nakupe, ker se je tako naučil nekoč v preteklosti. 

Pomemben del, ki ga pridobimo z učenjem že v otroštvu, je socializacija. Socializacija ima 

pomemben vpliv na oblikovanje našega življenjskega stila in tako posledično tudi na 

odločitve za nakup. Prav tako pa ima učenje kupcev velik pomen za podjetja. Ti lahko kupce 

naučijo preko svojih prodajalcev, da uporabljajo nove izdelke, ki jih ti ponujajo (Solomon 

2002, 72 in Kotler 2004, 197-198). 

Vedenje kupcev je posledica tega, kakšna stališča in prepričanja ima kupec. Ljudje stališča 

pridobimo oziroma se jih naučimo od skupine ljudi, s katerimi živimo in katerim pripadamo. 

Spreminjanje stališč posameznika je mogoče, vendar zelo težko. Zato so stališča za tržnike 

zelo pomembna, saj jim pomagajo pri načrtovanju marketinške strategije. Stališča so 

sestavljena iz treh komponent: spoznavne, čustvene in akcijske. Te komponente je skoraj 

nemogoče ločiti med seboj, zato je zelo pomembno, da so med seboj čim bolj usklajene 

(Kotler 2004, 198; Damjan in Možina 1999, 96-102 in Mumel 2001, 108-109). 
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3.2.2 Kulturni dejavniki 

Najpomembnejši kulturni dejavniki so kultura, subkultura in družbeni razredi, ki vsak po 

svoje vplivajo na vedenje kupca. Kulturo lahko štejemo med najpomembnejše dejavnike, ki 

vplivajo na kupčeve želje in potrebe ter na njegovo vedenje. Na potrošnike vpliva veliko bolj 

neopazno kot ostali dejavniki. Kulturo pridobimo že z rojstvom in se lahko s časom nekoliko 

spreminja. Kultura postavlja potrošniku meje, ki jih z drugo besedo imenujemo norme. 

Norme predstavljajo prepričanje ljudi, kaj je v družbi primerno in kaj ne. Vsaka kultura za 

neupoštevanje norm določi sankcije. Kulturo pa sestavljajo subkulture, ki so manjše skupine. 

Ljudje iste subkulture si delijo narodnost, vero, raso in zemljepisno regijo. Navadno se tudi 

podjetja odločijo posvetiti eni od subkultur in zanjo ustvarijo najprimernejši izdelek (Kotler 

2004, 183-184; Možina, Zupančič in Štefančič Pavlovič 2002, 111-116 in Mumel 2001, 

131-135). 

Družbeni razredi prikazujejo razslojenost družbe ali hierarhično delitev ljudstva, ki je 

podjetjem, ko ustvarjajo in na trg ponudijo nove izdelke, tudi zelo pomembna, saj imajo 

pripadniki istega razreda, podobne navade in interese. Pomembno je, da podjetja različnim 

razredom različno oglašujejo in jim ponudijo različne izdelke (Kotler 2004, 183-184). 

Moon, Chade in Tinko (2008) so v svoji raziskavi med drugim raziskovali vpliv kulture na 

nakupno namero za nakup osebnih izdelkov na internetu. Rezultati so pokazali, da ima kultura 

do določene mere vpliv, saj je bila ena izmed hipotez, ki je trdila, da je potrošnikova nakupna 

namera za osebne izdelke na internetu različna glede na neodvisnost držav. Potrošniki v bolj 

neodvisnih državah so imeli močnejšo nakupno namero.  

3.2.3 Družbeni dejavniki 

Kotler in Armstrong (2006, 141-144) govorita o družbenih dejavnikih kot o relativno trajni in 

urejeni delitvi družbe, v kateri si člani delijo podobne interese, vrednote in vedenje. V to 

skupino štejeta skupine, družino ter vloge in status.  

Kotler (2004, 184-190) skupine, katerim kupec pripada, poimenuje referenčne skupine, ki 

imajo vpliv na kupčeva stališča in vedenje. Na kupčevo vedenje pa nimajo vpliva le te 

skupine, katerim pripada, temveč tudi take, katerim želi pripadati ali se jih izogiba. Prve 

imenuje želene skupine, tiste, ki jih kupec zavrača, pa imenuje zavračalne skupine. Za tržnike 

je pomembno, da poskušajo vplivati na voditelje teh skupin, saj se bodo pripadniki ravnali 

prav po voditeljih. Krajnc (2002, 54) pravi, da imajo pripadniki skupine iste ali podobne cilje, 

ki so navadno podrejeni ciljem celotne skupine. Samo na takšen način lahko skupina 

normalno funkcionira.  

Kotler (2004, 184-190) med najpomembnejše referenčne skupine uvršča družino. Loči jo na 

izvorno in ustvarjeno. Že sama imena nam povedo, da je izvorna družina tista, iz katere kupec 
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izvira, ustvarjena pa tista, ki si jo sam kasneje v življenju ustvari. V družini vsak nosi svojo 

vlogo. Vloga so aktivnosti, ki jih vsak posameznik v družini opravi. Z opravljeno vlogo pa mu 

pripada določen status.  

3.2.4 Osebni dejavniki 

Nekateri avtorji uvrščajo osebnostne lastnosti med psihološke dejavnike, Kotler (2004, 

190-195) pa uvršča osebne dejavnike v svojo skupino. Mednje šteje starost in stopnjo v 

življenjskem ciklu, poklic in premoženjsko stanje, življenjski slog ter osebnost in 

samopodobo. 

Že pri opredelitvi vrst kupcev smo omenili različne skupine kupcev glede na starost. Jasno je, 

da se nakupi teh skupin razlikujejo. Prav zaradi tega se tržniki navadno osredotočijo na en 

segment, ki ga skušajo kar najbolje zadovoljiti s svojim izdelkom. Ne le starost, že sam poklic 

od ljudi zahteva v določenih primerih, kaj morajo ti kupovati ali kako se morajo oblačiti. 

Poleg poklica pa je za tržnike pri osredotočenju na določen segment pomembno tudi 

premoženjsko stanje, od katerega je odvisno, ali si bo kupec sploh lahko privoščil izdelek 

(Kotler 2004, 190-191). 

Življenjski slog kupca nam poleg poklica, premoženjskega stanja, itd. pove tudi, kaj naš 

kupec rad počne v prostem času, kakšne interese ima in kakšno je njegovo mnenje. 

Posameznik se velikokrat ne zaveda, da njegov življenjski slog vpliva na to, kaj bo kupil. 

Lahko pa je prav življenjski slog tisti, ki usmerja posameznika, vendar vedno na posreden 

način. Tudi tukaj obstaja veliko načinov, ki jih priznana podjetja po svetu uporabljajo, ko 

poskušajo kupce razvrstiti v skupine glede na življenjski slog. Navadno so te skupine 

poimenovane po lastnostih, ki jih imajo kupci skupine (Kotler 2004, 191-194 in Mumel 2001, 

60-61). 

Na vedenje kupcev ima velik vpliv tudi njihova osebnost. Pogosto se osebnost uporablja pri 

proučevanju blagovnih znamk, saj naj bi se osebnost kupca ujemala z osebnostjo blagovne 

znamke, ki jo ta kupi oziroma naj bi osebnost blagovne znamke bila skupek lastnosti kupca. 

To je v pomoč tržnikom, ko oblikujejo neko novo blagovno znamko. Problem nastane, ker je 

dejanska samopodoba navadno drugačna od idealne in družbene, od kupca pa je odvisno, 

katero bo upošteval (Kotler 2004, 193-195).  

3.3 Proces nakupnega odločanja 

Ko se pojavi potreba, jo skušamo na takšen ali drugačen način zadovoljiti. Pri svojih 

odločitvah, kako to potrebo zadovoljiti, gredo kupci skozi proces nakupnega odločanja. Vsi 

koraki, ki jih kupec opravi, so zavestno in premišljeno opravljeni. Zaradi pomembnosti 

ohranjanja kupcev in zvestobe teh je v proces nakupnega odločanja vključeno tudi ponakupno 
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vedenje. Za tržnike je pomembno, da vse faze skrbno preučijo, saj so jim lahko v veliko 

pomoč pri uvajanju novih izdelkov na trg (Možina, Zupančič in Štefančič Pavlovič 2002, 

147-151 in Mumel 2001, 161-162). 

Nakupni proces je zapleten proces, skozi katerega kupci ne gredo vsakokrat, ko se odločajo za 

nakup. Kupci sprejemajo tako zapletene kot nezapletene odločitve. Kadar se kupec prvič 

odloča za nakup nekega izdelka, sprejema zapletene odločitve, takrat lahko govorimo o 

razširjenem procesu odločanja. Ko je izdelek že preizkusil in se odloči za ponoven nakup, pa 

ne gre ponovno skozi vse faze odločanja. Takšno odločanje imenujemo odločanje iz navade. 

Poleg teh dveh vrst odločanja pa ločimo tudi zoženi proces odločanja, ki je podoben 

odločanju iz navade (Možina, Zupančič in Štefančič Pavlovič 2002, 163-166). 

 

Slika 2: Kupčev proces odločanja 

Vir: Kotler in Armstrong 2006, 155 

3.3.1 Prepoznavanje potreb 

Prepoznavanje potreb je prva faza v procesu nakupnega odločanja. Posamezniku se pojavi 

neka potreba, ki jo lahko sproži eden izmed notranjih ali zunanjih dražljajev. Za tržnike je 

zelo pomembno, da raziskujejo, kateri dražljaji najpogosteje sprožijo potrebo, ki jo lahko 

zadovolji njihov izdelek. S tem si pomagajo pri nastajanju marketinških strategij svojih 

izdelkov (Kotler 2004, 204). 

Mumel (2001, 166) govori o tem, da je želja po zadovoljitvi potrebe, ki se je pojavila, odvisna 

od dveh dejavnikov in sicer: od velikosti razkoraka med želenim in dejanskim stanjem ter od 

pomembnosti potrebe, ki se je pojavila. Pomembnost potrebe se med posamezniki razlikuje, 

saj je vezana na življenjski stil posameznika.  

Prepoznavanje potreb

Iskanje informacij

Proučevanje alternativ

Nakupna odločitev

Ponakupno vedenje
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3.3.2 Iskanje informacij 

Ker se ljudje navadno odločamo na podlagi tega, kar vemo, je tudi pri nakupnem odločanju 

pomembno, da pridobimo čim več informacij in se z izdelkom spoznamo. V tej fazi je za 

tržnike zelo pomembno, kam gredo njihovi kupci po informacije, ki jih potrebujejo. Če kupci 

uporabijo lastne, že znane informacije, ki se skrivajo v njihovem dolgoročnem spominu, to 

imenujemo notranje iskanje informacij. Če pa kupec pridobiva informacije iz okolja, temu 

pravimo zunanje iskanje informacij (Mumel 2001, 166). 

Kotler (2004, 204) te vire informacij razdeli v štiri skupine: osebni viri, poslovni viri, javni 

viri in izkustveni viri. Najpogostejše informacije skušajo tržniki podajati iz poslovnih virov. 

Največji vpliv pa imajo osebni viri, saj kupec družini, prijateljem in znancem najbolj zaupa.  

3.3.3 Preučevanje alternativ 

Preučevanje alternativ je faza v procesu nakupnega odločanja, kjer kupec uporablja podatke, 

ki jih je pridobil v prejšnji fazi, da lahko vrednoti možne izdelke, ki so mu ponujeni (Kotler in 

Armstrong 2006, 157). 

Vsak kupec bo pri možnih alternativah opazil značilnost izdelka, ki mu bo zanimiva, 

istočasno pa nekemu drugemu kupcu ta značilnost ne pomeni nič. Tržniki se morajo zavedati, 

katere so te lastnosti, ki kupca prepričajo, da se odloči prav za ta izdelek. Te značilnosti 

razdelimo v dve skupini: takšne, ki jih kupci lahko ocenijo in takšne, katere je zelo težko 

oceniti. Ena izmed značilnosti, ki jo je težko oceniti, je kakovost, katero kupci velikokrat 

nadomestijo s ceno in blagovno znamko, ki naj bi zanje bili pokazatelj kakovosti (Mumel 

2001, 166-167 in Kotler 2004, 205-207). 

3.3.4 Nakupna odločitev 

Med alternativami, ki jih je kupec izbiral v prejšnji fazi, mora v tej fazi izbrati eno, katero bo 

kupil. Ko kupec presoja izbrane alternative, so mu v pomoč naslednji kriteriji:  

• tehnični (zanesljivost, trpežnost, …),  

• ekonomski (cena, vrednost denarja, …),  

• socialni (moda, status, …),  

• osebni (morala, čustva, tveganja, …) (Možina, Zupančič in Štefančič Pavlovič 2002, 

158-162). 

Če se kupec odloči za izdelek, ki ga ni nameraval kupiti oziroma se ta razlikuje od tistega, kar 

je načrtoval, imenujemo takšno odločitev nenačrtovana ali impulzna izbira. Vzrok takim 

nenačrtovanim izbiram najdemo navadno v prodajalni sami. Velikokrat so vzrok temu prav 

znižane cene določenih izdelkov ali prijazno prodajno osebje. Ko se kupec dokončno odloči, 
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kateri izdelek bo kupil, se mora odločiti še o načinu plačila. Največkrat se uporabljajo plačilo 

v gotovini, plačilo s kartico ali čeki (Mumel 2001, 167-168). 

3.3.5 Ponakupno vedenje 

Pomembno delo za tržnike je spremljanje ponakupnega vedenja. S tem lahko ugotovijo, ali je 

bil kupec z izdelkom zadovoljen ali ne. Kupčevo zadovoljstvo bo odvisno od tega, kakšna so 

bila njegova pričakovanja, ko se je odločil za nakup. V primeru, da so bila njegova 

pričakovanja previsoka in jih izdelek ni izpolnil, bo kupec doživel razočaranje. V takšnem 

primeru bo kupec velikokrat poskušal z reklamacijo izdelka ali pa se v prihodnosti ne bo več 

odločil za nakup. Veliko lahko tržniki k temu pripomorejo z ohranjanjem odnosa s kupci. 

Velikokrat to delo ohranjanja odnosov doleti serviserje, ki se s kupci srečujejo tudi po 

nakupu, zato je pomembno serviserje izobraževati v smeri ohranjanja dobrih odnosov (Kotler 

2004, 208-209 in Mumel 2001, 168-169).  
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4 RAZISKAVA O VPLIVU CENE NA ODLO ČITEV ZA NAKUP 

4.1 Opredelitev raziskovalnega problema 

Avtorji imajo različna mnenja o tem, kakšen vpliv ima cena izdelka na odločitev za nakup 

oziroma na kupčevo vedenje. Žagar (2009) je zapisal, da je v potrošnji danes opaziti, da vsi 

kupujemo bolj racionalno kot nekoč, ne glede na to, kakšen je mesečni dohodek posameznika. 

Pomembno je, da najdejo pravo razmerje med ceno in kakovostjo. Iz tega bi lahko sklepali, da 

je potrošnikom cena eden izmed pomembnejših dejavnikov, ki vpliva na potrošnikovo 

odločitev za nakup. Pomemben podatek pa je v svoji literaturi zapisal tudi Kotler (2004, 197). 

Ta pravi, da v primeru, ko kupec nima izkušenj z nekim izdelkom, posveča vso pozornost 

sekundarnim dražljajem. Najpomembnejši sekundarni dražljaj pa največkrat postane prav 

cena, ki velikokrat kupcu predstavlja kakovost izdelka. Prav zaradi tega ni vedno pametno, da 

podjetja postavljajo svojim izdelkom prenizke cene, saj lahko tako kupci zaznajo izdelek kot 

nekakovosten.  

Da bi raziskali, kakšen vpliv ima cena na nakupno odločitev potrošnikov v Goriški regiji, smo 

izpeljali raziskavo med polnoletnimi potrošniki v tej regiji. Anketni vprašalnik je bil razdeljen 

naključnim polnoletnim potrošnikom. S pomočjo vprašalnika smo želeli pridobiti podatke o 

tem, kakšen vpliv ima cena v primerjavi z ostalimi dejavniki na nakupno odločitev. Poleg tega 

še, ali se vpliv dejavnikov spreminja glede na to, kaj kupujejo; kje kupujejo prehrano in zakaj 

prav tam, ali je glavni razlog cena ali kaj drugega; ali se je odnos do cen v času krize 

spremenil; kaj menijo o ostalih kupcih, je tem pomembna cena pri odločitvi za nakup in ali se 

poslužujejo popustov. Poleg vsega tega pa smo preverili tudi nekatera stališča o cenah. Vsa 

vprašanja so razvidna iz vprašalnika v prilogi 1.  

4.2 Metodologija raziskave 

Podatke, potrebne za raziskavo, smo pridobili s pomočjo metode spraševanja. Uporabili smo 

metodo osebnega anketiranja, kjer so bili naključnim polnoletnim potrošnikom Goriške regije 

razdeljeni vprašalniki. Takšna metoda ne povzroča visokih stroškov in je hitro izpeljana. Pred 

začetkom raziskave je bila določena vzorčna enota in velikost vzorca. Določen je bil vzorec 

150 ljudi, vendar se je zaradi odzivnosti anketirancev povečal na 159 ljudi. Kljub veliki 

odzivnosti, smo se srečevali z zavračanjem in nekaj primeri, ko vprašalnika niso vrnili. To je 

bilo predvideno že v pripravi dispozicije. Še vedno pa predpostavljamo, da so odgovori, ki 

smo jih pridobili, iskreni, saj je bil vprašalnik anonimen. 

Vprašalnik je bil najprej preizkušen na manjšem vzorcu desetih ljudi, kjer ni bilo zaznati 

nobene pomanjkljivosti oziroma nerazumljivosti vprašalnika. Kasneje, ko je bil vprašalnik že 

razdeljen med večje število ljudi, se je pojavilo nerazumevanje besede poprodajne storitve, 



20 
 

katere niso razumeli predvsem starejši anketiranci. Po razlagi besede je bil vprašalnik uspešno 

rešen.  

Anketni vprašalnik je sestavljen iz desetih vprašanj in demografskih podatkov, ki so nam bili 

v pomoč pri primerjanju mnenj različnih skupin. Zastavljena vprašanja so zaprtega tipa, kjer 

imajo anketiranci na voljo več odgovorov. Med danimi odgovori izberejo enega ali več, 

odvisno od vprašanja. Poleg zaprtega tipa vprašanj sta v anketni vprašalnik vključeni tudi dve 

lestvici: ocenjevalna lestvica, s katero smo želeli preveriti pomembnost dejavnikov, ki 

vplivajo na kupčevo odločitev za nakup, in Likertova lestvica preverjanja stališč, s katero smo 

želeli pridobiti kupčeva stališča o cenah.  

4.3 Analiza in rezultati raziskave 

Podatki, ki smo jih tako pridobili, so bili statistično obdelani s pomočjo Microsoftovega 

računalniškega programa Excel. Rezultati so prikazani v obliki tabel in grafov. Poleg grafov 

in tabel pa so podatki predstavljeni tudi opisno. Zaradi večjega obsega tabel so tabele dodane 

kot priloge zaključni projektni nalogi.  

4.3.1 Analiza podatkov 

Glede na spol je iz slike 3 razvidno, da je od 159 anketirancev na anketni vprašalnik 

odgovarjalo 44 % moških in 56 % žensk. Razlika med odzivnostjo ni prevelika, vendar je bilo 

opaziti, da so velikokrat ženske bolj pripravljene odgovarjati na vprašalnik kot moški. 

 

Slika 3: Vzorec glede na spol 

Glede na starost je iz slike 4 mogoče razbrati, da največji del vzorca sestavljajo anketiranci 

med 18. in 27. letom starosti, teh je kar 42,1 %. Takoj za njimi so anketiranci od 28. do 37. 
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leta starosti. Teh je 23,3 %. Sledita razreda 38-47 in 48-57, katera predstavljata 15,7 % in 

12,6 % celotnih anketirancev. Zadnja dva razreda 58-67 in nad 67 pa predstavljata 4,4 % in 

1,9 % anketirancev.  

 

Slika 4: Vzorec glede na starost 

Slika 5 predstavlja odstotek anketirancev glede na status. Največji delež med anketiranimi 

predstavljajo zaposleni, katerih je več kot polovica (57,9 %). Sledijo dijaki in študentje, ki 

skupaj predstavljajo 32,1 % celotnega vzorca. 6,9 % je brezposelnih, kar je za današnje 

razmere kar majhen odstotek. 3,1 % pa predstavljajo upokojeni anketiranci.  

 

Slika 5: Vzorec glede na status 

Slika 6 predstavlja sestavo anketirancev glede na izobrazbo. Največji delež vzorca 

predstavljajo anketiranci z dokončano srednješolsko izobrazbo (42,1 %). Sledijo anketiranci z 

dokončano poklicno šolo (28,9 %). Nekoliko manj je takih z dokončano visoko šolo (13,2 %) 
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in takih, ki imajo dokončano le osnovno šolo ali manj (10 %). Najmanjši del vzorca pa 

predstavljajo taki z višjo šolo (4,4 %) in taki, ki nosijo naziv magister ali doktor (1,3 %). 

 

Slika 6: Vzorec glede na izobrazbo 

Odstotek anketirancev (Slika 7) se glede na višino dohodka spreminja. Višji, kot je neto 

mesečni dohodek, manjši je odstotek anketirancev. Tako največji del predstavljajo taki, ki 

mesečno prejmejo pod 500 € (36,1 %), kar je seveda posledica velikega števila dijakov in 

študentov, ki predstavljajo vzorec. Le slab odstotek razlike je med takimi, ki prejemajo  

500 €-700 € (26,6 %) in 700 €-1000 € (25,9 %). 10,8 % anketirancev prejme mesečno  

1000 €-1500 € neto dohodka. Noben izmed anketirancev ne prejme 1500 €-2000 €. 0,6 % pa 

jih prejme nad 2000 €, kar predstavlja enega anketiranca.  

 

Slika 7: Vzorec glede na dohodek 
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Pri prvem vprašanju smo anketirance spraševali o tem, v kolikšni meri vsak izmed naštetih 

dejavnikov vpliva na njihovo odločitev za nakup. Vsak dejavnik so anketiranci lahko ocenili z 

ocenami od 1 do 5, kjer je 1 pomenilo, da dejavnik nima vpliva na njihovo nakupno odločitev, 

5 pa, da ima ta dejavnik najmočnejši vpliv, ko se odločajo za nakup. Dejavniki, po katerih 

smo spraševali, so cena, kakovost, blagovna znamka, oglaševanje izdelka, popusti, nakupno 

okolje in poprodajne storitve. Odgovori so odstotkovno prikazani v prilogi 2.  

Na sliki 8 so predstavljene povprečne vrednosti vseh ocen dejavnikov. Poleg povprečnih 

vrednosti je zapisan tudi standardni odklon.  

 

Slika 8: Vpliv dejavnikov na nakupno odločitev 

Iz tabele v prilogi 2 in slike 8 lahko opazimo, da ima glede na povprečno vrednost največji 

vpliv na nakupno odločitev kakovost izdelka. Takoj za dejavnikom kakovosti pa se s 

povprečno vrednostjo 3,86 nahaja dejavnik cena. Nekoliko višji, kot pri dejavniku kakovosti, 

je tudi standardni odklon, ki nam pove, da vrednosti pri dejavniku cena odstopajo od 

povprečja za 0,93. Glede na povprečno vrednost dejavniku cena sledijo popusti, nakupno 

okolje, poprodajne storitve, blagovna znamka in oglaševanje izdelka. Najvišji standardni 

odklon pa ima dejavnik nakupno okolje, kar pomeni, da se vpliv dejavnika nakupno okolje pri 

vprašanih najbolj razlikuje. 

Glede na povprečno vrednost je cena pomembnejši dejavnik ženskam kot moškim, saj 

povprečna vrednost dejavnika cene pri ženskah znaša 4,03, kar je tudi več od skupnega 

povprečja. Pri moških pa povprečna vrednost dejavnika cene znaša 3,64. Glede na starost ima 

cena največji vpliv na kupce od 28 do 37 let in od 58 do 67 let. Največji vpliv ima na 

brezposelne, kjer povprečna vrednost znaša 4,25, standardni odklon pa znaša 0,93. Glede 

mesečnega dohodka pa ima cena največji vpliv na tiste, ki mesečno prejmejo manj kot 500 € 
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in na kupce z mesečnim dohodkom nad 2000 €, vendar je ta podatek nekoliko nerealen, saj je 

na anketni vprašalnik odgovarjal le eden anketiranec z mesečnim dohodkom nad 2000 €. 

Na sliki 9 je prikazano, kolikšnemu odstotku anketirancev se pomembnost dejavnika 

spreminja glede na to, kaj kupujejo. Kot je iz grafa razvidno, se večini (91,8 %) pomembnost 

dejavnikov spreminja glede na vrsto izdelka, ki ga kupuje.  

 

Slika 9: Razlika v vplivu dejavnikov glede na izbran izdelek 

Pri odločitvi za nakup tehnoloških izdelkov, kamor bi lahko uvrstili računalnik, TV, 

gospodinjske aparate, …, je večini (74,2 %) najpomembnejši dejavnik kakovost izdelka. Sledi 

dejavnik cena s 16,4 %.  

 

Slika 10: Vpliv dejavnikov pri nakupu tehnoloških izdelkov 

Pri odločitvi za nakup vsakdanjih potrebščin, kot sta na primer hrana in obleka, sta dejavnika 

kakovost in cena skoraj enakovredna. Kakovost je še vedno najpomembnejši dejavnik 
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(48,4%), cena pa sodi med najpomembnejše dejavnike odločitve za nakup vsakdanjih 

potrebščin pri 42,1 % anketirancev. Prav tako kot v prejšnjem primeru so ostali dejavniki 

pomembni le nekaj odstotkom anketirancev. 

 

Slika 11: Vpliv dejavnikov pri nakupu vsakdanjih potrebščin 

Skoraj polovica vprašanih najpogosteje kupuje v trgovini Mercator (49,1 %), sledita Spar 

(24,5 %) in Hofer (13,2 %). Ostale trgovine redno obiskuje le par odstotkov vprašanih. 

 

Slika 12: Najpogostejši nakupi 

Največkrat vprašani obiskujejo prav to trgovino, ker je v bližini njihovega doma. Prav zaradi 

tega ima najverjetneje Mercator največji delež, saj najdemo Mercatorjevo trgovino skoraj v 

vsaki vasi. Kadar pa imajo kupci možnost izbirati, je glavni razlog za obisk izbrane trgovine 
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cena. Sledijo razlog najkvalitetnejši proizvodi in drugi vzroki, med katere anketiranci 

uvrščajo: navado, veliko izbiro, akcije, zbiranje točk, ponudba slovenskih izdelkov in to, da v 

trgovini ni gneče. Zanimiva je ugotovitev, da anketiranci, ki so pod razloge, zakaj obiskujejo 

točno to trgovino, navedli razlog zaradi najprimernejših cen, v povprečju največkrat 

obiskujejo diskontne trgovine (Hofer, Lidl in Eurospin), kjer lahko rečemo, da so cene 

izdelkov nižje v primerjavi z ostalimi trgovinami.  

 

Slika 13: Razlogi za izbor trgovine 

Na vprašanje, ali v času krize posvečajo večjo pozornost cenam, so anketiranci s 76 % 

odgovorili, da posvečajo večjo pozornost cenam v času krize. 16 % ne posveča večje 

pozornosti cenam v tem času, 8 % pa je odgovorilo z odgovorom ne vem.  

 

Slika 14: Posvečanje pozornosti cenam v času krize 
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Kako pogosto se vprašani poslužujejo popustov v trgovinah, pa prikazuje slika 15. Večina 

vprašanih (74 %) se popustov v trgovinah poslužuje le včasih, 20 % vprašanih se redno 

poslužuje popustov, 6 % pa ne nakupuje v času popustov.  

 

Slika 15: Posluževanje popustov 

Kljub temu, da je v povprečju najvišje ocenjen dejavnik, ki vpliva na nakupno odločitev 

kakovost, kar 83 % meni, da je ostalim kupcem cena eden izmed pomembnejših dejavnikov, 

ko se ti odločajo za nakup. Nasprotno meni le 3 % vprašanih. Ostali so ostali neopredeljeni.  

 

Slika 16: Mnenje o vplivu cene na ostale potrošnike 
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Slika 17: Stališča o cenah 

V 10. vprašanju so bile podane različne trditve o cenah, kjer smo skušali pridobiti nekatera 

stališča potrošnikov v Goriški regiji. Na sliki 17 so prikazane povprečne vrednosti za vsako 

izmed trditev. Poleg povprečnih vrednosti pa so prikazani tudi standardni odkloni za vsako 

izmed trditev. Trditve in odstotki ocen so predstavljeni v prilogi 3.  

Anketiranci so se najbolj strinjali s trditvijo o tem, da pred nakupom nekega izdelka, določijo 

okvirno ceno, katero so pripravljeni za ta izdelek plačati. Povprečna vrednost te trditve znaša 

3,51, standardni odklon pa znaša 1,03. 35,22 % anketirancev je pri tem vprašanju obkrožilo 

oceno 3, kar naj bi pomenilo, niti da se s trditvijo  strinjajo in niti, da se z njo ne strinjajo. 

Oceno 4 je obkrožilo 30,19 %, oceno 5 pa 18,87 %. Prav ta trditev je imela tudi najmanjši 

delež odgovorov z oceno 1 (3,14 %). Iz podanih odstotkov lahko rečemo, da se skoraj 

polovica (49,06 %) vprašanih strinja s to trditvijo. 

Najmanj so se anketiranci strinjali s trditvijo, da so pripravljeni plačati višjo ceno za izdelek s 

privlačnejšo embalažo. Povprečna vrednost teh ocen znaša 1,69. Standardni odklon pa je bil 

od vseh trditev pri tej najnižji 0,89, kar potrjuje, da se večina anketirancev ne strinja s tem, da 

so pripravljeni za privlačnejšo embalažo plačati več. To potrjuje tudi podatek, da je več kot 

polovica (52,83 %) vprašanih ocenila trditev z oceno 1.  

V povprečju se anketiranci niso strinjali s trditvami: 

• da v primeru, ko je cena izdelka nižja, kot so pred tem načrtovali, menijo, da je takšen 

izdelek nekakovosten; 

• da bi kupovali v najcenejši trgovini, kljub temu, če bi bil prodajalec nesramen in  

• da so pripravljeni za tehnološke izdelke plačati višjo ceno, če jim poleg ponudijo 24 urno 

brezplačno svetovanje.  

Pri teh trditvah je več ko polovica anketirancev trditev ocenila z ocenama 1 ali 2. 
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Nekoliko pod povprečno vrednostjo ocene 3 so anketiranci ocenili trditvi: 

• da višja cena pomeni tudi večjo kakovost izdelka in  

• čeprav je trgovina s cenejšimi izdelki bolj oddaljena od bližnje trgovine, kupujem izdelke 

v bolj oddaljeni trgovini. 

Pri teh dveh trditvah je največji odstotek anketirancev ocenil trditvi z oceno 3, kar pomeni, da 

se s trditvijo strinjajo in niti, da se z njo ne strinjajo.  

Trditvi, če je cena izdelka višja, kot ste si zamislili, od izdelka pričakujete večjo korist in 

izdelku, ki ga redno kupujete, se zviša prodajna cena, poskusite podoben cenejši izdelek, sta 

dosegli povprečno oceno nekoliko nad 3 (3,25 in 3,45). Pri drugi trditvi je več kot polovica 

anketirancev ocenila trditvi z oceno 4 in 5.  

4.3.2 Rezultati raziskave 

Pri raziskavi je bilo ugotovljeno, da sodi cena med pomembnejše dejavnike, ki vplivajo na 

kupčevo odločitev za nakup. Vseeno pa je še vedno najpomembnejši dejavnik kakovost, ki so 

ga anketiranci v povprečju ocenili višje kot dejavnik cene. Anketiranci se zavedajo tega, da 

ostalim kupcem cena predstavlja enega izmed pomembnejših dejavnikov pri odločitvah o 

nakupu. Glede na spol lahko iz raziskave povzamemo, da je cena pomembnejši dejavnik za 

ženske kot za moške, kar je seveda povezano s tem, da večino nakupov v današnjem času 

opravljajo prav ženske. Glede statusa pa je cena najpomembnejši dejavnik za brezposelne in 

take z mesečnim dohodkom pod 500 €, kamor sodijo prav brezposelni in večina študentov. 

Takšni kupci morajo skrbno načrtovati, kje bodo v današnjih časih zapravili vsak cent in kako 

bodo mesečno lahko preživeli. Prav zaradi tega je takšnim kupcem pomemben dejavnik pri 

odločitvi za nakup prav cena, ki ima v povprečju višjo oceno kot kakovost. Kljub temu, da 

kriza ne vpliva na vse potrošnike enako, večina vprašanih posveča cenam večjo pozornost 

sedaj v času krize kot v času pred njo.  

Prav tako lahko ugotovimo, da dobi cena večji pomen, kadar se kupci odločajo za nakup 

vsakdanjih potrebščin, v tem primeru je cena najpomembnejši dejavnik skoraj enakemu 

odstotku anketirancev kot kakovost, ki ima pri odločitvi za nakup tehnoloških izdelkov veliko 

večji vpliv.  

Največji odstotek vprašanih redno nakupuje v trgovini Mercator, glavni razlog temu je 

predvsem bližina trgovine. Trgovine Mercator najdemo tudi v manjših krajih, prav zato je to 

tudi glavni razlog, zakaj kar 49 % vprašanih redno obiskuje to trgovino. Poleg razloga o 

bližini trgovine je bil velikokrat razlog tudi cena. Večina vprašanih, ki se je odločila za ta 

razlog, pa ne obiskuje Mercatorjevih trgovin, temveč se poslužuje diskontnih trgovin. Tako je 

kar 45,61 % vprašanih, ki je kot glavni razlog, da obiskujejo določeno trgovino, odgovorilo 

zaradi najprimernejših cen, izbralo diskontno trgovino (Eurospin, Hofer ali Lidl).  
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Kljub temu, do so bili popusti med dejavniki, ki vplivajo na nakupno odločitev kar visoko 

ocenjeni, saj so se glede na povprečno vrednost znašli takoj za ceno, se večina vprašanih 

včasih poslužuje popustov. Tistih, ki redno izkoriščajo popuste, je 20 %, od teh 20 % pa je 

65,63 % žensk, ostalo so moški.  

Glede na povprečne ocene trditev, kjer so vprašani pokazali svoja stališča do cen, lahko 

ugotovimo, da kupcem višja cena ne pomeni nujno tudi večje kakovosti izdelka, da kupci niso 

pripravljeni plačati več za izdelek zaradi privlačnejše embalaže, da je kupcem včasih nakupno 

okolje pomembnejše od cene izdelkov, saj niso pripravljeni kupiti izdelka pri nesramnem 

prodajalcu, čeprav je tam najceneje. Kupci pred svojim nakupom večkrat določijo okvirno 

ceno, ki so jo pripravljeni plačati za nek izdelek in ne verjamejo, da v primeru, če je cena 

nižja, kot so si jo zadali, nujno izdelek nekakovosten.  

4.4 Zaklju čni predlogi 

V primeru, da bi raziskavo ponovno opravljali, bi morali pridobiti več starejših kupcev, saj o 

njih nimamo natančnih podatkov, ker jih je v raziskavi sodelovalo premalo. Pa tudi takih, 

katerih mesečni dohodek sega nad 2000 € neto, bi bilo potrebno pridobiti še nekaj, da bi lahko 

upoštevali rezultate, saj se v primeru naše raziskave povprečna ocena dejavnika cena znižuje 

glede na višji dohodek, pri anketirancu z mesečnim dohodkom nad 2000 € pa ponovno 

poskoči na 4. V primeru, da bi na anketni vprašalnik odgovarjalo več takih z mesečnim 

dohodkom nad 2000 €, bi lahko bili ti podatki bolj zanesljivi.  

V primeru ponovnega raziskovanja bi bilo potrebno dodati še kakšno trditev glede stališč do 

cen, saj se v našem primeru povprečna vrednost, skoraj pri vsaki trditvi, giblje okoli 3. Kar 

pomeni, da se anketiranci niti ne strinjajo in niti, da se strinjajo s trditvijo. Potrebno bi bilo 

dodati tudi razlago k besedi poprodajne storitve, saj bi tako starejši lažje razumeli pomen te 

besede in bi tako lažje rešili svoj vprašalnik.  

Zanimivo bi bilo raziskati vpliv cene na nakupno odločitev tudi v drugih regijah po Sloveniji 

in podatke primerjati med seboj.  
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5 SKLEP 

Podjetja postavljajo svojim izdelkom cene, da bi v primeru prodaje pokrila stroške, ki so bili 

potrebni za proizvodnjo tega izdelka in za ustvarjanje dobička. Kakšno ceno bo podjetje 

postavilo svojim izdelkom, je odvisno od politike in ciljev podjetja. Za podjetje je zelo 

pomembno, da se cenovni cilji in politika skladajo s splošnimi cilji in politiko podjetja. Poleg 

tega je od cene odvisno, kako bodo kupci zaznali njihov izdelek in kakšno predstavo si bodo o 

izdelku ustvarili. 

Vsak kupec se dnevno srečuje s procesom nakupnega odločanja. Vsakokrat mora skozi 

določene faze, ki jih ta proces vsebuje. Nekaterih faz se ljudje skorajda ne zavedamo. Na to, 

kakšna bo naša nakupna odločitev, ki je ena izmed teh faz, pa imajo vpliv mnogi dejavniki. 

Med vsemi dejavniki, ki bi lahko kakor koli vplivali na kupčevo nakupno odločitev, najdemo 

tudi ceno, čeprav je mnogi avtorji ne uvrščajo med glavne dejavnike.  

Velikokrat se zgodi, da kupec nima izkušenj z izdelkom, ki ga namerava kupiti. V tem 

primeru se ne more odločiti na podlagi primarnih dražljajev, kot so embalaža, velikost, … saj 

mu ti podatki ne povedo kaj dosti o kakovosti izdelka. Zato se kupec največkrat poslužuje 

enega izmed sekundarnih dražljajev, cene. Vse to kupec zazna s svojimi čutili. Zaznavanje pa 

sodi v skupino psiholoških dejavnikov, ki je ena izmed skupin dejavnikov, ki po Kotlerju 

vplivajo na kupčeve odločitve za nakup. Poleg psiholoških dejavnikov Kotler dodaja še 

kulturne, družbene in osebne. V raziskavi pa je bilo ugotovljeno, da so kupci stališče o tem, 

da višja cena pomeni tudi višjo kakovost izdelka, ocenili s povprečno oceno 2,71, kar pomeni, 

da se kupci ne povsem strinjajo s to trditvijo.  

S pomočjo raziskave na vzorcu 159 polnoletnih kupcev v Goriški regiji je bilo ugotovljeno, 

da sodi cena med pomembnejše dejavnike, ki vplivajo na nakupno odločitev. Kot 

najpomembnejši dejavnik so anketiranci v povprečju izbrali kakovost. Poleg cene in 

kakovosti bi lahko glede na povprečne rezultate rekli, da imajo na nakupno odločitev dokaj 

velik vpliv tudi popusti. Ostali dejavniki imajo v povprečju na kupčevo odločitev za nakup v 

Goriški regiji manjši vpliv. Med te sodijo nakupno okolje, poprodajne storitve in blagovna 

znamka. Glede na povprečno vrednost pa ima najmanjši vpliv oziroma ga skorajda nima 

oglaševanje izdelka.  

Pomemben je tudi podatek, ki je bil pridobljen s pomočjo raziskave, da ima cena veliko večji 

vpliv na ženske, pri katerih se dejavnik cena še nekoliko bolj približa vplivu dejavnika 

kakovost. Pri moškem spolu pa nastane ta razlika v vplivu cene in kakovosti še nekoliko 

večja, kot je v povprečju pri celotnem vzorcu. Poleg žensk ima cena največji vpliv na 

brezposelne in take z mesečnim neto dohodkom do 500 €, pri katerih ima cena večji vpliv kot 

dejavnik kakovost. 
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Priloga 1 

 

Anketni vprašalnik 

Sem Monika Beč, študentka na Fakulteti za management v Kopru. Pripravljam zaključno 
projektno nalogo z naslovom Analiza vpliva cen na nakupno odločitev potrošnikov. V namen 
raziskovanja bi potrebovala nekaj podatkov, ki jih lahko pridobim z vašim sodelovanjem. 
Vprašalnik je anonimen. Rezultate pa bom uporabila le v raziskovalne namene. 

Za sodelovanje se vam že vnaprej zahvaljujem.  
 

1. Ocenite, v kolikšni meri spodnji dejavniki vplivajo na vašo odločitev za nakup 
(1= nima vpliva, 5= ima najmočnejši vpliv). 

Cena 1 2 3 4 5 
 

Kakovost 1 2 3 4 5 
 

Blagovna znamka 1 2 3 4 5 
 

Oglaševanje izdelka 1 2 3 4 5 
 

Popusti 1 2 3 4 5 
 

Nakupno okolje (trgovina, prodajalec) 1 2 3 4 5 
 

Poprodajne storitve 1 2 3 4 5 
 

 

2. Ali se pomembnost dejavnikov spreminja glede na to, kaj kupujete? 
 

a) Da 
b) Ne 
c) Ne vem 

 

3. Kateri dejavnik vam je najpomembnejši pri nakupu tehnoloških izdelkov 
(računalnik, TV, gospodinjski aparati, …)? (obkrožite en odgovor) 
 

a) Cena 
b) Kakovost 
c) Blagovna znamka 
d) Oglaševanje izdelka 
e) Popusti 
f) Nakupno okolje 
g) Poprodajne storitve 
h) Drugo __________________ 
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4. Kateri dejavnik vam je najpomembnejši pri nakupu vsakdanjih potrebščin 
(hrana, obleka, …)? (obkrožite en odgovor) 
 

a) Cena 
b) Kakovost 
c) Blagovna znamka 
d) Oglaševanje izdelka 
e) Popusti 
f) Nakupno okolje 
g) Poprodajne storitve 
h) Drugo __________________ 

 

5. Katero trgovino z živili najpogosteje obiskujete? (obkrožite en odgovor) 
 

a) Mercator 
b) Spar 
c) Tuš 
d) Lidl 
e) Hofer 
f) Eurospin 
g) Drugo ____________ 

 

6. Zakaj obiskujete prav to trgovino? (obkrožite lahko več odgovorov) 
 

a) Je v bližini vašega doma.  
b) Ima najprimernejše cene. 
c) Ima najkakovostnejše izdelke.  
d) Drugo ____________________ 

 

7. Ali v času finančne krize posvečate večjo pozornost ceni izdelkov kot v času pred 
krizo? 
 

a) Da 
b) Ne 
c) Ne vem  
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8. Ali se poslužujete trgovskih akcij? 
 

a) Da, redno 
b) Včasih 
c) Ne 

 

9. Ali menite, da je ostalim potrošnikom cena pri nakupu eden izmed 
pomembnejših dejavnikov? 
 

a) Da 
b) Ne  
c) Ne vem 

 

10. Obkrožite ustrezne ocene za dane trditve. 1 pomeni, da se s trditvijo popolnoma 
ne strinjate, 5 pa, da se s trditvijo popolnoma strinjate. 

Višja cena izdelka pomeni tudi večjo 
kakovost izdelka. 

1 2 3 4 5 
 

Pred nakupom izdelka določite okvirno ceno, 
katero ste pripravljeni plačati za ta izdelek. 

1 2 3 4 5 
 

Če je cena izdelka nižja, kot ste si zamislili, 
menite, da je ta izdelek nekakovosten. 

1 2 3 4 5 
 

Če je cena izdelka višja, kot ste si zamislili, 
od izdelka pričakujete večjo korist. 

1 2 3 4 5 
 

Izdelku, ki ga redno kupujete, se zviša 
prodajna cena. Poskusite podoben cenejši 
izdelek.  

1 2 3 4 5 
 

Čeprav je trgovina s cenejšimi izdelki bolj 
oddaljena od bližnje trgovine, kupujem 
izdelke v bolj oddaljeni trgovini. 

 
1 2 3 4 5 

 

Za izdelke s privlačno embalažo ste 
pripravljeni plačati višjo ceno.  

1 2 3 4 5 
 

Čeprav je prodajalec nesramen, vseeno 
kupite v njegovi trgovini, saj je tukaj 
najceneje.  

1 2 3 4 5 
 

Za tehnološki izdelek ste pripravljeni plačati 
več, če vam ponudijo 24urno svetovanje pri 
uporabi.  

 
1 2 3 4 5 
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11. Demografski podatki: 

Spol: Ž M 
 

 

Starost: 

a) 18-27 
b) 28-37 
c) 38-47 
d) 48-57 
e) 58-67 
f) nad 67 

Status: 

a) dijak/študent 
b) zaposlen 
c) brezposeln 
d) upokojen 

Izobrazba: 

a) osnovna šola ali manj 
b) poklicna  
c) srednješolska 
d) višja  
e) visoka 
f) magisterij, doktorat 

 

Neto mesečni dohodek (v €): 

a) pod 500 
b) od 500 do 700 
c) od 700 do 1000 
d) od 1000 do 1500 
e) od 1500 do 2000 
f) nad 2000 
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Nima 
vpliva (1) 

Skoraj nima 
vpliva (2) Ima vpliv (3) 

Ima velik 
vpliv (4) 

Ima največji 
vpliv (5) 

Brez 
odgovora 

 

Povprečna 
ocena 

 

Standardni 
odklon 

 

Minimalna 
ocena 

 

Maksimalna 
ocena 

Cena  2,52 % 2,52 % 27,04 % 38,99 % 26,42 % 2,52 % 3,86 0,93 1 5 

Kakovost 0,00 % 2,52 % 13,21 % 46,54 % 37,11 % 0,63 % 
4,19 0,76 2 5 

Blagovna znamka 8,81 % 18,87 % 40,25 % 26,42 % 4,40 % 1,26 % 
2,99 1,00 1 5 

Oglaševanje izdelka 28,30 % 35,85 % 24,53 % 4,40 % 4,40 % 2,52 % 

2,19 1,05 1 5 

Popusti 0,63 % 6,92 % 27,67 % 32,70 % 28,93 % 3,14 % 3,85 0,96 1 5 

Nakupno okolje 8,18 % 16,35 % 34,59 % 23,27 % 16,35 % 1,26 % 
3,24 1,17 1 5 

Poprodajne storitve 5,66 % 20,75 % 35,85 % 23,90 % 11,95 % 1,89 % 

3,16 1,09 1 5 
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1 
(popolnoma 

se ne 
strinjam) 

2       

  (se ne 
strinjam) 

3 

(niti se 
strinjam, niti 

se ne 
strinjam) 

4   (strinjam 
se) 

5 

(popolnoma 
se strinjam ) 

Ni 
odgovora 

Višja cena izdelka pomeni 
tudi večjo kakovost 
izdelka. 19,50 % 23,27 % 28,93 % 17,61 % 8,81 % 1,26 % 

Pred nakupom izdelka 
določite okvirno ceno, 
katero ste pripravljeni 
plačati za ta izdelek. 3,14 % 11,32 % 35,22 % 30,19 % 18,87 % 1,26 % 

Če je cena izdelka nižja, 
kot ste si zamislili, menite, 
da je ta izdelek 
nekakovosten. 28,30 % 28,30 % 24,53 % 12,58 % 2,52 % 3,77 % 

Če je cena izdelka višja, 
kot ste si zamislili, od 
izdelka pričakujete večjo 
korist. 10,69 % 14,47 % 29,56 % 27,67 % 16,35 % 1,26 % 

Izdelku, ki ga redno 
kupujete, se zviša prodajna 
cena. Poskusite podoben 
cenejši izdelek. 11,32 % 8,81 % 26,42 % 30,19 % 21,38 % 1,89 % 

Čeprav je trgovina s 
cenejšimi izdelki bolj 
oddaljena od bližnje 
trgovine, kupujem izdelke 
v bolj oddaljeni trgovini. 20,75 % 19,50 % 32,08 % 16,98 % 8,81 % 1,89 % 

Za izdelke s privlačno 
embalažo ste pripravljeni 
plačati višjo ceno. 52,83 % 28,93 % 11,95 % 4,40 % 0,63 % 1,26 % 

Čeprav je prodajalec 
nesramen, vseeno kupite v 
njegovi trgovini, saj je 
tukaj najceneje. 37,11 % 25,79 % 22,01 % 8,81 % 5,03 % 1,26 % 

Za tehnološki izdelek ste 
pripravljeni plačati več, če 
vam ponudijo 24urno 
svetovanje pri uporabi. 34,59 % 18,87 % 25,79 % 13,84 % 5,66 % 1,26 % 

 


