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III 

POVZETEK 

Diplomska naloga raziskuje nakupne navade slovenskih potrošnikov, ki so se v času 

epidemije koronavirusa spremenile. Teoretični del je razdeljen v dve poglavji tako, da v 

prvem poglavju opisuje proces nakupnega odločanja, dejavnike, ki vplivajo na nakupno 

vedenje potrošnikov, nakupne kanale in nakupne navade slovenskih potrošnikov, v drugem 

delu pa je predstavljen koronavirus, vpliv epidemije na nakupne navade, osnovna živila in 

sorodne raziskave. V empiričnem delu je predstavljena kvantitativna raziskava, ki prikazuje, 

kako so se spremenile nakupne navade slovenskih potrošnikov, ki so v času koronavirusa 

zmanjšali pogostost nakupov, kupovali večje količine živil in higienskih pripomočkov ter 

pogosteje nakupovali preko spleta. 

Ključne besede: nakupne navade, nakupno vedenje potrošnikov, koronavirus, nakupovanje, 

potrošnik, nakupovanje živil, spletno nakupovanje. 

SUMMARY 

The bachelor thesis explores the buying habits of Slovenian consumers, which changed 

during the coronavirus epidemic. The theoretical part is divided into two chapters so that the 

first chapter describes the purchasing decision-making progress, factors influencing consumer 

buying behaviour, shopping channels and buying habits of Slovenian consumers, and the 

second part presents coronavirus, the impact of the epidemic on buying habits, staple foods 

and related research. The empirical part presents a quantitative research that shows how the 

shopping habits of Slovenian consumers have changed during the coronavirus. They reduced 

the frequency of purchases where they bought larger quantities of food and hygiene items and 

more often shopped online. 

Keywords: buying habits, consumer buying behaviour, coronavirus, shopping, consumer, 

grocery shopping, online shopping. 
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1 UVOD 

V uvodnem poglavju diplomske naloge predstavljamo teoretična izhodišča, ki so nam 

pomagala pri razvoju raziskovalnega problema ter opredeljujemo raziskovalni problem. 

Opisujemo, s kakšnim namenom smo se raziskave lotili in kateri so cilji, ki jih želimo z 

raziskavo doseči. Predstavljamo metode, s katerimi smo dosegli cilje diplomske naloge in 

podali hipoteze, ki smo jih v naši raziskavi preverjali. Na koncu poglavja pa omenjamo še 

predpostavke in omejitve, ki smo jih predvideli ob začetku pisanja diplomske naloge in so 

med raziskavo vplivale na našo obravnavo problema. 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč  

Svet še nikoli ni bil tako povezan kot v zadnjih desetletjih, ko je zemeljska obla prepredena s 

transportnimi potmi, ki popotnike popeljejo v najbolj nedostopne dele sveta, tovor pa le v 

nekaj dneh dostavijo na drugo celino. S hitrim in preprostim transportom ljudi in blaga je 

omogočeno tudi lažje širjenje virusov, ki ne poznajo nobenih meja. 

V prvih mesecih leta 2020 se je po izbruhu koronavirusa na Kitajskem ta začel pojavljati tudi 

v evropskih državah. Kot navaja NIJZ (2020a), so prvi primer okužbe z novim virusom pri 

nas potrdili 4. 3. 2020, zaradi naraščanja števila okužb pa je bila 12. 3. 2020 v Sloveniji 

razglašena epidemija. Vlada RS (2020) je sprejela različne ukrepe, s katerimi bi omilila 

posledice in zajezila širjenje epidemije, med drugim tudi skrajšane odpiralne čase trgovin, 

določene ure za nakup ranljivih skupin in varnostne ukrepe, ki se jih morajo kupci držati med 

obiskom trgovine.  

Ukrepi, s katerimi se zmanjšuje možnost širjenja virusa, imajo velik vpliv na nakupne navade 

potrošnikov, ki svoje nakupe opravljajo bolj premišljeno. Maslow (1943, 370–396) v svoji 

psihološki teoriji predstavlja hierarhijo potreb, ki so razvrščene od osnovnih, nujnih za 

preživetje, proti višjim, s katerimi ljudje dosegajo osebnostno rast. Pri nakupu živil in 

higienskih pripomočkov se potrošniki v prvi vrsti osredotočajo na zadovoljevanje fizioloških 

potreb, takoj ko so fiziološke potrebe zadovoljene, pa se pojavi potreba po varnosti, ki je pri 

nakupovanju v času epidemije še bolj izrazita, ker potrošniki v skrbi za svoje zdravje želijo v 

trgovini preživeti čim krajši čas.  

Schiffman in Kanuk (2000, 4–6) razlagata, da potrošniki nimajo le različnih potreb, temveč 

tudi individualno osebnost in življenjski stil, zato se razlikuje tudi njihovo odločanje, kako 

bodo porabili svoj čas in denar ter koliko truda bodo vložili v nakup. Poleg tega na njihovo 

nakupno vedenje vplivajo različne skupine ljudi in oglaševanje produktov, blagovnih znamk 

in trgovskih verig, odvisno pa je tudi od njihovega trenutnega razpoloženja, situacije in 

čustev, ki so prisotna med nakupom. 
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Ljudje si v času izrednih razmer ustvarijo svoje mnenje, ki pa se ob poplavi novic iz medijev, 

objavah na socialnih omrežjih, statističnih podatkih na spletu ter različnih pogledih družine in 

prijateljev lahko zelo hitro spreminja. Težko je prepoznati in izločiti dezinformacije, ki med 

potrošniki ustvarjajo paniko, ki lahko vodi v brezglavo nakupovanje večjih količin živil in 

higienskih pripomočkov, kot jih v resnici potrebujejo. 

V diplomski nalogi smo raziskali, kako in v kolikšni meri so se spremenile nakupne navade 

Slovencev v času koronavirusa. Problematika je aktualna in slabo raziskana, saj ob začetku 

pisanja diplomske naloge nismo zasledili nobenih rezultatov raziskave o tej temi, ki bi se 

nanašala na slovenske potrošnike. 

1.2 Namen in cilji diplomskega dela 

Namen diplomske naloge je raziskati in analizirati spremenjene nakupne navade Slovencev v 

času koronavirusa, predvsem pogostost, obseg in način nakupa, ter podati priporočila za 

prakso in nadaljnje raziskave o tej temi.  

Cilji: 

− podati pregled literature s področja nakupnih navad in vedenja potrošnikov, predvsem v 

času epidemije ali podobnega izrednega stanja; 

− raziskati, kako so se spremenile nakupne navade Slovencev v času epidemije 

koronavirusa v primerjavi s časom pred epidemijo; 

− raziskati, v kolikšni meri so se spremenile nakupne navade Slovencev v času epidemije 

koronavirusa v primerjavi s časom pred epidemijo; 

− podati priporočila za prakso in nadaljnje raziskave. 

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev diplomskega dela 

V prvem delu diplomske naloge podajamo pregled literature, ki nam je pomagala pri 

razumevanju področja in opredelitvi problema. Teorijo obravnavamo v dveh poglavjih – prvo   

obsega splošno predstavitev nakupnih navad potrošnikov, drugo pa spremenjene nakupne 

navade v času epidemije in podobnih izrednih stanjih. V drugem delu diplomske naloge smo s 

samostojno razvitim anketnim vprašalnikom z vprašanji zaprtega tipa, ki je razdeljen v 3 

sklope, dobili vpogled v demografske značilnosti vzorca ter razlike v nakupnih navadah 

Slovencev pred razglasitvijo epidemije koronavirusa in po njej. Z anketiranjem smo pridobili 

podatke, potrebne za statistično analizo v programu Excel, s katero smo lahko preverili 

naslednje hipoteze: 

− H1: Slovenski potrošniki so med epidemijo koronavirusa v povprečju manj pogosto 

opravljali nakupe živil in higienskih pripomočkov kot pred epidemijo.  

− H2: Slovenski potrošniki so med epidemijo koronavirusa v povprečju opravljali večje 
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nakupe živil in higienskih pripomočkov kot pred epidemijo.  

− H3: Slovenski potrošniki so med epidemijo koronavirusa v povprečju kupovali večje 

količine osnovnih živil in higienskih pripomočkov v enem nakupu kot pred epidemijo.  

− H4: Slovenski potrošniki so med epidemijo koronavirusa v povprečju pogosteje 

uporabljali spletne nakupe živil in higienskih pripomočkov kot pred epidemijo. 

1.4 Predvidene predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Predpostavljamo, da so slovenski potrošniki po razglasitvi epidemije upoštevali omejitve 

gibanja in večino prostega časa preživeli doma, s tem pa so se spremenile tudi njihove 

nakupne navade. V primeru, da se priporočil večina potrošnikov ni držala, se tudi nakupne 

navade niso bistveno spremenile. Druga predpostavka je povezana s pojmom »nakupne 

navade«, ki se v diplomskem delu nanaša le na nakup osnovnih življenjskih potrebščin (živil 

in higienskih pripomočkov), ne pa tudi drugih dobrin. 

Morebitne omejitve bi lahko nastale zaradi uporabe nenaključnega vzorca, ker ugotovitev ne 

moremo posplošiti na celotno populacijo slovenskih potrošnikov. Vsi udeleženci v anketi so 

uporabniki spleta, saj je bila spletna anketa deljena na Facebooku in poslana po elektronski 

pošti, ker smo le tako lahko preverili veljavnost H4, ki se nanaša na spletni nakup. Tretjo 

omejitev predstavljajo različne opredelitve osnovnih živil, pri raziskavi pa smo uporabili 

skupine živil, ki so vsebovale živila s seznama nujne zaloge hrane, ki ga je pripravila Uprava 

RS za zaščito in reševanje (b. l.). Zadnja omejitev je časovna, ker je spletna anketa bila 

izvedena v juniju 2020, s tem da je v raziskavi čas pred epidemijo mišljen do 12. 3. 2020, čas 

po razglasitvi epidemije pa obdobje med razglasitvijo epidemije in njenim preklicem 15. 5. 

2020. 
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2 NAKUPNE NAVADE POTROŠNIKOV 

V poglavju o nakupnih navadah potrošnikov smo opredelili osnovne pojme, povezane z 

nakupovanjem, kot so potrošnik, potreba, dobrina, nakupno vedenje potrošnikov in njihove 

nakupne navade, ter pojasnili, kakšne vloge lahko igrajo družinski člani, združeni v nakupno 

enoto. Opisali smo proces nakupnega odločanja od identifikacije potrebe do rezultata nakupa 

in različne dejavnike, ki vplivajo na nakupno vedenje potrošnikov. Predstavili smo različne 

načine nakupa in nakupne navade slovenskih potrošnikov. 

2.1 Opredelitev osnovnih pojmov 

Potrošnik (v diplomski nalogi tudi porabnik ali kupec) je oseba, ki ima vire (sredstva) in 

sposobnosti za nakup dobrin, s katerimi bo zadovoljila svoje potrebe ali potrebe svoje 

družine, za katero opravlja nakup (Damjan in Možina 1998, 27). Vendar pa ni nujno, da je 

potrošnik, ki dobrino kupi, tudi njen uporabnik, zato potrošniki v nakupnem procesu lahko 

med seboj sodelujejo in skupaj prispevajo h končni odločitvi o nakupu izbrane dobrine. 

Kadar pri odločanju o nakupu sodelujejo tudi ostali člani gospodinjstva, so združeni v 

nakupno enoto, v kateri igrajo različne vloge (Engel, Blackwell in Miniard 1990, 789, po 

Damjan in Možina 1998, 27–28): 

− iniciator je oseba, ki prva da pobudo za nakup dobrine;  

− vplivnež ima pri odločanju o nakupu zelo pomembno vlogo, saj z nasveti in svojim 

mnenjem vpliva na končno odločitev;  

− odločevalec je tista oseba, ki ima zadnjo besedo pri izboru ustrezne alternative in načinu 

nakupa; 

− kupec nakup opravi; 

− uporabnik je oseba, ki kupljeno dobrino uporablja. 

Možina, Zupančič in Postružnik (2010, 14) potrebo opredeljujejo kot pomanjkanje nečesa, 

Musek (1993, 37) pa pomanjkanju dodaja še neravnovesje v organizmu. Vukasović (2013, 

33) potrebe deli po vlogi na primarne, potrebne za preživetje, in sekundarne, ki so odvisne 

predvsem od kulture in okolja; po nastanku na podedovane, ki so prirojene in pridobljene, ki 

se jih sami naučimo; po področju na biološke, z zadovoljevanjem katerih skrbimo za 

fiziološko dobro počutje, in socialne, povezane z našo vlogo v družbi; po razširjenosti pa na 

univerzalne, regionalne in individualne. Ko človek zazna potrebo, začne razmišljati, s čim bi 

jo lahko zadovoljil, tako pa ustvari želje po določenih dobrinah, ki so odvisne predvsem od 

njegove osebnosti in okolja, v katerem živi.  

Dobrina (v diplomski nalogi tudi izdelek, produkt) je vse, kar prodajalci v zameno za sredstva 

(denar) ponujajo potrošnikom za zadovoljevanje njihovih potreb in želja. Možina, Zupančič in 

Postružnik (2010, 15) pa poleg otipljivega blaga med izdelke štejejo tudi storitve, osebe, ki 
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imajo na potrošnike vpliv (slavne in uspešne osebe iz različnih področij), organizacije, 

dejavnosti, kraje in ideje. V diplomski nalogi smo se posvetili le otipljivemu blagu, torej 

izdelkom, ki jih potrošniki lahko kupijo v trgovini. Med nakupnim odločanjem potrošniki 

lahko izbirajo med različnimi alternativami, ki zanje ne predstavljajo vedno enake vrednosti 

ali koristnosti, saj podobni izdelki lahko potrošnika zadovoljijo v različni meri. Pri tem je 

treba upoštevati tudi, koliko denarja, časa in truda so vložili v proces nakupnega odločanja in 

katere potrebe ali želje z nakupom dobrine zadovoljujejo. Če vzamemo za primer nakup 

živila, s katerim potrošnik zadovolji potrebo po hrani, je od njegovih želja (okus, ekološko 

živilo, poreklo, blagovna znamka ipd.) odvisno, katera alternativa zanj, ne glede na ceno 

izdelka, predstavlja večjo vrednost in posledično tudi večje zadovoljstvo. 

Nakupno vedenje potrošnikov je vedenje v vseh fazah procesa nakupnega odločanja in se 

lahko med posameznimi potrošniki precej razlikuje, zato je treba dobro poznati potrebe in 

želje potrošnikov, ki so jim dobrine namenjene. V ta namen tržniki raziskujejo, kaj potrošniki 

kupujejo, kdaj, kje in kako pogosto nakupujejo, kdo nakupuje in kdo kupljene izdelke 

uporablja, kako kupuje in tudi zakaj kupuje (Vukasović 2013, 30). 

Nakupne navade so vse navade, povezane z nakupovanjem, ki so značilne za potrošnika. 

Najpogosteje raziskujemo, kaj potrošnik kupuje (vrste dobrin, blagovne znamke), zakaj 

kupuje (potrebe, želje), kako se na nakup pripravi (pregled akcijske ponudbe, seznam dobrin, 

ki jih namerava kupiti), kje in kdaj nakupuje, kako opravi plačilo kupljenih dobrin, koliko 

porabi v posameznem nakupu, kako pogosto nakupuje, kateri dejavniki najbolj vplivajo na 

njegovo izbiro dobrin ipd.  

2.2 Proces nakupnega odločanja 

Glede na raven vpletenosti in stopnjo odločanja razlikujemo štiri vrste nakupnega odločanja 

potrošnikov (Vukasović 2013, 57–58): 

− kompleksno odločanje; 

− omejeno odločanje; 

− lojalnost blagovni znamki in 

− inercija. 

O kompleksnem odločanju govorimo, kadar potrošniki za iskanje informacij o različnih 

blagovnih znamkah dobrine porabijo veliko časa, kar je značilno za nakupovanje dražjih 

dobrin, kot je npr. avtomobil. Za omejeno odločanje je značilna nizka vpletenost potrošnikov 

v proces odločanja, pri iskanju informacij pa obravnavajo različne blagovne znamke (npr. 

nakup žitaric). Kadar imajo potrošniki pozitivne izkušnje z določeno blagovno znamko, 

posledično pa ne potrebujejo veliko informacij, ob visoki vpletenosti govorimo o lojalnosti 

blagovni znamki (npr. nakup športnih oblačil). Pri inerciji potrošniki kupujejo iz navade, pri 

čemer niso posebej pozorni na blagovno znamko dobrine, v izbiranje pa ne vlagajo veliko 
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časa in truda (nakup sadja in zelenjave) (Vukasović 2013, 57–58). 

Proces nakupnega odločanja večina avtorjev opisuje kot petstopenjski model, ki je sestavljen 

iz petih faz, v katere potrošniki vložijo različne količine časa in truda, pri večkratnem nakupu 

dobrin za vsakdanjo uporabo pa lahko kakšen korak tudi preskočijo. Prva faza je identifikacija 

problema, ker v njej potrošnik prepozna potrebo, ki jo lahko sprožijo različni procesi v njem 

samem ali dražljaji iz okolja in začne razmišljati, z nakupom katere dobrine bo nastalo 

potrebo zadovoljil. V drugi fazi potrošnik zbira informacije o izdelku, ki jih najlaže pridobi od 

ljudi v svoji okolici, na televiziji in spletu, lahko pa tudi preko oglaševanja ali neposredno od 

ponudnika želenega izdelka. V tretji fazi potrošnik ovrednoti alternative tako, da jih med 

seboj primerja in ugotavlja, katera bi v največji meri zadovoljila njegovo potrebo. Četrta faza 

je izbira izdelka, ki se mu zdi najprimernejši, zadnja faza nakupnega odločanja je rezultat 

nakupa ali ponakupno vedenje (Solomon idr. 2006, 258). 

Petstopenjskemu modelu procesa nakupnega odločanja Blackwell, Miniard in Engel (2001, 

70–82, po Vukasović 2013, 60) dodajajo še dve stopnji: uporaba kupljene alternative, na 

podlagi katere potrošnik ugotovi, ali je z nakupom zadovoljen, od tega pa je tudi odvisno, če 

se bo za nakup izdelka ponovno odločil in ga priporočil tudi drugim ljudem in znebitev 

neuporabljenih izdelkov ali njihovih delov.  

Izbiro izdelka (četrto fazo) Vukasović (2013, 60) deli na pet podstopenj: odločitve o blagovni 

znamki, o prodajalcu, o količini, o času nakupa in o načinu plačila. Odločitev o blagovni 

znamki pride še posebej do izraza pri potrošnikih, ki na podlagi predhodnih izkušenj najbolj 

zaupajo določeni blagovni znamki oz. imajo slabe izkušnje z izdelki drugih blagovnih znamk 

ali pa iz različnih razlogov čutijo pripadnost določeni blagovni znamki (zaposleni v podjetju 

in njihovi družinski člani, pripadniki raznih skupin, društev ipd.).  

Odločitev o prodajalcu je v veliki meri odvisna od ponudbe različnih prodajalcev in 

predhodnih izkušenj, ki jih ima potrošnik z njimi. Različne osebnosti potrošnikov pri nakupu 

cenijo različne vidike: odnos prodajalca do strank, videz in urejenost trgovine oz. preglednost 

spletne strani spletnega ponudnika, pestrost ponudbe, različne pogoje nakupa (odplačevanje 

na obroke), dolžina garancije ipd. Prav tako sem spada tudi odločitev o nakupnem kanalu, 

preko katerega bo potrošnik opravil nakup. V primeru tradicionalnega nakupa se mora 

potrošnik odločiti o velikosti in oddaljenosti trgovine od svojega prebivališča, pri spletnem 

nakupu pa lahko izbira med domačimi in tujimi ponudniki, od česar je lahko odvisno tudi 

trajanje dobave naročila in višina poštnine.  

Odločitev o količini je v prvi vrsti odvisna od potrošnikovega finančnega stanja, nanjo pa 

vplivajo tudi razne akcije in ugodnosti, pogostost opravljanja nakupov, možnost hrambe 

izdelkov, rok uporabe, velikost gospodinjstva ipd. Potrošnik, ki nakupe pogosto opravlja ali se 

po nakupih odpravlja peš ali s kolesom, bo verjetno kupil manjšo količino izdelkov kot nekdo, 

ki se z avtomobilom 1-krat tedensko odpravi v nabavo. 
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Odločitev o času nakupa je pri nakupu izdelkov za vsakdanjo uporabo, s katerimi potrošniki 

zadovoljujejo osnovne potrebe (npr. živila in higienski pripomočki), odvisna predvsem od 

tega, kdaj jih potrebujejo in kdaj se lahko po nakupih odpravijo. Torej je najpogosteje vezana 

na dan v tednu ali del dneva, ko jim to najbolj ustreza. Pri nakupu dražjih izdelkov, ki 

zadovoljujejo višje potrebe ali želje, je odločitev o času nakupa odvisna predvsem od 

finančnega stanja potrošnika in tega, kako velik pomen zanj želena dobrina predstavlja. Pri 

odločanju o času nakupa dražjih dobrin pomembno vlogo igrajo tudi popusti in druge akcije 

(npr. sezonsko znižanje) ter napovedi prihoda na trg novejših ali izboljšanih izdelkov (npr. 

pametni telefon). 

Pri nakupu dobrin v trgovini se potrošniki najpogosteje odločajo med gotovinskim plačilom in 

plačilom z debetno kartico, v primeru dražjih dobrin pa imajo tudi možnost izbire hitrega 

kredita ali odplačevanja na obroke. Pri spletnem nakupovanju potrošniki uporabljajo različne 

načine plačila: plačilo z debetno ali kreditno kartico, nakazilo po predračunu, plačilo po 

povzetju, plačilo z moneto, Pay Pal ipd. 

2.3 Vpliv na nakupno vedenje  

Vedenje ali obnašanje je skupek dejanj, ki jih posameznik kaže na zunaj v interakciji z 

drugimi ljudmi ali med individualnim opravljanjem raznih nalog (od osnovnih opravil do 

delovnih nalog v službi). Pri tem zavedno ali nevede kaže svoj odnos do okolja ali oseb v 

svoji bližini, poleg tega pa razkriva tudi trenutno razpoloženje. Tako kot na posameznikovo 

vedenje vplivajo različni dražljaji iz okolja (zunanji vplivi) in miselni procesi, ki se odvijajo v 

njem samem (notranji vplivi), tudi na nakupno vedenje potrošnikov v procesu odločanja 

vplivajo različni dejavniki.  

Dejavnike, ki vplivajo na nakupno vedenje potrošnikov, Vukasović (2013, 32) deli v štiri 

skupine, ki jih v nadaljevanju tudi podrobneje opisujemo: 

− psihološki dejavniki (motivacija, stališča, ki predstavljajo odnos do objektov, zaznavanje 

s pomočjo čutil ter učenje in spomin, ki sta posledici naših izkušenj iz preteklosti);  

− družbeni dejavniki (različne referenčne skupine, s katerimi se potrošnik identificira, med 

njimi je najpomembnejša družina); 

− kulturni dejavniki (se prenašajo iz roda v rod in predstavljajo skupne značilnosti in 

vrednote določene kulture ter družbene razrede) in  

− osebni dejavniki (so vezani na osebne značilnosti potrošnika, ki vplivajo na izbor dobrin).  

Možina, Zupančič in Postružnik (2010, 338–350) dodajajo še situacijske vplive, ki niso 

odvisni od potrošnika ali izdelka, ki ga potrošnik kupuje, nakupno okolje in poprodajne 

dejavnosti, ki vplivajo na prihodnje nakupe. 



 

8 

2.3.1 Psihološki dejavniki 

Na potrošnikovo odločanje o nakupu v procesu nakupnega odločanja vplivajo različni 

psihološki dejavniki, Vukasović (2013, 32) pa med psihološke vplive uvršča motivacijo, 

stališča, zaznavanje, učenje in spomin. 

Motivacija 

Vsak potrošnik ima potrebe, ki jih zadovoljuje z nakupom različnih dobrin. Schiffman in 

Kanuk (2000, 63–70) razlagata, da je posledica nezadovoljenih potreb napetost, ki ustvari 

gonilno silo v posamezniku – motivacijo za nakup, ta pa ga spodbudi k akciji. Ljudje se bolj 

pogosto zavedamo fizioloških potreb, medtem ko se svojih psiholoških potreb veliko ljudi 

sploh ne zaveda. Z motivacijo kot posledico zavedanja potreb so tesno povezani tudi cilji, 

kako bomo potrebe zadovoljili. Motivacijo lahko delimo na pozitivno, ki je povezana z našimi 

potrebami, hotenji in željami, ter negativno, ki je posledica naših strahov in odpora. 

Motivacija je lahko interna, kadar izhaja iz zadovoljstva ob opravljeni nalogi in lahko 

nekatere ljudi motivira veliko bolj kot zunanji motivatorji, ali eksterna, ki je spodbuda iz 

okolja in je največkrat nagrada za dobro opravljeno delo (Vukasović 2013, 32–33). 

Motivacijski proces lahko opišemo z motivacijskim krogom, ki je sestavljen iz 4 komponent: 

potrebe, motivacijske dejavnosti, cilja in zadovoljitve potreb (Damjan in Možina 1998, 79). 

Za boljše razumevanje vedenja potrošnikov imamo na voljo kar nekaj teorij motivacije, med 

katerimi je zagotovo najbolj znana Maslowa hierarhija potreb, ki potrebe razvršča po 

pomembnosti na fiziološke potrebe, potrebe po varnosti, po pripadnosti (socialne potrebe), po 

spoštovanju in po samouresničenju. Zanimivi pa sta tudi Freudova teorija vedenja 

potrošnikov, ki obnašanje potrošnikov razlaga kot rezultat konflikta med tremi silami (id, 

superego in ego), in Herzbergova teorija motivatorjev in higienikov, ki higienike povezuje z 

nižjimi cilji, motivatorje pa z višjimi cilji (Možina, Zupančič in Postružnik 2010, 300–304). 

Motivacijska dejavnost je tista dejavnost, ki ob obstoju potrebe potrošniku omogoči njeno 

zadovoljitev. Sprožijo jo pobudniki, ki so ob nizki stopnji nezadovoljenosti potrebe lahko npr. 

oglasi ali drugi dejavniki iz okolja, ob visoki stopnji nezadovoljenosti potrebe pa je pobudnik 

lahko že samo zavedanje obstoja potrebe. Pri tem je treba razlikovati tudi med željo in 

motivom, saj nekatere želje potrošniki opustijo ali jih prestavijo na kasneje, zato vsaka želja 

ne postane motiv. Kadar pa želja postane motiv, potrošnika spodbudi k motivacijski 

dejavnosti, s katero bo zadovoljil potrebo – dosegel motivacijski cilj. Z enim ciljem potrošnik 

lahko zadovolji več različnih potreb, prav tako pa lahko ena potreba zadovolji več ciljev. 

Zadovoljevanje potreb delimo na homeostatično (ciklično zadovoljevanje fizioloških potreb) 

in progresivno (postavljanje vedno višjih ciljev) (Možina, Zupančič in Postružnik 2010, 296–

297). 
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Stališča 

Tako kot na vseh ostalih področjih v življenju (kultura, politika ipd.) potrošniki tudi pri 

nakupovanju do izdelkov, blagovnih znamk in trgovcev zavzemajo različna stališča, ki so 

lahko pozitivna ali negativna. Stališča so lahko pridobljena z izkušnjami (dogodki iz 

preteklosti ali informiranost o nečem) ali prevzeta od okolja posameznika (od družbe, ki ji 

pripada). Ker so stališča močno povezana z vedenjem potrošnikov, se s spreminjanjem stališč 

spreminja tudi njihovo obnašanje (Damjan in Možina 1998, 96–97).  

Stališča so sestavljena iz treh komponent (Damjan in Možina 1998, 98): 

− kognitivna komponenta (vedenja, znanja, izkušnje, informacije, vrednostne sodbe in 

argumenti, povezani z objektom, dogodkom, osebo ali situacijo, o kateri potrošniki 

oblikujejo stališča); 

− emotivna komponenta (pozitivna ali negativna občutja in ocenjevanja objektov stališč); 

− konativna komponenta (težnja potrošnika, da glede na objekt stališč ravna na določen 

način). 

Stališča lahko merimo s pomočjo različnih tehnik, med katerimi se najpogosteje uporabljajo 

Likertova lestvica, skala rangov in semantični diferencial. Z Likertovo lestvico merimo 

stopnjo strinjanja s trditvami, tako da sodelujočim v raziskavi ponudimo pet možnih 

odgovorov, s katerimi lahko izkažejo svojo stopnjo strinjanja oz. nestrinjanja. S skalo rangov 

anketiranci izrazijo svoja stališča z rangiranjem ponujenih odgovorov glede na določen 

kriterij (npr. označijo blagovne znamke od 1–7, kjer 1 pomeni najljubšo blagovno znamko, 7 

pa tisto, ki je sodelujočemu najmanj všeč). Pri semantičnem diferencialu pa gre za intervalno 

zvezno bipolarno skalo, kjer sodelujoči označijo neko točko, ki predstavlja njihovo vrednost 

stališča med dvema skrajnostma. Za merjenje stališč potrošnikov so uporabne tudi metode 

opazovanja in sklepanja na stališča ter metode, ki se uporabljajo pri kvalitativnem 

raziskovanju (npr. intervju in ciljne skupine) (Vukasović 2013, 43–44).  

Zaznavanje 

Zaznavanje je proces sprejemanja, dojemanja in urejanja informacij, ki so jim posamezniki 

izpostavljeni, zato v primeru nakupovanja živil in higienskih pripomočkov govorimo o 

potrošnikovem zaznavanju oz. samem zavedanju o obstoju določenih dobrin. V procesu 

zaznavanja potrošniki najprej sprejemajo dražljaje (fizične podatke) iz okolja. Dražljaji so 

lahko oglasi, ki promovirajo določen izdelek ali blagovno znamko, vonj ali okus hrane, 

občutek tkanine na koži, glasovno sporočilo med nakupovanjem, nasvet prodajalca itd. 

Potrošniki dražljaje zaznavajo preko fizioloških oken, ki jih predstavljajo različni senzorni 

sistemi: vid, sluh, vonj, okus in otip, v procesu zaznavanja pa sodelujejo tudi potrošnikova 

čustva in interesi, ki informacije ovrednotijo in filtrirajo. To so psihološka okna, med katera 

štejemo stališča, navade, izkušnje, osebnost, življenjski stil ipd. V naslednjem koraku se 
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potrošnik dražljaja zave in si o njem ustvari miselni zapis, ki si ga zapomni v obliki shem, v 

katerih so zbrana njegova prepričanja in občutki (Vukasović 2013, 45; Možina, Zupančič in 

Postružnik 2010, 273–274). 

Ker potrošnike obdaja veliko dražljajev, ki so lahko zanje obremenilni, podzavestno izberejo 

dražljaje, ki jih bodo zaznali, kar imenujemo selektivnost zaznavanja. Potrošniki bolj 

zaznavajo dražljaje, povezane s svojimi potrebami, ki v njih vzbujajo prijetne občutke, zato 

tudi vsak posameznik drugače zaznava iste oglase, izdelke ali blagovne znamke. Vedenje 

potrošnikov je odvisno od selektivne izpostavljenosti, ki je rezultat dražljajev, sprejetih 

znotraj dosega njihovih čutil, ter pozornosti, ki predstavlja potrošnikovo osredotočenost le na 

določene dražljaje znotraj njegovega obsega izpostavljenosti. Ko potrošnik zazna dražljaje, jih 

interpretira, kar pomeni, da svojim občutkom pripiše pomen (Možina, Zupančič in Postružnik 

2010, 279–280). 

Učenje in spomin 

Ljudje se vse življenje učimo, tako da pridobivamo nove informacije na različnih področjih, 

ki jih shranimo v spomin. Tudi nakupne navade potrošnikov so naučene, zato ljudje predvsem 

nakupe živil in higienskih pripomočkov pogosto opravljajo brez posebnega razmišljanja in 

iskanja dodatnih informacij o izdelku. Poznamo več vrst učenja, povezanih z vedenjem 

potrošnikov, ki jih delimo na učenje s pogojevanjem in kognitivno učenje. Pri učenju s 

pogojevanjem gre za učenje povezave med dražljajem in odgovorom, ki lahko spadata ali ne 

spadata skupaj. Sem štejemo klasično pogojevanje, ki se najpogosteje uporablja v situacijah z 

nizko vpletenostjo, in instrumentalno pogojevanje, ki se uporablja ob srednji ali visoki 

vpletenosti. Kognitivno učenje daje poudarek notranjim miselnim procesom in ga delimo na 

mehanično učenje (s ponavljanjem), učenje po modelu (z opazovanjem) in učenje z 

razumevanjem (kombiniranje obstoječih in novih informacij ter oblikovanje novih povezav in 

pojmov) (Vukasović 2013, 50–51).  

Spomin predstavlja vse informacije, ki smo se jih naučili in so posamezniku na razpolago, ko 

jih potrebuje. Kadar potrošnik s svojimi čutili zazna neki dražljaj, se informacija shrani v 

senzorni spomin, kar traja le nekaj sekund. Če začne o tej informaciji razmišljati, se prenese v 

kratkotrajni spomin, ki je časovno omejen na čas procesiranja informacije. Kadar pa 

posameznik novo informacijo začne povezovati z drugimi informacijami in razmišljati o 

pomenu dražljaja, govorimo o dolgotrajnem spominu (Solomon 2007, 100).  

2.3.2 Družbeni dejavniki 

Ljudje vse življenje čutimo potrebo po pripadnosti in druženju, zato se povezujemo v različne 

skupine, ki v veliki meri vplivajo na naše vedenje in odločitve. Družbene skupine, ki jim 

posameznik pripada, so lahko primarne (npr. družina) ali sekundarne (npr. sodelavci). Lahko 
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jih delimo tudi na formalne, ki so organizirane, in neformalne, ki predstavljajo naključne 

skupine posameznikov, kot je na primer skupina prijateljev. Družbena dejavnika, ki najbolj 

vplivata na nakupno vedenje potrošnikov, sta družina, ki že od otroštva močno vpliva na vse 

njegove odločitve in različne referenčne skupine. 

Vsak posameznik lahko istočasno pripada več družbenim skupinam, ki v različnih situacijah 

prevzamejo vlogo referenčne skupine, s katero se potrošnik identificira v nakupnem procesu 

in ima zelo velik vpliv na njegovo odločitev o nakupu. Z nakupom določenih dobrin ali 

blagovnih znamk posameznik kaže svojo pripadnost skupini, s člani katere deli svoje 

vrednote, norme in prepričanja, kar vpliva na njegovo vedenje in sprejemanje odločitev. Vpliv 

določene referenčne skupine na potrošnika lahko opredelimo s pomočjo treh spremenljivk: 

članstva, vrste stika in privlačnosti. Definiranje prve spremenljivke je preprosto, saj obstajata 

le dve možnosti – potrošnik je ali ni član skupine, kljub temu pa vsi člani ne čutijo enake 

pripadnosti skupini. Vrsta stika je odvisna od povezanosti med člani skupine, ki se po navadi 

z večanjem števila članov manjša, zato v tem primeru govorimo o primarnih in sekundarnih 

skupinah. Privlačnost je lahko pozitivna, ko člani želijo pripadati referenčni skupini in to tudi 

izkazovati s svojim vedenjem in odločitvami, kar se v primeru nakupovanja vidi z nakupom 

določenih blagovnih znamk in dobrin. Kadar je privlačnost negativna, se potrošniki iz 

različnih razlogov želijo ločiti od skupine, tako da kupujejo druge blagovne znamke, kot ostali 

člani skupine, saj ne želijo, da jih drugi ljudje povezujejo z določeno referenčno skupino 

(Hawkins, Best in Coney 2001, 226–227). 

Referenčne skupine na potrošnike lahko vplivajo na različne načine, kar je odvisno od tega, 

kaj želi član z nakupom doseči. Prvi je informacijski vpliv, pri katerem drugi člani na 

potrošnika vplivajo z nasveti ali preprosto s tem, da tudi sami uporabljajo določene dobrine 

ali blagovne znamke, zato si tudi sam želi preizkusiti enake izdelke. Druga vrsta je vpliv 

normativ in predstavlja pričakovanja ostalih članov skupine, ki jih želi potrošnik z nakupom 

zadovoljiti, da bo s tem pridobil njihovo odobritev ali se izognil negativnemu odzivu zaradi 

neuporabe določenega izdelka (npr. dezodorant). Zadnji vpliv je identifikacija z referenčno 

skupino, ki jo potrošnik želi doseči s prevzemanjem norm in vrednot skupine, kar spremeni 

tudi njegovo nakupno vedenje. Stopnjo vpliva referenčne skupine na potrošnika lahko merimo 

s pomočjo dveh karakteristik, med katerima prva meri, kako nujno to dobrino potrebuje, 

druga pa, kje jo bo uporabljal oz. če bo med uporabo vidna ostalim članom skupine. 

Referenčna skupina ima največji vpliv na potrošnikovo izbiro, kadar gre za nakup nenujne 

dobrine, ki bo med uporabo vidna ostalim članom, najmanjši vpliv pa, kadar kupuje nujne 

dobrine za privatno uporabo (Hawkins, Best in Coney 2001, 232–235).  

2.3.3 Osebni dejavniki 

Na potrošnikovo nakupno odločanje vplivajo različni osebni dejavniki, ki jih lahko delimo na 

tiste, ki po navadi vplivajo na celotno nakupno enoto oz. gospodinjstvo (življenjski cikel 
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družine, premoženjsko stanje in življenjski slog) in tiste, ki največkrat vplivajo le na njega 

samega (osebnost in samopodoba). Življenjski cikel družine je močno povezan s starostjo 

potrošnika, saj se družine z majhnimi otroki na določenih področjih odločajo za nakup 

drugačnih (primernejših) dobrin kot potrošniki, ki nimajo otrok ali pa so njihovi otroci že 

odrasle osebe, ki nastopajo kot samostojni potrošniki. Premoženjsko stanje določa, kakšne 

dobrine si bo potrošnik lahko privoščil, saj si premožnejši potrošniki lahko kupijo dražje 

dobrine kot tisti z manjšim premoženjem, na podlagi življenjskega sloga pa si potrošnik 

izbere dobrine, ki mu bolj ustrezajo. Potrošnikovo osebnost predstavljajo njegove značilnosti, 

izkušnje in obnašanje v različnih situacijah, samopodoba pa je podoba, ki jo ima potrošnik o 

sebi (Vukasović 2013, 55–56). 

2.3.4 Kulturni dejavniki 

Kultura je skupek navad, prepričanj, moralnih vrednot, znanja, umetnosti in vseh ostalih 

značilnosti določene družbe, ki se prenaša iz roda v rod in se zelo počasi razvija in spreminja. 

Vpliva na vsa področja vedenja in razmišljanja, ne da bi se posamezniki tega posebej 

zavedali, zato ima vpliv tudi na nakupno odločanje potrošnikov. Kultura je naučena in 

pripadnikom predstavlja nekaj »naravnega«, saj živijo v okolju, kjer večina ljudi razmišlja in 

deluje na podoben način kot oni sami. Znotraj vsake kulture njene pripadnike povezujejo 

skupne vrednote, iz katerih izhajajo norme, ki določajo, kakšno vedenje se od pripadnikov v 

določeni situaciji pričakuje in velja za pravilno. V primeru, da posameznik teh norm ne 

upošteva, sledijo sankcije, ki so primerne teži kršitve. Ob manjšem odstopanju od želenega 

vedenja posameznik lahko pričakuje le neodobravanje družbe, ob večji kršitvi pa ga lahko iz 

družbe tudi izločijo (Hawkins, Best in Coney 2001, 42). 

Vukasović (2013, 55) poleg kulture h kulturnim dejavnikom, ki vplivajo na nakupno 

odločanje potrošnikov, šteje še družbeni razred, saj imajo člani istega družbenega razreda 

podobne vrednote, kar lahko pripelje do nakupa enake ali podobne dobrine oz. blagovne 

znamke. 

2.3.5 Situacijski vplivi 

Situacijski vplivi imajo lahko vedenjske ali zaznavne učinke, zato uspešni trgovci s 

prepoznavo vedenjskih vzorcev in prilagajanjem situaciji zlahka vplivajo na potrošnikovo 

odločitev o nakupu (Možina, Zupančič in Postružnik 2010, 338–345). Solomon, Bamossy in 

Askegaard (1999, 237) situacijske vplive delijo na: 

− situacijske dejavnike; 

− socialno in fizično okolje; 

− časovne dejavnike; 

− predhodno razpoloženje in 
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− nakupno nalogo. 

Situacijski dejavniki so pomembni predvsem pri pozicioniranju izdelkov, saj trgovec z dobrim 

poznavanjem izdelka (sestava, posebnosti, izvor ipd.), značilnosti njegove uporabe (namen 

uporabe, okolje ali situacije uporabe ter komu je izdelek sploh namenjen), njegovih prednosti 

in potreb, ki jih potrošniki z njegovo uporabo zadovoljujejo, izdelek primerno umesti v okolje 

in s tem potrošnika spodbudi k nakupu. 

Socialno okolje potrošnika predstavljajo ostale osebe, ki so prisotne v trgovini v času 

njegovega nakupa. Vendar pa nanj ne vpliva le število kupcev, temveč tudi njihovo nakupno 

vedenje, videz, urejenost, razpoloženje in ostale osebne značilnosti, njihova izbira izdelkov, v 

primeru besedne komunikacije med potrošniki pa tudi njihovo mnenje in izkušnje iz 

predhodnih nakupov.  

Fizično okolje predstavljajo elementi, ki jih potrošnik lahko zazna s pomočjo čutil, kot so 

vonjave, zvoki, temperatura prostora, zatohlost, svetloba ipd. Te značilnosti okolja lahko 

potrošnika pritegnejo ali odvrnejo od nakupa, odvisno od tega, kakšne občutke zbujajo v 

njem. Če potrošnik v trgovini zaznava prijetne vonjave, je prostor primerno osvetljen, v 

ozadju pa ga med nakupom spremlja všečna glasba, si bo v trgovini želel preživeti več časa in 

se po vsej verjetnosti odločil za nakup in ponovni obisk izbrane trgovine. V primeru 

negativne izkušnje pa obstaja velika verjetnost, da se za nakup ne bo odločil in bo tudi 

naslednji nakup raje opravil drugje, čeprav bi v tej trgovini lahko dobil boljšo ponudbo za 

iskani izdelek. 

V današnjem hitrem tempu življenja je čas zelo pomemben, saj se večina ljudi po 

celodnevnem hitenju in usklajevanju obveznosti pogosto znajde v časovni stiski, zaradi katere 

jim zmanjka časa za organiziran in premišljen nakup. Časovne dejavnike, ki vplivajo na 

nakup, Možina, Zupančič in Postružnik (2010, 339–340) delijo na: 

− ekonomski čas – predstavlja razporejanje časa med različne dejavnosti glede na 

potrošnikovo zaznavo njihove pomembnosti, zato je potrošnikom pri nakupu zelo 

pomembno, kako hitro lahko pridejo do želenega izdelka. Hitreje, kot bo izdelek 

dobavljen, prej ga bo potrošnik lahko začel uporabljati in s tem zadovoljil svojo potrebo; 

− psihološki čas – se nanaša na potrošnikov občutek, koliko časa je med nakupom porabil v 

pasivnem stanju. V živilski trgovini lahko v primeru gneče predstavlja čakanje na prost 

voziček, čakanje na postrežbo pri kruhu ali delikatesi, čakanje na prostega prodajalca, ki 

na oddelku svetuje ali pomaga pri nakupu, čakanje v vrsti pri blagajni ipd. Trgovci se z 

namenom skrajševanja psihološkega časa znajdejo tako, da npr. med čakanjem na 

postrežbo pekovskih izdelkov kupce zamotijo z napisanimi akcijami, novostmi ali svežo 

ponudbo, v bližini blagajne postavijo razne izdelke, ki bi potrošnike znali zanimati in jim 

s tem skrajšajo občutek čakanja, med nakupom pa po zvočnikih poleg glasbe predvajajo 

tudi posnetke s predstavitvijo aktualnih akcij, prihajajočih ugodnosti za člane kluba 
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zvestobe in ostalih informacij, ki potrošnike zamotijo s poslušanjem; 

− socialni čas – upošteva razdelitev dneva v časovna obdobja, ki večini potrošnikov 

istočasno predstavljajo časovni okvir, namenjen določenim obveznostim ali aktivnostim. 

Tako se največ potrošnikov zjutraj odpravi v službo, kjer v povprečju preživijo 8 ur (če 

nimajo v delovni pogodbi drugače opredeljeno), trgovine imajo določen odpiralni čas, 

prav tako tudi pošte, banke in druge institucije. S tem je dnevni ritem večine potrošnikov 

vsaj približno usklajen in določa, čemu je določen del dneva namenjen. 

Predhodno razpoloženje ima velik vpliv na nakupno odločanje, ker potrošnika lahko prepriča 

o nakupu izdelka, ki ga sploh ni imel namen kupiti ali pa ga odvrne od nakupa, čeprav je bil 

pred tem odločen, da bo izdelek kupil. Prav tako vpliva tudi na oceno alternativ, ki so 

potrošniku v danem trenutku na razpolago, ker se lahko na podlagi razpoloženja pri izbiri 

odloči za različne karakteristike, ki se mu takrat zdijo najpomembnejše. Kako bo potrošnik 

reagiral na okolje trgovine, lahko sklepamo s pomočjo dveh dimenzij: všečnosti in 

razvnetosti. Ko je potrošnik razvnet, je njegovo razpoloženje odvisno od konteksta. Če je 

pozitiven (prijeten), bo kupec vesel in bolj dovzeten za nakup, ker bo tudi izdelke videl v 

pozitivni luči, če pa gre za negativen (neprijeten) kontekst, pa mu bo nakupovanje mučno in 

bo tudi pri izdelkih opazil le negativne stvari (pomanjkljivosti in napake). Kadar je kupec 

zaspan, mu bo v pozitivnem kontekstu nakupovanje sproščujoče, v negativnem kontekstu pa 

bo občutil žalost (Možina, Zupančič in Postružnik 2010, 340–341). 

Zadnji situacijski vpliv je nakupna naloga, ki je odvisna od potrošnikovega pogleda na 

nakupovanje. Nekateri ljudje se med nakupovanjem odlično počutijo in jim to predstavlja 

zabavo, medtem ko je drugim le še ena obveznost, ki jo morajo opraviti, zato nakupujejo le, 

ko je to nujno potrebno, ob tem pa pogosto občutijo nelagodje. Različni avtorji potrošnike 

delijo v različne skupine, Možina (1975, 102) jih razvršča po motivu nakupa v pet skupin: 

− Ekonomski potrošniki predstavljajo največji odstotek. Za njih je značilno, da so pozorni 

na ceno, kakovost in vrsto dobrin, med nakupom so usmerjeni k cilju, za svoj denar pa 

želijo dobiti kar največ. 

− Osebnostni potrošniki najbolj cenijo dobro postrežbo, zato s prodajalci pogosto navežejo 

osebni stik, poleg tega pa so občutljivi na vse, kar se v času njihovega nakupa dogaja v 

trgovini. 

− Etični potrošniki kupujejo le tisto, kar potrebujejo, v spominu pa jim ostanejo le prijetni 

dogodki. Izdelke raje kupujejo v manjših lokalnih trgovinah, izogibajo pa se velikim 

nakupovalnim središčem.  

− Apatični potrošniki nakupu ne posvečajo veliko časa in nakupujejo le zato, ker morajo. 

Nakupovanje je zanje neprijetna izkušnja, zaradi česar se trgovinam raje izognejo, ko je  

to mogoče. 

− Vmesni potrošniki so kombinacija predhodno opisanih vrst potrošnikov in predstavljajo 

najmanjši odstotek, le 4 % vseh potrošnikov.  
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Možina, Zupančič in Postružnik (2010, 341) dodajajo še rekreativne potrošnike, ki se med 

nakupovanjem zabavajo in družijo, zato jim to predstavlja prijeten način preživljanja prostega 

časa. Taki potrošniki se po nakupih radi odpravijo tudi, ko nimajo namena ničesar kupiti, saj 

ima za njih obisk trgovine podoben pomen, kot za koga drugega šport – rekreacijo in 

sprostitev. 

2.3.6 Nakupno okolje 

Vsak potrošnik je edinstven, zato je tudi njegova percepcija prodajalne drugačna, kot jo 

zaznavajo ostali potrošniki. Na predstavo o prodajalni imajo pri nekaterih kupcih večji vpliv 

njene funkcionalne značilnosti (npr. ponudba in lokacija trgovine), drugi pa so bolj dovzetni 

za njene psihološke značilnosti (npr. domačnost in prijaznost prodajalcev). Na kupčevo 

predstavo o prodajalni vpliva več dejavnikov, ki se razlikujejo po pomembnosti, možnosti 

merjenja in možnosti spreminjanja oz. vplivanja (Možina, Zupančič in Postružnik 2010, 342). 

Glavne funkcionalne značilnosti, ki vplivajo na potrošnikovo predstavo o prodajalni, so 

povezane predvsem s ponudbo in položajem trgovine. S ponudbo mislimo na obseg ponudbe, 

ki z možnostjo izbire med različnimi alternativami predstavlja dodano vrednost za potrošnike, 

cene dobrin, ki na potrošnikovo predstavo o trgovini lahko različno vplivajo (odvisno od tega, 

kaj kupuje) in kakovost dobrin, ki je prav tako odvisna od kupčevih potreb in želja ter od 

njegovega razumevanja kakovosti določene dobrine. Položaj trgovine predstavlja oddaljenost 

trgovine od potrošnikovega doma, dostopnost, možnost parkiranja in ostale dejavnike, ki so 

za kupca pomembni pri izbiri trgovine.  

Psihološke značilnosti, ki vplivajo na potrošnikovo predstavo o prodajalni, so povezane 

predvsem z njegovim počutjem med nakupovanjem. Že ob prihodu v trgovino kupec opazi 

urejenost trgovine, osvetlitev in različne barve v prostoru, zazna glasbo, ki igra med njegovim 

nakupom ipd. Prav tako nanj vpliva tudi prijaznost in strokovnost prodajalcev ter interakcija z 

ostalimi kupci. Vse naštete značilnosti lahko vplivajo na to, da se potrošnik med nakupom 

dobro počuti, zato bo v trgovini ostal dalj časa in se verjetno tudi odločil za ponovni obisk, ob 

neprijetni izkušnji pa bo oblikoval negativno predstavo o prodajalni. 

2.3.7 Poprodajne oz. ponakupne dejavnosti 

Poprodajne oz. ponakupne dejavnosti so tiste dejavnosti, pri katerih potrošnik ugotavlja, ali je 

s kupljenimi dobrinami zadovoljen. V primeru izpolnjenih pričakovanj se bo tudi pri 

naslednjem nakupu verjetno odločil za enako dobrino ali ostale produkte iste blagovne 

znamke. Kadar pa potrošnik z nakupom ni zadovoljen, bo pri naslednjem nakupu iskal 

dobrino, za katero pričakuje, da bo v večji meri zadovoljila njegovo potrebo. Hawkins, Best in 

Coney (2001, 628–629) v ponakupni fazi omenjajo tudi možnost pojava ponakupne 

disonance, ko se potrošnik zlasti pri nakupu dražjih dobrin, kjer izbira med več alternativami, 
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začne spraševati, ali se je odločil za pravi izdelek, kar že pred začetkom uporabe lahko vodi v 

nezadovoljstvo z nakupom. 

Poleg zadovoljstva potrošnika s kupljenimi dobrinami med dejavnike, ki nanj vplivajo po 

zaključku nakupa, lahko štejemo tudi odstranjevanje izdelka, kjer ima potrošnik veliko opcij, 

saj lahko izdelek obdrži (uporablja, spremeni za drugačno uporabo ali shrani), trajno odstrani 

(odvrže, podari, zamenja za drugo dobrino ali proda neposredno drugemu potrošniku, 

drugemu potrošniku preko posrednika ali posredniku) ali začasno odstrani (dobrino da v 

najem ali posodi) (Solomon, Bamossy in Askegaard 1999, 259). 

2.4 Načini nakupa (nakupni kanali) 

Pred nekaj desetletji so imeli potrošniki na voljo le tradicionalne nakupne kanale, kot so 

trgovina, tržnica in neposredni nakup pri pridelovalcu (kmetu). Z razvojem tehnologije pa so 

se pojavile nove prodajne poti: od TV-prodaje, kataloške in telefonske prodaje vse do 

spletnega nakupovanja, ki je v zadnjih letih doživelo pravi razcvet. Potrošniki se najpogosteje 

odločajo za nakup živil in higienskih pripomočkov v trgovini, na tržnici, neposredno pri 

pridelovalcu ali proizvajalcu in preko spletne trgovine. 

Vsak način nakupovanja ima svoje prednosti in slabosti, odločitev za vrsto nakupa pa je 

odvisna predvsem od osebnosti potrošnika, njegovega poznavanja in pogostosti uporabe 

moderne tehnologije ter zaupanja v njeno varnost. Potrošniki imajo različne prioritete, na 

podlagi katerih se odločajo za način nakupa, ki jim bolj ustreza, zato se ponudniki na trgu 

srečujejo z različnimi skupinami potrošnikov, za katere so značilne skupne lastnosti. Nekateri 

želijo pred nakupom videti proizvod v fizični obliki, spet drugi se zadovoljijo že z opisom 

izdelka in njegovimi slikami. Prav tako je enim pomemben osebni stik s prodajalcem, saj 

imajo ob tem občutek, da mu lahko bolj zaupajo, drugim pa je bolj pomemben proizvod in je 

zanje prodajalec le oseba, s katero opravijo menjavo sredstev za dobrino, s katero bodo 

zadovoljili svoje potrebe. 

Trgovina 

Trgovine s ponudbo živil in higienskih pripomočkov lahko delimo na večje, kot so 

hipermarketi ali supermarketi različnih trgovinskih verig, ki so lahko samostojne ali pa so v 

trgovskih centrih, kar potrošnikom omogoča celostno nakupovalno izkušnjo, saj lahko na 

enem mestu opravijo nakupe različnih kategorij produktov, in manjše, kot so živilske trgovine 

z omejeno ponudbo ali specializirane trgovine, med katere štejemo na primer trgovine z 

zdravo prehrano (ekološkimi proizvodi). 

Prednosti kupovanja živil in higienskih pripomočkov v trgovini so širina ponudbe, saj po 

navadi nudijo izdelke različnih proizvajalcev in kakovosti, kar pripomore k večjemu 
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cenovnemu razponu, s tem pa tudi možnostjo zadovoljevanja potrošnikov z različnimi 

željami, nižje cene dobrin kot na tržnici ali preko spletnega nakupa, kjer je pri nižjih zneskih 

največkrat treba plačati poštnino, ter lažja dostopnost in hitrost opravljanja nakupa, saj danes 

trgovino najdemo že skoraj v vsaki vasi. Slabost takega nakupovanja pa je nestrokovnost 

prodajalcev, ki po navadi o izdelkih nimajo veliko informacij, in pogosto tudi slaba sledljivost 

poreklu dobrine in načinu njene pridelave ali predelave. 

Tržnica, pridelovalci in predelovalcu 

Kmetje in ostali pridelovalci ali predelovalci živil pogosto svoje pridelke ali proizvode 

prodajajo na tržnici ali pa kar na kmetiji, kjer jih brez posrednika ponujajo svojim kupcem. 

Tak način prodaje je zelo star in omogoča pristen odnos med ponudnikom in kupcem, zato ob 

zadovoljstvu potrošnika pogosto pripelje do njegove zvestobe »blagovni znamki«, ki je v tem 

primeru naziv ponudnika. 

Glavna prednost nakupovanja na tržnici ali neposredno pri pridelovalcu ali predelovalcu je 

zagotovo svežina dobrine, saj fizične in spletne trgovine porabijo več časa za prevoz in 

skladiščenje dobrin, pri kmetu pa lahko kupimo tudi živilo, ki je bilo pridelano isti dan. Druga 

prednost pa je domače poreklo, saj pri takem načinu nakupa načeloma poznamo izvor živila, o 

njegovih značilnostih, kot so postopek pridelave ali predelave, (ne)uporaba gnojil ali 

pesticidov, območje pridelave ipd. pa lahko tudi povprašamo in dobimo odgovore iz prve 

roke. Slabost takega nakupovanja, ki največkrat potrošnike odvrne od nakupa, pa je višja cena 

dobrin, ki je posledica dražjega in zahtevnejšega postopka pridelave. 

Spletni nakup 

Spletni nakup je vedno bolj razširjen način nakupovanja, ki je še posebej priljubljen pri 

mladih potrošnikih in tistih, ki redno uporabljajo splet. Z različnimi možnostmi plačila 

naročenih izdelkov (s predplačniškimi karticami, s plačilom po predračunu, s plačilom po 

povzetju itd.) potrošniki spletnemu nakupovanju iz leta v leto bolj zaupajo, zato se pogosto 

odločajo za tovrstni nakup različnih kategorij izdelkov. Ponudba dobrin v domačih in tujih 

spletnih trgovinah je res široka, kljub temu pa nekaj previdnosti pri spletnem nakupovanju ne 

škodi.  

Ob pretiranem zaupanju prodajalcu, za katerega potrošnik pred naročilom ne preveri mnenj 

(ocen) kupcev, ki so pri njem že naročali, lahko pride do spletnih prevar ali neustreznosti 

kupljenih dobrin. Prav tako lahko velik dodatni strošek predstavlja prevoz dobrine oz. 

poštnina, ki jo mora kupec plačati, zato je treba biti pozoren tudi na te podatke, ne pa le na 

fotografijo dobrine in njene glavne karakteristike. S tem je povezan tudi rok dobave, ki se ob 

enaki oddaljenosti ponudnika lahko močno razlikuje in s tem pri potrošniku ob dolgem 

čakanju povzroči veliko slabe volje. Ena izmed slabosti spletnega nakupovanja, s katerimi se 
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kupci najpogosteje soočajo, je tudi možnost reklamacije ali menjave kupljenih dobrin, ki je v 

primeru nakupa iz oddaljenih držav lahko težavna in draga, saj pošiljanje neprimernega 

izdelka prodajalcu lahko stane celo več kot izdelek sam. Pri spletnem nakupu živil pa težavo 

lahko predstavlja tudi preverjanje porekla, svežine in ustreznosti skladiščenja. 

Ob upoštevanju zgornjih opozoril pa ima spletno nakupovanje tudi veliko prednosti, med 

katerimi so gotovo najpomembnejše velika izbira tako prodajalcev kot tudi blagovnih znamk 

in dobrin, velik nabor cenovno ugodnih izdelkov, možnost udobnega naročanja kjer koli in 

kadar koli, dostava na dom ali na dogovorjeno mesto, v času epidemije koronavirusa pa tudi 

manjše tveganje za okužbo. 

2.5 Nakupne navade slovenskih potrošnikov 

Z raziskavo Trženjski monitor, ki je bila izvedena aprila 2015, je Društvo za marketing 

Slovenije preverjalo nakupne navade slovenskih potrošnikov, starih od 18 do 65 let. Ugotovili 

so, da se v prihodnje lahko pričakuje trend povečevanja potrošnje potrošnikov z 

nadpovprečnim dohodkom, drugi pa pri nakupovanju ostajajo preudarni. 67 % anketirancev je 

odgovorilo, da pred nakupom pogosto v letakih preverijo cene dobrin in akcijsko ponudbo,  

43 % pa te informacije preveri na spletu. 70 % sodelujočih v raziskavi jih pri nakupovanju 

uporablja seznam izdelkov, ki jih nameravajo kupiti. V primerjavi s prejšnjim letom (2014) je 

v letu 2015 več potrošnikov kupovalo slovenske izdelke, čeprav je bila njihova cena lahko 

višja od tujih, pogosteje pa so kupovali tudi izdelke blagovnih znamk z oznako višje ali 

posebne kakovosti (Društvo za marketing Slovenije 2015). 

Z raziskavo MasterIndex družbe Mastercard, ki se med slovenskimi potrošniki izvaja že od 

leta 2009, so ugotovili, da je v letu 2017 25 % sodelujočih v raziskavi opravljalo plačila z 

brezstično kartico vsaj 3-krat tedensko, nekateri celo vsak dan. V letu 2019 pa se je delež 

potrošnikov, ki so plačevali z brezstično kartico, povečal kar na 46 %, zato lahko tudi v 

prihodnjih letih pričakujemo porast brezstičnega plačevanja. Potrošniki, ki so se odločili za 

brezstično plačevanje, med njegove prednosti najpogosteje uvrščajo hitrost, enostavnost in 

praktičnost. V letu 2017 je v varnost brezstičnega plačevanja zaupalo le 34 % sodelujočih v 

raziskavi, v letu 2019 pa že 47 % potrošnikov. Najljubši način plačevanja med Slovenci je 

plačilo z debetno kartico, ki jo je v letu 2019 uporabljalo kar 78 % potrošnikov, odstotek 

zadovoljnih uporabnikov pa še narašča. Leta 2015 je mobilni telefon za plačevanje 

uporabljalo 38 % vprašanih, mobilno plačevanje pa med Slovenci hitro narašča, saj se je v 

letu 2019 za tak način plačila odločilo že 48 % sodelujočih (Shopper’s Mind 2020). 

Čeprav Slovenci veljajo za precej nezaupljiv narod, ko je govora o varnosti na spletu, je v 

zadnjih letih tudi v Sloveniji mogoče opaziti velik porast spletnega nakupovanja. Kot na 

spletni strani SURS piše avtor članka, so z anketiranjem oseb, starih 16–74 let, ugotovili, da 

se je med aprilom 2018 in marcem 2019 za spletni nakup odločilo kar 56 % vseh sodelujočih 
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v raziskavi. Med vsemi spletnimi nakupi se je največ spletnih kupcev (43 %) odločilo za 

nakup oblačil in športne opreme, sledijo jim kupci dobrin za gospodinjstvo in tisti, ki so preko 

spleta plačevali vse v povezavi z dopustom (turistične nastanitve, najem avtomobila, letalske 

vozovnice) in zabavnimi doživetji (vstopnice za prireditve), v 22 % pa je šlo za nakup dobrin 

za vsakdanjo uporabo, kamor štejemo hrano in kozmetiko (higienske pripomočke). Manjši del 

kupcev se je odločil le za spletni nakup elektronske opreme in računalniške strojne opreme. 

Slovenci najbolj zaupajo spletnim prodajalcem, ki prihajajo iz Slovenije, skoraj polovica pa se 

je odločila tudi za nakup preko spletnih prodajalcev, ki so locirani v državah članicah 

Evropske unije (Zupan 2019). 

 

Slika 1: Spletno nakupovanje slovenskih potrošnikov 

Vir: Zupan 2019. 
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V 1. četrtletju 2019 je spletni nakup vsaj 1-krat opravilo 45 % sodelujočih v raziskavi. Dobra 

polovica se je odločila le za en ali dva spletna nakupa, tretjina za 3–5 nakupov, slaba desetina 

spletnih kupcev je nakup opravila 6- do 10-krat, le 6 % kupcev pa je v 4 mesecih opravilo več 

kot 10 spletnih nakupov. Večina je za spletne nakupe porabila manj kot 500 evrov, le 9 % 

anketirancev je na spletu potrošilo več denarja (Zupan 2019). 

 



 

21 

3 SPREMENJENE NAKUPNE NAVADE POTROŠNIKOV V ČASU EPIDEMIJE 

IN OSTALIH IZREDNIH DOGODKOV 

V tem poglavju najprej na kratko predstavljamo koronavirus in naštevamo ukrepe za omejitev 

širjenja koronavirusa v Sloveniji, ki vplivajo na nakupne navade potrošnikov. V nadaljevanju   

opišemo, kakšen psihološki vpliv ima epidemija za slovenske potrošnike s poudarkom na 

strahu pred okužbo ali prenosom okužbe na druge ljudi ter strahu pred pomanjkanjem živil in 

higienskih pripomočkov. Opredelili smo osnovna živila in higienske pripomočke, na koncu 

teoretičnega dela pa omenili druge raziskave s področja nakupnih navad potrošnikov v času 

epidemije in ostalih izrednih dogodkov. 

3.1 Koronavirus 

V začetku leta 2020 so iz kitajskega mesta Wuhan prišle novice o prvih smrtnih žrtvah, 

okuženih z novim koronavirusom, o katerem takrat ni bilo še nič znanega. Virus se je le v 

nekaj tednih razširil po vsem svetu, v večjih žariščih, med katerimi se je znašel tudi sever 

Italije, pa so poročali o velikem številu okuženih, ki jim zaradi pomanjkanja medicinskega 

osebja, prostora in bolnišnične opreme ter nepoznavanja bolezni v mnogih primerih niso 

uspeli pomagati. V kratkem času so stekle mnoge raziskave po vsem svetu v upanju, da 

znanstveniki odkrijejo cepivo, ki bi bilo kos novemu virusu. 

Do začetka avgusta 2020 je bilo največ primerov koronavirusa potrjenih v Ameriki, kjer je 

število potrjenih okužb preseglo že 9 milijonov in posledično umrlo več kot 350.000 ljudi, 

sledita pa Evropa z več kot tremi milijoni potrjenih okužb in skoraj 213.000 smrtnimi žrtvami 

ter Jugovzhodna Azija z več kot dvema milijonoma okuženih in več kot 45.000 smrtnimi 

žrtvami (WHO 2020). 

Koronavirus (COVID-19) je bolezen, ki jo povzroča virus SARS-CoV-2, zanjo pa je značilno 

slabo počutje in utrujenost obolelega, pogosto pa tudi drugi bolezenski znaki, kot so kašelj, 

vročina, nahod in pomanjkanje zraka, ki so značilni za pljučnico ali druga respiratorna 

obolenja. Po dosedanjih podatkih večina okuženih (okrog 80 %) bolezen preboli v lažji obliki, 

zato se zdravijo doma v samoizolaciji, pri približno 20 % pa gre za težjo obliko bolezni, zato 

potrebujejo medicinsko pomoč. Izid težjega poteka bolezni je lahko tudi smrt okuženega, do 

katere pa v večini primerov pride pri starejših ljudeh s pridruženimi kroničnimi boleznimi. 

Virus se lahko prenaša kapljično, torej največje tveganje za okužbo predstavljajo tesnejši stiki 

z obolelimi, prenos pa je možen tudi preko onesnaženih površin. Inkubacijska doba po okužbi 

je lahko različno dolga, v povprečju pa naj bi trajala približno 6 dni (NIJZ 2020b). 
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Slika 2: Kaj je koronavirus 

Vir: Vlada RS 2020. 

3.1.1 Koronavirus v Sloveniji 

Prvi primer okužbe s koronavirusom v Sloveniji se je pojavil 3. 4. 2020, zaradi hitre rasti 

števila okužb pa je Vlada RS 12. 3. 2020 razglasila epidemijo in sprejela številne ukrepe, s 

katerimi bi upočasnili širjenje virusa. Ukrepi so močno vplivali na življenje državljanov, saj 

so se mnogi soočali z zmanjšanjem ali izgubo dohodka, ustavilo pa se je tudi družabno 

življenje, saj je bilo v času epidemije začasno prepovedano prehajanje med občinami, zaprte 

so bile šole in vrtci, prepovedano je bilo druženje in odpovedani vsi javni dogodki. S 

preklicem epidemije koronavirusa 15. 5. 2020 so se ukrepi postopno začeli sproščati, kljub 

temu pa se širjenje virusa še ni ustavilo, zato ljudje še vedno prilagajajo svoje življenje 

trenutni situaciji. 

Do vključno 1. 8. 2020 je bilo v Sloveniji opravljenih 132.795 testov, od tega je bilo potrjenih 
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2.180 primerov COVID-19 pri 1.027 moških in 1.153 ženskah. Največ potrjenih primerov je 

bilo v osrednjeslovenski regiji (584), sledita pa ji savinjska in pomurska regija. Do vključno 

1. 8. 2020 je umrlo 117 oseb, med katerimi je bila večina starejših od 75 let, med mlajšimi od 

45 let pa ni bilo smrtnih primerov (NIJZ 2020a). 

3.1.2 Ukrepi za omejitev širjenja koronavirusa v Sloveniji, ki vplivajo na nakupne navade 

potrošnikov 

Po pojavu prvih primerov okužbe s koronavirusom v Sloveniji je Vlada RS (2020) za 

zajezitev širjenja epidemije sprejela ukrepe, povezane z nakupovanjem. V nadaljevanju bomo 

omenili le najpomembnejše. Kupci so si morali med nakupom zaščititi ustni in nosni predel z 

masko ali drugo obliko zaščite (šal, ruta ipd.), sprva je bila obvezna tudi uporaba rokavic, 

kasneje le še razkuževanje ob vstopu v trgovino. Nakupovanje med 8. in 10. uro je bilo 

rezervirano le za ranljive skupine, kot so upokojenci, invalidi in nosečnice, kasneje so dodali 

se zadnjo uro pred zaprtjem trgovin. Kupci so se morali držati razdalje vsaj 2 metrov, glede na 

velikost trgovine pa je bilo omejeno tudi število oseb, ki so bile lahko hkrati v trgovini. 

V času epidemije koronavirusa so bili potrošniki deležni mnogih priporočil, kako med 

nakupovanjem poskrbeti za zmanjšanje možnosti prenosa okužbe. Našteli bomo le nekaj 

najpomembnejših, ki so se jih slovenski potrošniki v veliki večini držali in s tem pripomogli k 

hitri zajezitvi virusa.  

Priprave na varen nakup so se začele že doma, kjer je potrošnik oblekel čista oblačila, ki jih je 

imel oblečena le za čas nakupa in jih po vrnitvi domov dal v pranje. Na parkirišču ali pred 

vhodom v trgovino je oblekel rokavice in si namestil zaščitno masko, ki je pokrivala nos in 

usta. Kasneje, ko uporaba rokavic med nakupovanjem ni bila več obvezna, je vsaka trgovina 

poskrbela, da je kupce pri vhodu čakalo razkužilo za roke. Upoštevanje zaščitnih ukrepov je 

preverjal tudi varnostnik, ki je stal pri vhodu in hkrati skrbel, da v trgovini ni bilo hkrati 

preveč oseb.  

Ves čas nakupovanja so morali potrošniki upoštevati razdaljo vsaj 2 metrov, kar je veljalo 

tudi za čakanje v vrsti pri blagajni. Kupcem se je priporočala uporaba nakupovalnega listka s 

seznamom dobrin, ki jih nameravajo kupiti, saj so tem poskrbeli, da so kupili vse potrebno in 

tako zmanjšali pogostost nakupovanja. V trgovini naj bi se dotikali le tistih dobrin, ki jih 

imajo namen kupiti, za plačilo pa uporabili plačilno kartico, če je to le mogoče. Ko je kupec 

trgovino zapustil (in vrečke s kupljenimi dobrinami zložil v avto), je snel in odvrgel v 

smetnjak rokavice in zaščitno masko (razen v primeru pralnih mask) ter roke ponovno 

razkužil. Pred vnosom v dom se je priporočalo razkuževanje vseh kupljenih izdelkov ter 

stvari, ki se jih je potrošnik med nakupom dotikal (plačilna kartica, ključ avtomobila ipd.).  

Zadnja in najpomembnejša stvar je skrb za higieno z rednim umivanjem rok, po potrebi tudi 
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razkuževanjem in pozornost, da se v času nakupa čim manj dotikamo obraza. Ob upoštevanju 

teh priporočil se tudi možnost prenosa okužbe močno zmanjša, poleg tega pa ima tudi druge 

pozitivne učinke, zato menimo, da bi bilo zaželeno, da potrošniki vsaj del nakupnih navad, ki 

so jih pridobili v času koronavirusa, obdržijo tudi v prihodnje. 

3.2 Psihološki vpliv epidemije na nakupne navade 

Ljudje so bitja navad, ki imajo v svojem življenju rada rutino, saj jim to daje občutek, da 

imajo vse pod kontrolo, kar jih pomirja, hkrati pa prihranijo svoj čas in napor. Ob tem jim 

ostane več energije za družino, konjičke in zabavo oz. opravila, ki se jim zdijo pomembnejša. 

Vedno, ko se pojavi večja sprememba v okolju, ki vpliva na njihovo dojemanje in opravljanje 

rutinskih nalog, zanje predstavlja stres, ki v hujših primerih lahko vodi v depresijo in ostala 

bolezenska stanja. 

V zadnjih mesecih je koronavirus po vsem svetu (tudi v Sloveniji) glavna tema pogovorov in 

novic. V teh negotovih časih se ljudje soočajo z različnimi strahovi in drugimi težavami, 

povezanimi z epidemijo koronavirusa, zato lahko že načrtovanje nakupa in obisk trgovine 

predstavlja stresno opravilo za potrošnika, kar lahko močno vpliva na njegove nakupne 

navade. V tem poglavju si bomo podrobneje ogledali glavne strahove, s katerimi so se 

potrošniki srečevali pri nakupu osnovnih živil in higienskih pripomočkov v času epidemije 

koronavirusa. 

Strah pred okužbo ali prenosom okužbe 

Zdravstveno tveganje predstavlja verjetnost, da se bo posameznik ali skupina ljudi soočila z 

dogodkom, ki bo negativno vplival na njihovo zdravstveno stanje. Dogodki ali pojavi, nad 

katerimi ljudje nimajo nobene kontrole, so zanje pogosto bolj stresni in jih navdajajo s 

strahom kot tisti, v primeru katerih je tveganje večje, vendar so nanje bolj pripravljeni. Treba 

je upoštevati tudi razlike med kratkoročno in dolgoročno motivacijo potrošnikov, ki močno 

vpliva na njihovo nakupno vedenje. Kadar je potrošnik osredotočen na kratkoročne motive, v 

manjši meri zaznava tveganje kot takrat, ko je njegova motivacija dolgoročna in je njegov cilj 

splošno zdravje, kar vodi k večjemu zavedanju o koristi nakupnih navad, ki zmanjšujejo 

izpostavljenost zdravstvenemu tveganju (Menon, Raghubir in Agrawal 2008, 981).  

V primeru obiska trgovine v času koronavirusa se mnogi potrošniki soočajo s strahom pred 

okužbo ali prenosom okužbe na ljudi v svoji bližini, predvsem tiste z oslabljenim imunskim 

sistemom, ki so za okužbo bolj dovzetni. Kljub temu pa nekateri potrošniki delujejo pretirano 

samozavestno in imajo občutek, da se jim ne more zgoditi nič slabega, zato se med 

nakupovanjem ne držijo ukrepov in priporočil, ki pripomorejo k zmanjšanju tveganja za 

okužbo ali prenos okužbe na druge osebe, s tem pa ne ogrožajo le svojega zdravja, temveč 

povečajo tudi zdravstveno tveganje ljudi, s katerimi so v stiku v trgovini, doma ali kjer koli 
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drugje.  

Strah pred pomanjkanjem živil in higienskih pripomočkov 

Potrošniki se na izredne situacije različno odzovejo, najpogostejša reakcija v času epidemije 

koronavirusa je zagotovo kopičenje zalog, kar pomeni, da je potrošnikova trenutna zaloga 

določene dobrine večja od tiste v preteklosti, kljub temu da se pričakovana poraba dobrine ni 

povečala. Potrošniki najpogosteje kopičijo tiste proizvode, ki jih vsakodnevno uporabljajo, 

torej osnovna živila in higienske pripomočke. Pogosto se zgodi, da že same govorice o 

pomanjkanju pri ljudeh povzročijo paniko, ki vodi v nakupovalno mrzlico, čezmerno 

nakupovanje in kopičenje pa lahko dejansko pripelje do pomanjkanja določenih proizvodov 

(Rojšek in Pušenjak 1986, 28; Damjan in Možina 1998, 129). 

Do podobne situacije je v prvih tednih epidemije koronavirusa prišlo tudi v nekaterih 

slovenskih trgovinah, saj so mediji poročali o množičnem nakupovanju nekaterih osnovnih 

živil in higienskih pripomočkov in to tudi dokazovali s fotografijami praznih polic ter ljudi, ki 

so v dolgih vrstah čakali pred blagajno, nemalo pa jih je imelo v nakupovalnih vozičkih večje 

količine nekaterih dobrin, kot bi pričakovali v normalnih razmerah.  

3.3 Osnovna živila in higienski pripomočki 

Izdelke in storitve na podlagi prioritet razvrščamo v štiri skupine, v času epidemije pa se 

večina ljudi odloča predvsem za nakup osnovnih življenjskih dobrin, s katerimi zadovoljujejo 

osnovne potrebe po preživetju. Ostale skupine dobrin, ki v izrednih razmerah večini 

potrošnikov niso preveč pomembne, so privilegirane dobrine, katerih nakup je upravičen, 

kljub temu da so namenjene užitku potrošnika, dobrine, ki jih potrošnik potrebuje ali želi, 

vendar jih lahko preloži na kasnejši nakup in nepotrebne ali luksuzne dobrine (Quelch in Jocz 

2009, 54, po Vukasović 2013, 71). 

3.3.1 Osnovna živila in higienski pripomočki po svetu 

V različnih delih sveta imajo potrošniki različne prehranjevalne in nakupne navade, zato se 

tudi osnovna živila in higienski pripomočki, ki jih najpogosteje kupujejo, močno razlikujejo 

med seboj. Odvisna so predvsem od prehranjevalnih navad, kmetijstva, zgodovine in tradicije, 

razvitosti in bogastva prebivalstva. Medtem ko se osnovna živila razlikujejo predvsem na 

podlagi okolja in kulture, pa razlika v uporabi higienskih pripomočkov nastaja predvsem na 

podlagi revščine ali bogastva večine prebivalcev v določenem delu sveta. 

Med osnovna živila, ki predstavljajo največji vnos kalorij (odstotki v oklepajih) svetovnega 

prebivalstva, kar pomeni, da jih ljudje najpogosteje uživajo, spadajo koruza (19,5 %), riž 

(16,5 %), pšenica (15 %), manioka (2,6 %), soja (2,1 %), krompir (1,7 %), sirek (1,2 %), 
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sladki krompir (0,6 %), yam (0,4 %) in plantain (0,3 %) (Pariona 2019). 

3.3.2 Osnovna živila in higienski pripomočki v Sloveniji 

Uprava RS za zaščito in reševanje (b. l.) je na svoji spletni strani objavila seznam nujne 

zaloge hrane in higienskih pripomočkov, ki naj bi jih imela gospodinjstva pripravljene za 

primer naravne ali druge nesreče. Mnoga izmed naštetih živil imajo daljši rok uporabe in se 

lahko uporabijo za pripravo enostavnih obrokov, zato jih večina potrošnikov redno kupuje. Za 

potrebe diplomske naloge smo živila in higienske pripomočke iz seznama prilagodili in 

združili v pet skupin: 

− živila z daljšim rokom uporabe; 

− živila s krajšim rokom uporabe; 

− konzervirana in zamrznjena živila; 

− higienski pripomočki in 

− čistila, pralni prašek in mehčalec.  

Živila z daljšim rokom uporabe predstavljajo tista živila, ki se ob pravilni hrambi lahko dlje 

časa skladiščijo, zato jih mnogi potrošniki tudi v normalnih razmerah kupujejo v večjih 

količinah. Med njih spadajo testenine, riž, ješprenj in druge kaše, moke, suhe stročnice, 

vložnine, marmelada, med, sladkor, olje, sol, oreščki, suho sadje, kava, suhi kvas ipd. 

Drugo skupino predstavljajo živila s krajšim rokom uporabe, ki so kljub pravilni hrambi hitro 

pokvarljiva. V to skupino uvrščamo večino svežega sadja in zelenjave (obstajajo pa tudi 

izjeme, npr. jabolka in krompir, ki jih v primernem okolju lahko hranimo tudi do nekaj 

mesecev), kruh in ostale pekovske izdelke, sveže meso in ribe, jajca ter mleko in mlečne 

izdelke. Seveda bi mleko in nekatere mlečne izdelke lahko šteli med živila z daljšim rokom 

uporabe, vendar smo se odločili, da jih bomo v diplomski nalogi uvrstili med živila s krajšim 

rokom uporabe, saj se po odprtju embalaže hitro pokvarijo. 

Za konzervirana in zamrznjena živila je značilno, da imajo dolgi rok trajanja, zato si 

potrošniki radi naredijo zaloge teh živil in jih uporabijo, kadar nimajo možnosti priprave 

obrokov s svežimi sestavinami. Med konzervirana živila sodijo pločevinke z mesom (mesna 

omaka, mesni narezek, paštete), pločevinke z ribami, pločevinke z grahom, sladko koruzo in 

fižolom, konzervirano sadje (kompoti) ter pločevinke s paradižnikovimi in drugimi omakami. 

Zamrznjena živila, ki jih slovenski potrošniki najpogosteje kupujejo, so zamrznjeno sadje in 

zelenjava, meso, ribe, pa tudi živila, ki jih je pred zaužitjem treba le še toplotno obdelati 

(cmoki, štruklji, njoki ipd.). 

Higienski pripomočki so tisti izdelki, ki jih vsakodnevno uporabljamo pri skrbi za osebno 

higieno in čistočo našega doma. Med osnovne higienske pripomočke uvrščamo trdo ali tekoče 

milo, zobno pasto, šampone in ostale izdelke za nego las, toaletni papir, papirnate brisače, 
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vložke, tampone, plenice, mokre robčke in ostale pripomočke, ki jih posamezni potrošnik 

redno uporablja. V raziskavi smo od osnovnih higienskih pripomočkov ločili čistila, pralne 

praške in mehčalce, ki smo jih združili v peti skupini. 

3.4 Druge raziskave s področja nakupnih navad potrošnikov v času epidemije in 

ostalih izrednih dogodkov 

V zadnjih desetletjih je na različnih koncih sveta že večkrat prišlo do izbruha epidemij (ali 

pandemij) in ostalih izrednih dogodkov, vendar pa nič ni imelo tako velikega vpliva na 

nakupne navade potrošnikov po vsem svetu kot trenutni koronavirus. V nadaljevanju   

predstavljamo nekatere raziskave, ki so preučevale nakupne navade potrošnikov v različnih 

izrednih situacijah. 

Vpliv izbruha epidemije na izdatke potrošnikov: empirična ocena za MERS v Koreji 

V članku Vpliv izbruha epidemije na izdatke potrošnikov: empirična ocena za MERS v Koreji 

avtorji predstavljajo raziskavo, ki so jo izvedli v obdobju med januarjem 2014 in avgustom 

2015 po izbruhu epidemije bližnjevzhodnega respiratornega sindroma. V raziskavi so s 

pomočjo mobilne aplikacije spremljali 1521 potrošnikov, ki so bili večinoma stari 20–50 let, 

vsak izmed njih pa je v povprečju opravil 12,33 transakcije s kreditnimi in debetnimi 

karticami mesečno. Največji delež zabeleženih izdatkov je predstavljal nakup živil, sledila pa 

sta mu izdatka za prehrano zunaj doma in gorivo oz. transport. Z analizo transakcij so ob 

upoštevanju vpliva časovnih trendov (prazniki ipd.) opazili večji upad v začetku junija 2015, 

ko je prišlo do izbruha bližnjevzhodnega respiratornega sindroma v Koreji. Potrošniki so kar 

za 18 % zmanjšali izdatke v živilskih trgovinah in za 8,24 % pri ponudnikih hrane 

(restavracije ipd.), spletno nakupovanje za se je povečalo za 5,24 %, kar povezujejo s strahom 

potrošnikov pred okužbo (Jung idr. 2016, 454).  

V razvitem svetu, kjer velik delež potrošnikov dnevno uporablja splet, je lahko spletna 

trgovina dobra alternativa tradicionalnim nakupovalnim kanalom, saj v času epidemije ali 

ostalih izrednih dogodkov predstavlja nakup brez tveganja za prenos okužbe. 

Podatki o realnih indeksih prihodka trgovin z živili, pijačami in tobačnimi izdelki (SURS) 

S primerjanjem podatkov o indeksih realnega prihodka (vpliv rasti cen je izločen z indeksi 

cen življenjskih potrebščin) v trgovini z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v Sloveniji, ki jih 

je zbral SURS, smo preverili mesečne indekse za zadnji 2 leti, pri tem pa smo uporabili 

podatke z izločenimi vplivi sezone in koledarja. Ugotavljamo, da se je od julija 2018 do 

januarja 2020 vsak mesec v primerjavi s prejšnjim mesecem prihodek od prodaje živil, pijač 

in tobačnih izdelkov v Sloveniji zmanjšal, razen v juniju 2019 in avgustu 2019, ko se je 
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povečal za 0,1 indeksne točke. Povečanje prihodka trgovin z živili, pijačami in tobačnimi 

izdelki lahko opazimo že v februarju 2020, ko je indeks z vrednostjo 102,9 že pokazal večji 

obseg nakupov, kar je verjetno posledica prvih okužb v sosednjih državah, v marcu 2020, ko 

so se v Sloveniji pojavile prve okužbe s koronavirusom, pa je indeks zrasel na 103,7. V 

drugem četrtletju 2020 je potrošnja živil upadla, kar je verjetno posledica porabljanja zalog 

hrane, ki so jih potrošniki naredili med obsežnejšim nakupovanjem v februarju in marcu, saj 

je indeks prihodka trgovin vsak mesec nižji (april 2020: 96,9; maj 2020: 95,9 in junij 2020: 

91,9) (SURS 2020a). 

Raziskave s področja nakupnih navad potrošnikov v času koronavirusa 

S spletnim anketiranjem med 557 argentinskimi potrošniki, starimi vsaj 18 let, ki so ga izvedli 

v marcu 2020, ugotavljajo, da je 60 % potrošnikov pripravljenih narediti zaloge živil, da bi s 

tem omejili pogostost nakupovanja. 87 % anketirancev je odgovorilo, da so kupili ali imajo 

namen kupiti večje količine čistil in higienskih pripomočkov kot v času pred koronavirusom. 

Spletne nakupe ima v času koronavirusa pogosteje namen uporabljati 44 % argentinskih 

potrošnikov (Kantar 2020). 

Družba Criteo je naredila raziskavo na temo nakupnih navad v času koronavirusa v več kot 15 

državah, kjer so postavili enaka vprašanja približno 1.000 potrošnikom v vsaki državi. Kar   

81 % anketirancev je odgovorilo, da imajo namen tudi v prihodnje kupovati enako ali še večjo 

količino živil preko spleta, kot v času koronavirusa, 80 % jih namerava nadaljevati s spletnim 

nakupovanjem izdelkov za gospodinjstvo, 77 % pa s spletnim nakupovanjem izdelkov za 

osebno nego. V času koronavirusa je 21 % anketirancev začelo na novo kupovati živila preko 

spleta, 21 % jih je začelo nakupovati preko aplikacij na pametnih telefonih, 12 % pa je živila 

pričelo naročati preko spleta in jih prevzemati v trgovini. V času koronavirusa je 39 % 

potrošnikov opravilo spletni nakup pri vsaj enem novem ponudniku, s katerim niso imeli 

predhodnih izkušenj, od tega pa je bilo 85 % kupcev zadovoljnih, zato se bodo za nakup pri 

tem trgovcu verjetno še kdaj odločili. Med najpogostejše razloge za zadovoljstvo navajajo 

hitro dostavo, ugodne cene izdelkov, zadovoljstvo s celotno nakupno izkušnjo in brezplačno 

ali ugodno dostavo. Na vprašanje, kje so prvič kupovali v času koronavirusa, je 41 % 

potrošnikov odgovorilo, da v spletnem supermarketu z živili, 38 % v spletni verziji trgovine, 

kjer po navadi nakupujejo, 31 % pri velikih trgovcih, ki prodajajo več kategorij produktov,  

29 % pri majhnih trgovcih, ki jih pred tem niso poznali, 28 % pa pri podjetjih (blagovnih 

znamkah), ki svoje izdelke prodajajo sami brez posrednikov (Criteo 2020). 
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4 RAZISKAVA 

V empiričnem delu diplomske naloge smo opredelili populacijo in vzorčni okvir, opisali 

metodo in potek zbiranja podatkov ter predstavili rezultate naše raziskave, s katero smo 

preverjali hipoteze, ki smo jih zastavili ob začetku pisanja zaključnega dela. 

4.1 Opredelitev populacije in vzorčnega okvirja 

Raziskovalno populacijo predstavljajo slovenski potrošniki v juniju 2020. Po podatkih SURS 

(2020b) znaša delež prebivalcev nad 15 let v Sloveniji v prvem polletju 2020 90,3 %, kar pri 

trenutnem številu prebivalcev predstavlja 1.892.563 oseb. V populacijo smo vključili tudi 

osebe, ki še niso polnoletne, vendar že razpolagajo z žepnino ali drugim virom prihodka. 

V priložnostni vzorec smo želeli vključiti 100 slovenskih potrošnikov, ki bi se odzvali na 

spletno anketo, kar nam je s 103 ustrezno izpolnjenimi anketami tudi uspelo. Zaradi vzorca, ki 

ni naključni, ni nujno, da so naše ugotovitve reprezentativne, saj v vzorcu najverjetneje niso 

zajete vse značilnosti obravnavane populacije. 

4.2 Metoda in potek zbiranja podatkov 

V raziskavi smo uporabili anketni vprašalnik, ki smo ga samostojno razvili z namenom 

preverjanja naših hipotez. Vprašalnik je razdeljen v 4 sklope, s tem da v prvem in drugem 

sklopu vsebuje po štiri enaka vprašanja zaprtega tipa, s katerimi ugotavljamo razlike med 

nakupnimi navadami Slovencev pred razglasitvijo epidemije koronavirusa in v času 

epidemije. Anketirance smo spraševali po pogostosti obiska trgovine, sredstvih, porabljenih v 

povprečnem nakupu, količini kupljenih osnovnih živil in higienskih pripomočkov v enem 

nakupu ter pogostosti spletnega nakupovanja. 

Ker je bila 15. 5. 2020 epidemija v Sloveniji preklicana, smo se odločili, da v anketni 

vprašalnik vključimo še vprašanje z Likertovo lestvico, s katero smo med anketiranci 

preverjali strinjanje s tremi trditvami, ki se navezujejo na samooceno nakupnega vedenja v 

času epidemije in na nakupne navade po preklicu epidemije koronavirusa v Sloveniji. Tako 

smo s tretjim sklopom vprašanj dobili informacije o tem, kako potrošniki ocenjujejo svoje 

nakupne navade v času epidemije koronavirusa in kakšne so po tej izkušnji njihove namere za 

nakupovanje v prihodnje. 

Četrti sklop vsebuje tri vprašanja odprtega tipa, s katerimi smo dobili vpogled v demografske 

značilnosti vzorca (starost sodelujočih v raziskavi, kraj najpogostejših nakupov in število 

članov njihovega gospodinjstva). 

Z anketiranjem smo pridobili podatke, ki smo jih uvozili v program Microsoft Excel, kjer smo 

s pomočjo statistične analize podatkov najprej predstavili opisne statistike obravnavanega 
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vzorca. V nadaljevanju smo preverili hipoteze in izdelali grafe, ki omogočajo lažjo predstavo 

o dobljenih rezultatih raziskave. Na koncu smo predstavili še ugotovitve, do katerih smo prišli 

s pomočjo Likertove lestvice in so dobra podlaga za nadaljnje raziskave o vplivu koronavirusa 

na nakupne navade slovenskih potrošnikov. 

Z zbiranjem podatkov smo začeli 23. 6. 2020 s spletno anketo na 1ka.si z naslovom Nakupne 

navade v času koronavirusa. V prvih dveh dneh po aktivaciji ankete smo prosili mentorja ter 

nekaj sorodnikov in prijateljev za testiranje ankete, s tem pa preverili ustreznost vprašalnika 

in izključili možnost slovničnih in tehničnih napak v spletni anketi. S testiranjem smo 

pridobili 9 testnih vnosov, ki smo jih pri statistični analizi tudi vključili v vzorec.  

Pri deljenju povezave do ankete smo uporabili različne kanale (pošiljanje sms-ov, Viber, 

Messenger, Gmail), povezavo do ankete pa smo delili tudi na družbenem omrežju Facebook 

in prijatelje prosili za delitev, s čemer smo dobili večji odziv in s tem tudi več veljavnih anket, 

potrebnih za statistično analizo. Največji odziv smo dobili 25. 6. 2020, ko smo povezavo do 

ankete delili na svojem Facebook profilu, ter v naslednjih štirih dneh, ko so nam z deljenjem 

pomagali tudi nekateri prijatelji. 

4.3 Rezultati 

V rezultatih raziskave predstavljamo vse podatke, ki smo jih dobili z anketiranjem in jih 

obdelali z različnimi statističnimi analizami. Najprej s starostno strukturo, strukturo po 

občinah najpogostejšega nakupa in strukturo velikosti gospodinjstev anketirancev opisujemo 

obravnavani vzorec, v nadaljevanju bomo preverili naše hipoteze, na koncu pa predstavili še 

samooceno nakupnega vedenja v času epidemije in predvidene nakupne navade po preklicu 

epidemije. 

4.3.1 Opis vzorca 

V času raziskave smo zbrali 299 klikov na nagovor, od tega je le 144 sodelujočih v raziskavi 

anketo začelo izpolnjevati, 109 pa jih je anketo tudi v celoti izpolnilo. Med njimi je bilo nekaj 

anket neustrezno izpolnjenih, zato smo jih med analizo izločili. Naš končni vzorec 

predstavljajo 103 anketiranci, ki so anketo v celoti ustrezno izpolnili.  

Demografski podatki, ki so nas v raziskavi zanimali, so starost anketirancev, občina, kjer 

najpogosteje opravljajo nakup živil in higienskih pripomočkov, ter velikost njihovega 

gospodinjstva. Anketnega vprašalnika z dodatnimi vprašanji o sodelujočih v raziskavi, kot so 

spol, status ali dohodek, nismo želeli obremenjevati, saj se nam za potrebe naše raziskave ne 

zdijo ključnega pomena. 
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Starost anketirancev 

V naši raziskavi so sodelovali potrošniki, ki predstavljajo različne generacije, za katere veljajo 

tudi različne nakupne navade. V anketi smo sodelujoče spraševali po letnici rojstva, saj tako 

najlažje sklepamo o dopolnjeni starosti v letu zajema podatkov. Izračunali smo spremenljivko 

starost, tako da smo od referenčnega leta 2020 odšteli letnico rojstva anketirancev. 

Najmlajši sodelujoči v raziskavi, rojen leta 2000, bo v letu 2020 dopolnil starost 20 let, 

najstarejši pa se je rodil leta 1954 in bo ob koncu referenčnega leta star 66 let, kar pomeni, da 

je največja starostna razlika med anketiranci 46 let. Povprečna dopolnjena starost 

anketirancev v letu 2020 znaša 37,63 leta, s standardnim odklonom 9,32. Največ anketirancev 

(19) bo v letu zajema podatkov starih 32 let. Polovica sodelujočih bo letu 2020 starih največ 

34 let, polovica pa več. Z izračunom koeficienta sploščenosti približno 0,55 (v Excelu) 

ugotavljamo, da gre v našem primeru za večjo zgoščenost enot okrog modusa, kar pomeni, da 

je porazdelitev koničasta. Koeficient asimetrije 0,99 kaže na asimetrijo v desno, kar pomeni, 

da je večja zgostitev enot na levi (več sodelujočih z nižjo starostjo). 

Preglednica 1: Opisne statistike za spremenljivko starost sodelujočih v raziskavi 

Starost 

Povprečje 37,63 

Standardna napaka 0,92 

Mediana 34 

Modus 32 

Standardni odklon 9,32 

Varianca 86,86 

Sploščenost 0,55 

Asimetrija 0,99 

Razpon (AD) 46 

Minimum 20 

Maksimum 66 

Vsota spremenljivke 3876 

N 103 

Stopnja zaupanja (95,0 %) 1,82 

Občina, kjer anketiranci najpogosteje opravljajo nakupe 

Pri preučevanju nakupnih navad potrošnikov se nam je zdel pomembnejši podatek, kje 

anketiranci najpogosteje opravljajo nakup živil in higienskih pripomočkov kot kraj njihovega 

prebivališča. Ker pa nimamo podatkov o kraju bivanja sodelujočih v raziskavi, ne moremo 

preveriti vpliva strukture vzorca. S tem ko smo anketirance spraševali po poštni številki 

občine najpogostejših nakupov, smo poleg poštnega okraja, kjer opravljajo nakupe, dobili tudi 

podatek, koliko anketirancev najpogosteje nakupe opravlja v večjih slovenskih mestih in 
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koliko v manjših krajih ali vaseh. 

 

Slika 3: Prikaz razporeditve po poštnem okraju najpogostejših nakupov 

Največ anketirancev, kar 26, nakupe živil in higienskih pripomočkov najpogosteje opravlja v 

občinah celjskega poštnega okraja (poštne številke 3000 do 3342), po 24 sodelujočih 

najpogosteje nakupuje v kranjskem (poštne številke 4000 do 4294) in koprskem poštnem 

okraju (poštne številke 6000 do 6333), 19 anketirancev najpogosteje nakupuje v ljubljanskem 

poštnem okraju (poštne številke 1000 do 1434), 6 v mariborskem poštnem okraju (poštne 

številke 2000 do 2394), po 2 v novogoriškem (poštne številke 5000 do 5297) in novomeškem 

poštnem okraju (poštne številke 8000 do 8362), naš vzorec pa ne vključuje nobenega 

potrošnika, ki bi najpogosteje nakupoval v murskosoboškem poštnem okraju (poštne številke 

9000 do 9265). 

Največ sodelujočih v raziskavi najpogosteje nakup živil in higienskih pripomočkov opravlja v 

občini Koper, kjer nakupuje 17 anketirancev. Sledi jim 16 anketirancev, ki najpogosteje 

nakupujejo v Kranju, 14 v Celju, 11 pa v Ljubljani. Približno 58 % vseh anketirancev 

najpogosteje nakupuje v šestih največjih mestih v Sloveniji, kar lahko pripišemo večji gostoti 

prebivalstva v večjih mestih ter boljši ponudbi in večji izbiri trgovin. 

Velikost gospodinjstva 

V naši raziskavi so sodelovali potrošniki, ki živijo v različno velikih gospodinjstvih, 

posledično pa se med njimi razlikuje tudi višina porabljenih sredstev v povprečnem nakupu 

živil in higienskih pripomočkov. Gospodinjstva anketirancev v povprečju štejejo 3 do 4 člane 

(približno 3,48), s standardnim odklonom 1,24. Največja razlika med velikostmi 

gospodinjstev znaša 7 članov, saj najmanjše gospodinjstvo šteje le enega, največje pa kar 8 
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članov. Ob koeficientu asimetrije 0,23, ki v vrednostih okrog 0 predstavlja simetričnost 

porazdelitve, ugotavljamo, da gre za normalno porazdelitev. Koeficient sploščenosti 0,76 (v 

Excelu) kaže na koničasto porazdelitev z zgoščenostjo enot okrog modusa pri 4-članskih 

gospodinjstvih. Polovica anketirancev živi v gospodinjstvih z do 4 člani, polovica pa v večjih 

gospodinjstvih. 

 

Slika 4: Struktura velikosti gospodinjstev sodelujočih v raziskavi 

Največ sodelujočih v raziskavi živi v 4-članskem gospodinjstvu, kot je odgovorilo 37 

anketirancev, 24 jih živi v gospodinjstvu s 3 člani, 19 v gospodinjstvu z 2 članoma, 15 v 

gospodinjstvu s 5 člani, 5 anketirancev živi samih, 2 v 6-članskem gospodinjstvu, eno 

gospodinjstvo pa šteje 8 članov. 

4.3.2 Preverjanje hipotez 

Na začetku pisanja diplomske naloge smo postavili hipoteze, povezane z nakupnimi navadami 

slovenskih potrošnikov, za katere smo sklepali, da so se v času epidemije koronavirusa 

spremenile. Vse hipoteze se navezujejo na nakup živil in higienskih pripomočkov, s 

primerjavo podatkov za čas pred koronavirusom in čas med epidemijo koronavirusa pa bomo 

preverjali spremembe v pogostosti, količini nakupa, količini osnovnih živil in higienskih 

pripomočkov, kupljenih v enem nakupu ter koriščenju spletnih nakupov. 

H1: Slovenski potrošniki so med epidemijo koronavirusa v povprečju manj pogosto opravljali 

nakupe živil in higienskih pripomočkov kot pred epidemijo. 

S prvo hipotezo smo med slovenskimi potrošniki želeli preveriti, kakšen vpliv so imela 

priporočila in ukrepi za preprečevanje širjenja koronavirusa na pogostost nakupovanja živil in 

higienskih pripomočkov. Predvidevali smo, da so v času epidemije koronavirusa potrošniki 

nakupe opravljali manj pogosto kot običajno. Anketirancem smo na vprašanji o pogostosti 
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nakupovanja ponudili pet možnih odgovorov, ki so v naši statistični analizi predstavljali 

različne vrednosti: 1-krat tedensko (1), 2-krat tedensko (2), 3-krat tedensko (3), 4-krat 

tedensko (4) in 5-krat ali večkrat tedensko (5). 

 

Slika 5: Primerjava pogostosti nakupovanja živil in higienskih pripomočkov pred 

koronavirusom in v času epidemije koronavirusa 

Pred epidemijo koronavirusa so sodelujoči v anketi nakupe živil in higienskih pripomočkov 

opravljali različno pogosto. Največ anketirancev je nakupovalo 1-krat tedensko, kot je 

odgovorilo približno 32 % sodelujočih v raziskavi, 2-krat tedensko je nakupovalo približno     

23 % anketirancev, 3-krat tedensko nekaj več kot 19 % anketirancev, 4-krat tedensko malo 

manj kot 12 % anketirancev, skoraj 14 % anketirancev pa je nakupovalo najmanj 5-krat 

tedensko. Po razglasitvi epidemije koronavirusa v Sloveniji pa je večina potrošnikov omejila 

pogostost nakupov, saj je več kot 8 3% vseh sodelujočih v raziskavi v času epidemije v 

povprečju nakupovalo le 1-krat tedensko, malo manj kot 14 % anketirancev je trgovino 

obiskalo 2-krat tedensko, približno 3 % pa 3-krat tedensko. V povprečju 4-krat ali večkrat 

tedensko pa ni trgovine obiskoval noben sodelujoči v raziskavi. 
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Preglednica 2: Parni t-test za preverjanje veljavnosti H1 

Parni t-test 

 Pred koronavirusom      V času epidemije koronavirusa 

Povprečna vrednost 2,51 1,19 

Varianca 1,96 0,22 

N 103 103 

Pearsonov koeficient korelacije 0,42  

df 102  

t statistika 10,49  

P (dvostranski) 0,00 < 0,05 

kritična meja (dvostranska) 1,98  

Pred koronavirusom so anketiranci v povprečju opravili približno 2,51 nakupa tedensko, v 

času epidemije koronavirusa pa so trgovino v povprečju obiskali le 1,19-krat tedensko. Na 

podlagi rezultatov opravljenega parnega t-testa (t-statistika = 10,49; P dvostranski = 0,00 ob 

stopnji značilnosti 0,05) ugotavljamo, da so anketiranci v času epidemije v povprečju opravili 

približno 1,32 tedenskega nakupa manj kot pred koronavirusom, zato H1 potrdimo.  

H2: Slovenski potrošniki so med epidemijo koronavirusa v povprečju opravljali večje nakupe 

živil in higienskih pripomočkov kot pred epidemijo. 

V drugi hipotezi smo predvidevali, da se je z zmanjšanjem pogostosti nakupov količina 

posameznega nakupa v času epidemije koronavirusa povečala. Hipotezo smo preverjali z 

vprašanji o višini porabljenih sredstev v povprečnem nakupu pred koronavirusom in v času 

epidemije koronavirusa tako, da smo anketirancem ponudili različne odgovore v razponu 10 

evrov (1–10 evrov, 11–20 evrov, 21–30 evrov, 31–40 evrov, 41–50 evrov), zadnji odgovor 

(Nad 50 evrov) smo navzgor pustili odprt, ker večja gospodinjstva lahko v enem nakupu 

porabijo veliko več sredstev, namen naše raziskave pa ni bil izračunati, koliko denarja 

gospodinjstva porabijo za povprečni nakup, temveč ugotoviti, če so v času epidemije 

koronavirusa v poprečju opravljali večje nakupe kot običajno. 
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Slika 6: Primerjava višine porabljenih sredstev v povprečnem nakupu živil in higienskih 

pripomočkov pred koronavirusom in v času epidemije koronavirusa 

Pred koronavirusom je največ sodelujočih v raziskavi (približno 32 %) v povprečnem nakupu 

živil in higienskih pripomočkov porabilo med 11 in 20 evri, približno 23 % anketirancev je 

porabilo med 21 in 30 evri, približno 21 % nad 50 evrov, malo več kot 10 % med 31 in 40 

evri ter med 41 in 50 evri, le malo manj kot 2 % sodelujočih pa med 1 in 10 evri. V času 

epidemije koronavirusa je kar okrog 62 % anketirancev v povprečnem nakupu porabilo več 

kot 50 evrov, manj kot 14 % med 21 in 30 evri, malo manj kot 10 % med 31 in 40 evri ter 

med 41 in 50 evri, med 11 in 20 evri pa je porabilo malo manj kot 7 % vseh sodelujočih. Z 

izračunom povprečij ugotavljamo, da so slovenski potrošniki pred koronavirusom v 

povprečnem nakupu porabili  21–30 evrov, v času epidemije pa med 41 in 50 evri. 

Preglednica 3:  Mann-Whitney-Wilcoxonov test vsote rangov za preverjanje veljavnosti 

H2 

Vsota rangov:  

- pred koronavirusom 7660 

- v času epidemije 12979 

Število enot:  

- pred koronavirusom 103 

- v času epidemije 103 

povprečje 10660,5 

standardni odklon 427,79 

z -7,014 

p-vrednost 0,000 

stopnja značilnosti 0,05 
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Na podlagi vrednosti Z-statistike, ki znaša -7,014 in p-vrednosti 0,000 (< 0,05) s pomočjo 

Mann-Whitney-Wilcoxon testa vsote rangov ugotavljamo, da se je količina porabljenih 

sredstev v povprečnem nakupu v času epidemije koronavirusa povečala, zato lahko H2 

potrdimo. 

H3: Slovenski potrošniki so med epidemijo koronavirusa v povprečju kupovali večje količine 

osnovnih živil in higienskih pripomočkov v enem nakupu kot pred epidemijo. 

Ker so se na socialnih omrežjih v zadnjih mesecih pojavile mnoge govorice o tem, kako naj bi 

mediji pretiravali s poročanjem o množičnem nakupovanju in kopičenju zalog slovenskih 

potrošnikov ter s tem ustvarjali nepotrebno paniko med državljani, smo želeli v raziskavi 

preveriti, če so potrošniki v času epidemije koronavirusa res kupovali občutno večje količine 

nekaterih osnovnih živil in higienskih pripomočkov kot v času pred izbruhom koronavirusa. 

Anketiranci so se pri vsaki skupini osnovnih živil in higienskih pripomočkov lahko odločali 

med odgovori 1, 2, 3, 4 in 5 ali več. 

 

Slika 7: Primerjava med količino različnih skupin osnovnih živil in higienskih 

pripomočkov, kupljenih v enem nakupu pred koronavirusom in v času epidemije 

Osnovna živila in higienske pripomočke, ki se v gospodinjstvih najpogosteje uporabljajo, smo 

združili v pet skupin ter anketirance vprašali, koliko enot posameznih živil in higienskih 

pripomočkov znotraj skupine so v povprečju kupili v enem nakupu pred koronavirusom in v 

času epidemije. Za posamezne skupine smo izračunali povprečja in ugotovili, da so sodelujoči 

v anketi v enem nakupu pred koronavirusom kupili povprečno 1,71 enote živil z daljšim 

rokom uporabe, v času epidemije pa 2,88 enote, nakup živil s krajšim rokom uporabe so iz 

2,23 enote povečali na 3,12 enote, nakup konzerviranih in zamrznjenih živil z 1,72 na 2,76 
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enote, nakup higienskih pripomočkov  z 1,56 na 2,30 enote, nakup čistil, pralnega praška in 

mehčalca pa z 1 na 1,80 enote. 

Preglednica 4: Parni t-test za preverjanje veljavnosti H3 

Parni t-test 

 pred koronavirusom v času epidemije koronavirusa 

Povprečna vrednost 1,71 2,57 

Varianca 0,48 0,85 

N 103 103 

Pearsonov koeficient korelacije 0,26  

df 102  

t-statistika -8,78  

p (dvostranski) 0,00 <0,05 

kritična meja (dvostranski) 1,98  

Povprečno število enot osnovnih živil in higienskih pripomočkov, kupljenih v posameznem 

nakupu (povprečje vseh skupin osnovnih živil in higienskih pripomočkov) je pred 

koronavirusom znašalo 1,71, v času epidemije pa se je povečalo na 2,57 enote. S pomočjo 

parnega t-testa (t-statistika = -8,78; P dvostranski = 0,00 ob stopnji značilnosti 0,05), 

ugotavljamo, da so slovenski potrošniki v času epidemije koronavirusa kupovali nekoliko 

večje količine osnovnih živil in higienskih pripomočkov (v povprečju za 0,86 enote), kot 

običajno, zato tudi H3 lahko potrdimo. 

Vendar pa se nam povprečno odstopanje, ki je manjše od 1 enote, ne zdi tako veliko, da bi 

lahko govorili o množičnem nakupovanju in kopičenju zalog, kot je bilo govora na začetku 

epidemije. Večje količine osnovnih živil in higienskih pripomočkov, kupljenih v posameznem 

nakupu, so verjetno posledica manj pogostega nakupovanja, saj so potrošniki naredili zalogo 

za nekaj dni in se tako izognili potrebi po nakupovanju nekajkrat tedensko. 

H4: Slovenski potrošniki so med epidemijo koronavirusa v povprečju pogosteje uporabili 

spletni nakup živil in higienskih pripomočkov kot pred epidemijo. 

Z razvojem tehnologije tudi Slovenci vedno pogosteje uporabljajo spletne nakupe, vendar pa 

so raziskave v zadnjih letih pokazale, da se pogosteje kot za nakup živil in higienskih 

pripomočkov odločajo za spletni nakup dražjih izdelkov. Med epidemijo ali drugo izredno 

situacijo pa spletni nakup predstavlja bolj varen način nakupovanja kot obisk trgovine, saj 

potrošnik ne pride v stik z ostalimi kupci in prodajalci, zato je tudi manj izpostavljen tveganju 

za okužbo. V zadnji hipotezi smo predvidevali, da so se v času epidemije koronavirusa 

slovenski potrošniki pogosteje odločali za spletno nakupovanje živil in higienskih 

pripomočkov kot pred tem. 
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Slika 8: Primerjava pogostosti spletnih nakupov živil in higienskih pripomočkov pred 

koronavirusom in v času epidemije koronavirusa 

Anketirancem smo ponudili pet odgovorov, ki so v naši analizi predstavljali različne 

vrednosti: nikoli (1), redko (2), občasno (3), pogosto (4) in zelo pogosto (5). Največ 

sodelujočih v naši raziskavi (približno 75 %) je odgovorilo, da pred koronavirusom  nikoli 

niso uporabili spletnega nakupovanja živil in higienskih pripomočkov, malo manj kot 15 % 

anketirancev je živila in higienske pripomočke redko naročalo preko spleta, manj kot 9 % 

občasno, približno 2 % vprašanih pa pogosto. V času epidemije koronavirusa pa približno 

polovica anketirancev (51,46 %) živil in higienskih pripomočkov ni nikoli kupovala preko 

spleta, približno 14 % odstotkov anketirancev je redko uporabljalo spletno nakupovanje živil 

in higienske pripomočke, približno 20 % občasno, skoraj 13 % pogosto, približno 2 % pa zelo 

pogosto. 

Preglednica 5: Mann-Whitney-Wilcoxon test vsote rangov za preverjanje veljavnosti H4 

Vsota rangov:  

- pred koronavirusom 9131,5 

- v času epidemije 12086,5 

Število enot:  

- pred koronavirusom 103 

- v času epidemije 103 

povprečje 10660,5 

standardni odklon 427,79 

z -3,574 

p-vrednost 0,000 

stopnja značilnosti 0,05 
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Na podlagi vrednosti Z-statistike, ki znaša -3,574 in p-vrednosti 0,000 (< 0,05) s pomočjo 

Mann-Whitney-Wilcoxon testa vsote rangov ugotavljamo, da se je pogostost spletnih 

nakupov živil in higienskih pripomočkov v času epidemije koronavirusa med slovenskimi 

potrošniki nekoliko povečala, zato tudi H4 potrdimo. 

4.3.3 Samoocena nakupnega vedenja v času epidemije in predvidene nakupne navade po 

preklicu epidemije 

Ker je bila v času raziskave epidemija preklicana, smo anketnemu vprašalniku pred objavo 

ankete dodali še tri trditve, za katere so anketiranci označili stopnjo strinjanja na Likertovi 

lestvici tako, da so lahko izkazali svoje nestrinjanje (se popolnoma ne strinjam, se ne 

strinjam) ali strinjanje (se strinjam, se popolnoma strinjam), neopredeljeni pa so imeli na 

voljo tudi odgovor se niti ne strinjam niti strinjam. 

S prvo trditvijo smo preverjali strinjanje sodelujočih v raziskavi s tem, da so v času epidemije 

koronavirusa nakupe opravljali bolj premišljeno kot pred epidemijo. Kar 65 % anketirancev je 

odgovorilo pritrdilno, 13 % je neopredeljenih, 22 % pa se jih s trditvijo ne strinja, zato lahko 

sklepamo, da so v času epidemije potrošniki vložili več truda v načrtovanje nakupov živil in 

higienskih pripomočkov kot običajno. Bolj premišljeno nakupovanje pa pomeni tudi manj 

zavrženih dobrin ter posledično manjše onesnaževanje. 

 

Slika 9: Stopnja strinjanja anketirancev s trditvijo »V času epidemije koronavirusa sem 

nakupe opravljal/a bolj premišljeno, kot pred epidemijo.« 

Z drugo trditvijo smo želeli preveriti, ali imajo slovenski potrošniki tudi v prihodnje namen 

vsaj delno ohraniti spremenjene nakupne navade. Polovica anketirancev (51 %) je odgovorila, 

da bodo poskušali pridobljene nakupne navade obdržati in nakupe še naprej opravljati bolj 

premišljeno, 18 % anketirancev se s trditvijo ne strinja. 30 % vseh sodelujočih je 

neopredeljenih, zato se bodo o nakupnih navadah verjetno odločili sproti na podlagi izkušenj 
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v prihodnjih mesecih. 

 

Slika 10: Stopnja strinjanja anketirancev s trditvijo »Spremenjene nakupne navade 

bom v prihodnje vsaj delno ohranil/a.« 

Zadnja trditev pa je med sodelujočimi v raziskavi preverjala, ali se imajo na podlagi izkušenj 

s spletnim nakupovanjem v času epidemije koronavirusa namen tudi v prihodnje pogosteje 

odločiti za spletni nakup živil in higienskih pripomočkov. Na podlagi odgovorov 

ugotavljamo, da se bo spletno nakupovanje živil in higienskih pripomočkov v bližnji 

prihodnosti med slovenskimi potrošniki najverjetneje vsaj malo povečalo, saj je četrtina 

anketirancev (25 %) odgovorila pritrdilno, 52 % anketirancev s trditvijo ni strinjalo, 22 % pa 

je neopredeljenih. 

 

Slika 11: Stopnja strinjanja anketirancev s trditvijo »Na podlagi izkušenj s spletnim 

nakupovanjem v času koronavirusa se bom tudi v prihodnje pogosteje odločil/a za 

spletni nakup živil in higienskih pripomočkov.« 

Velik odstotek sodelujočih v raziskavi, ki so odgovorili, da se v prihodnje nimajo namena 
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pogosteje posluževati spletnih nakupov živil in higienskih pripomočkov, je najverjetneje 

posledica tega, da je skoraj 52 % anketirancev tudi na vprašanje o spletnem nakupovanju v 

času epidemije koronavirusa odgovorilo, da v tem času niso opravili nobenega spletnega 

nakupa omenjenih dobrin. 
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5 SKLEP 

Nakupovanje je veliko bolj zapleteno, kot se zdi na prvi pogled, saj potrošnika od zaznave 

potrebe do nakupa in ocene zadovoljstva z nakupom po uporabi dobrine čaka več korakov, ki 

se jih pogosto niti ne zaveda, pri tem pa nanj vplivajo mnogi notranji in zunanji dejavniki, od 

katerih je odvisna njegova izbira dobrine in končna odločitev za nakup. Potrošniki po navadi 

porabijo več časa in energije za nakup dražjih dobrin, ki niso nujno potrebne, pri nakupovanju 

živil in higienskih pripomočkov pa gre v večini primerov za bolj spontane odločitve, ki so v 

veliki meri odvisne od predhodnih izkušenj. 

Vsak potrošnik je edinstven, zato se tudi njegove nakupne navade razlikujejo od navad, ki so 

med nakupnim procesom značilne za ostale potrošnike. Kljub temu lahko skupinam, na katere 

vplivajo enaki kulturni in družbeni dejavniki, pripisujemo skupne značilnosti in navade, 

povezane z nakupovanjem, zato smo se v diplomski nalogi posvetili raziskovanju nakupnih 

navad slovenskih potrošnikov. 

Slovenci veljajo za preudarne potrošnike, ki se na nakup radi pripravijo z informiranjem o 

aktualnih akcijskih ponudbah in pri nakupovanju pogosto uporabljajo seznam izdelkov, ki jih 

nameravajo kupiti (Društvo za marketing Slovenije 2015). Za plačevanje najpogosteje 

uporabljajo denar ali debetno kartico, skoraj polovica potrošnikov pa vsaj nekajkrat tedensko 

plačuje z brezstično kartico (Shopper’s Mind 2020). Med slovenskimi potrošniki raste tudi 

zaupanje v spletno nakupovanje, za katerega se je med aprilom 2018 in marcem 2019 odločilo 

že 56 % oseb, starih od 16 do 74 let (Zupan 2019). 

Ker se je v marcu 2020 v Sloveniji pojavil novi koronavirus, je bila ob hitrem širjenju 

razglašena epidemija in sprejeti mnogi ukrepi za preprečevanje širjenja virusa. Nekateri 

ukrepi, ki jih je sprejela Vlada RS, so neposredno povezani z nakupovanjem, zato smo želeli v 

empiričnem delu diplomske naloge preveriti, kako in v kolikšni meri je epidemija 

koronavirusa vplivala na nakupne navade slovenskih potrošnikov. Podatke za statistično 

analizo smo dobili s pomočjo spletne ankete in jih obdelali v programu Excel. 

Naš vzorec sestavljajo 103 anketiranci, stari od 20 do 66 let. Približno 90 % vseh sodelujočih 

v raziskavi najpogosteje opravlja nakupe v celjskem, kranjskem, koprskem in ljubljanskem 

poštnem okraju, med njimi pa več kot polovica nakupuje v 6 največjih slovenskih mestih. 

Anketiranci živijo v različno velikih gospodinjstvih, ki štejejo od 1 do 8 članov. 

S prvo hipotezo smo preverjali, ali so slovenski potrošniki med epidemijo koronavirusa v 

povprečju manj pogosto opravljali nakupe živil in higienskih pripomočkov kot pred 

epidemijo. Rezultati raziskave so pokazali, da so pred epidemijo koronavirusa potrošniki 

nakupovali različno pogosto, v povprečju pa so opravili približno 2,5 nakupa tedensko. V 

času epidemije pa je kar 83 % potrošnikov opravilo le 1 nakup tedensko, zato se je povprečje 

zmanjšalo na približno 1,2 nakupa tedensko, kar je približno 1,3 nakupa manj kot pred 
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epidemijo, zato smo prvo hipotezo potrdili. 

V drugi hipotezi smo predvidevali, da so slovenski potrošniki med epidemijo koronavirusa v 

povprečju opravljali večje nakupe živil in higienskih pripomočkov kot pred epidemijo. 

Ugotavljamo, da je največ potrošnikov pred epidemijo v povprečnem nakupu porabilo 11 do 

20 evrov (32 %), v času epidemije koronavirusa pa je največ potrošnikov v povprečnem 

nakupu porabilo več kot 50 evrov (62 %). Z izračunom povprečij ugotavljamo, da so 

slovenski potrošniki pred koronavirusom v povprečnem nakupu porabili med 21 in 30 evri, v 

času epidemije pa med 41 in 50 evri. Ker se je količina porabljenih sredstev v povprečnem 

nakupu v času epidemije koronavirusa povečala, smo drugo hipotezo potrdili.  

S tretjo hipotezo smo preverjali, ali so slovenski potrošniki med epidemijo koronavirusa v 

povprečju kupovali večje količine osnovnih živil in higienskih pripomočkov v enem nakupu 

kot pred epidemijo. Živila in higienske pripomočke smo razdelili v 5 skupin in med seboj 

primerjali podatke pred koronavirusom in v času epidemije, s tem pa ugotovili, da se je v času 

epidemije najbolj povečalo nakupovanje živil z daljšim rokom uporabe, živil s krajšim rokom 

uporabe ter konzerviranih in zamrznjenih živil, povečala pa se je tudi količina kupljenih 

higienskih pripomočkov, vendar v manjši meri. Iz 5 skupin osnovnih živil in higienskih 

pripomočkov smo tvorili novo spremenljivko, s katero smo dobili povprečno število enot 

osnovnih živil in higienskih pripomočkov, kupljenih v posameznem nakupu. To povprečje je 

pred koronavirusom znašalo 1,71 enote, v času epidemije pa 2,57 enote, kar pomeni, da so 

slovenski potrošniki v času epidemije koronavirusa kupovali v povprečju 0,86 enote več 

osnovnih živil in higienskih pripomočkov kot pred koronavirusom, zato smo tretjo hipotezo 

potrdili.  

S četrto hipotezo smo ugotavljali, ali so slovenski potrošniki med epidemijo koronavirusa v 

povprečju pogosteje uporabljali spletne nakupe živil in higienske pripomočke kot pred 

epidemijo. Kar 75 % potrošnikov pred epidemijo nikoli ni naročilo živil in higienskih 

pripomočkov v spletni trgovini, v času koronavirusa se je ta odstotek znižal na približno       

51 %, kar pomeni, da se je v tem času za spletni nakup odločilo kar 24 % novih potrošnikov. 

Na podlagi dobljenih rezultatov smo tudi četrto hipotezo potrdili. 

Z raziskavo ugotavljamo tudi, da se kar 65 % potrošnikom zdi, da so v času epidemije 

koronavirusa nakupe opravljali bolj premišljeno kot pred tem. Približno polovica slovenskih 

potrošnikov bo tudi v prihodnje poskušala vsaj delno ohraniti pridobljene nakupne navade iz 

časa epidemije koronavirusa. Približno 25 % potrošnikov namerava tudi v prihodnje pogosteje 

uporabljati spletne nakupe živil in higienskih pripomočkov. 

Rezultati naše raziskave kažejo, da so se nakupne navade slovenskih potrošnikov v času 

koronavirusa spremenile, saj so nakupe živil in higienskih pripomočkov opravljali manj 

pogosto kot pred tem, njihovi nakupi pa so bili količinsko in cenovno večji v primerjavi s 

tistimi pred začetkom epidemije. Več potrošnikov je v tem času začelo kupovati preko spleta, 
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s tem pa so spletne trgovine zagotovo pridobile tudi nove stranke, ki jim tak način 

nakupovanja odgovarja. Na podlagi naše raziskave, ki nam daje podobne rezultate kot druge 

raziskave, ki so po vsem svetu preučevale vpliv koronavirusa na nakupne navade potrošnikov, 

ugotavljamo, da se spremenjene nakupne navade slovenskih potrošnikov bistveno ne 

razlikujejo od spremenjenih navad potrošnikov v drugih državah. Na podlagi tega sklepamo, 

da je raziskava kljub vzorcu, ki ni bil naključni, dokaj reprezentativna, zato ugotovitve lahko 

posplošimo na celotno populacijo slovenskih potrošnikov. 

Drugim raziskovalcem, ki jih zanima obravnavano področje, priporočamo nadaljnje raziskave 

nakupnih navad Slovencev v prvih mesecih po preklicu epidemije koronavirusa, saj bi tako 

ugotovili, če so potrošniki obdržali vsaj del spremenjenih nakupnih navad ali so se vrnili k 

navadam iz časa pred koronavirusom. Če pa bi želeli preverjati spremembe za daljše časovno 

obdobje, bi lahko enako raziskavo ponovili čez 1 leto, ko se bodo razmere predvidoma 

umirile in bo bolj jasno, ali so se nakupne navade potrošnikov spremenile dolgoročno ali le za 

krajši čas, ko jih je bilo potrebno prilagoditi razmeram. Zanimivo bi bilo videti tudi rezultate 

raziskave, ki bi preverjala naše hipoteze na drugačnem vzorcu, dobljene rezultate pa bi lahko 

primerjali z našimi. Priporočamo tudi raziskave spremenjenih nakupnih navad potrošnikov, 

kjer bi delali primerjavo med različnimi starostnimi skupinami, poštnimi okraji Slovenije, 

potrošniki (gospodinjstvi) z različno višino razpoložljivih sredstev ipd. Področje je novo in 

slabo raziskano, zato je odprtih veliko smeri za raziskovanje, ki nam lahko ponudijo nove 

poglede na področju potrošnje. 

Epidemija koronavirusa je prinesla veliko negativnih stvari, kljub temu pa je v vsaki 

spremembi treba videti tudi dobre plati, ki se pri spremenjenih nakupnih navadah potrošnikov 

kažejo predvsem v bolj preudarnem nakupovanju, posledica tega pa je manj zavrženih živil in 

ostalih dobrin, kar pomeni manjše onesnaževanje našega planeta. Veliko potrošnikov je v tem 

času ugotovilo tudi, da lahko z načrtovanjem nakupa omejijo čas, preživet v trgovini, namesto 

tega pa raje več časa preživijo v družbi svojih bližnjih ali prosti čas izkoristijo za dejavnosti, 

ki jih veselijo. Predvidevamo, da se bo večina potrošnikov vsaj delno vrnila k starim 

navadam, vsaka pozitivna sprememba na tem področju, ki se bo obdržala, pa je več kot 

dobrodošla. 
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PRILOGA 

Priloga 1 Anketni vprašalnik 

 





Priloga 1 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Pozdravljeni! Moje ime je Tjaša Benedičič in sem študentka Fakultete za management v 

Kopru. Ob zaključku študija pišem diplomsko nalogo z naslovom Nakupne navade Slovencev 

v času koronavirusa, s katero bom raziskala, kako in v kolikšni meri so se po razglasitvi 

epidemije koronavirusa spremenile nakupne navade slovenskih potrošnikov. Anketa je 

anonimna, odgovori pa bodo uporabljeni le v raziskovalne namene. Prosila bi vas, da iskreno 

odgovorite na spodnja vprašanja, ki se nanašajo na nakup živil in higienskih pripomočkov. 

Vprašanja v prvem sklopu se nanašajo na nakup živil in higienskih pripomočkov pred 

razglasitvijo epidemije koronavirusa. 

1) Kako pogosto ste v povprečju obiskali trgovino z namenom nakupa živil in higienskih 

pripomočkov pred razglasitvijo epidemije koronavirusa? 

• 1-krat tedensko. 

• 2-krat tedensko. 

• 3-krat tedensko. 

• 4-krat tedensko. 

• 5-krat ali večkrat tedensko. 

2) Koliko denarja ste v povprečju porabili za en nakup živil in higienskih pripomočkov 

pred razglasitvijo epidemije koronavirusa? 

• 1–10 evrov. 

• 11–20 evrov. 

• 21–30 evrov. 

• 31–40 evrov. 

• 41–50 evrov. 

• Nad 50 evrov. 

3) Koliko enot naslednjih živil in higienskih pripomočkov ste povprečno kupili v enem 

nakupu pred razglasitvijo epidemije koronavirusa? (V primeru večjih pakiranj se 1 

pakiranje šteje kot 1 enota.) 

 1 2 3 4 5 ali več 

Živila z daljšim rokom uporabe 

(testenine, riž, moka ipd.) 

     

Živila z krajšim rokom uporabe (mleko 

in mlečni izdelki, meso, pekovski 

izdelki ipd.) 

     

Konzervirana in zamrznjena živila       

Higienski pripomočki (milo, zobna 

pasta, toaletni papir, vložki, plenice 

ipd.) 

     

Čistila, pralni prašek in mehčalec      
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4) Kako pogosto ste se pred razglasitvijo epidemije koronavirusa odločili za spletni 

nakup živil ali higienskih pripomočkov? 

• Nikoli. 

• Redko. 

• Občasno. 

• Pogosto. 

• Zelo pogosto. 

Vprašanja v drugem sklopu se nanašajo na nakup živil in higienskih pripomočkov v času 

epidemije koronavirusa. 

5) Kako pogosto ste v povprečju obiskali trgovino z namenom nakupa živil in higienskih 

pripomočkov v času epidemije koronavirusa? 

• 1-krat tedensko. 

• 2-krat tedensko. 

• 3-krat tedensko. 

• 4-krat tedensko. 

• 5-krat ali večkrat tedensko. 

6) Koliko denarja ste v povprečju porabili za en nakup živil in higienskih pripomočkov v 

času epidemije koronavirusa? 

• 1–10 evrov. 

• 11–20 evrov. 

• 21–30 evrov. 

• 31–40 evrov. 

• 41–50 evrov. 

• Nad 50 evrov. 

7) Koliko enot naslednjih živil in higienskih pripomočkov ste povprečno kupili v enem 

nakupu med epidemijo koronavirusa? (v primeru večjih pakiranj, se 1 pakiranje šteje 

kot 1 enota) 

 1 2 3 4 5 ali več 

Živila z daljšim rokom uporabe 

(testenine, riž, moka ipd.) 

     

Živila z krajšim rokom uporabe (mleko 

in mlečni izdelki, meso, pekovski 

izdelki ipd.) 

     

Konzervirana in zamrznjena živila      

Higienski pripomočki (milo, zobna 

pasta, toaletni papir, vložki, plenice 

ipd.) 

     

Čistila, pralni prašek in mehčalec      
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8) Kako pogosto ste se med epidemijo koronavirusa odločili za spletni nakup živil ali 

higienskih pripomočkov? 

• Nikoli. 

• Redko. 

• Občasno. 

• Pogosto. 

• Zelo pogosto. 

Vprašanja v tretjem sklopu se nanašajo na vašo izkušnjo z nakupovanjem v času epidemije 

koronavirusa in demografske podatke sodelujočih v raziskavi. 

9) Prosim, da označite vašo stopnjo strinjanja s spodnjimi trditvami. 

 Se 

popolnoma 

ne 

strinjam. 

Se ne 

strinjam. 

Se niti ne 

strinjam, 

niti 

strinjam. 

Se 

strinjam. 

Se 

popolnoma 

strinjam. 

V času epidemije 

koronavirusa sem 

nakupe opravljal/a 

bolj premišljeno, kot 

pred epidemijo. 

     

Spremenjene 

nakupne navade 

bom v prihodnje vsaj 

delno ohranil/a. 

     

Na podlagi izkušenj 

s spletnim 

nakupovanjem v 

času koronavirusa, 

se bom tudi v 

prihodnje bolj 

pogosto odločil/a za 

spletni nakup živil in 

higienskih 

pripomočkov. 

     

10)  Vpišite vašo letnico rojstva: _____ 

11)  Vpišite poštno številko občine, v kateri najpogosteje opravljate nakup:_____ 

12)  Vpišite število članov vašega gospodinjstva:_____ 

Odgovorili ste na vsa vprašanja v tej anketi. Hvala za sodelovanje. 

 


