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POVZETEK 

V tej magistrski nalogi je raziskan problem spreminjanja nakupovalnih navad prehrambnih 

izdelkov v času epidemije COVID-19 v Sloveniji. Vlada je v marcu 2020 razglasila epidemijo 

in sprožila vrsto ukrepov za ohranjanje zdravja potrošnikov. V teoretičnem delu smo opredelili 

pojem potrošnika in njegovo delovanje v nakupovalnem procesu. V empiričnem delu so 

prikazani rezultati raziskovalnega problema. Z analizo v treh segmentih, ki raziskuje 

potrošnikove navade pri nakupovanju prehrambnih izdelkov pred epidemijo, med epidemijo in 

namero po ohranitvi navad po končani epidemiji, smo ugotavljali, ali so se potrošniške navade 

spremenile, kako so se premenile in ali potrošniki nameravajo ohraniti navade tudi po končani 

epidemiji. Ugotovili smo, da so potrošniki nekoliko spremenili svoje nakupovalne navade. 

Ugotovili smo, da so med epidemijo prešli k nakupovanju pri lokalnih ponudnikih – kmetih in 

zmanjšali nakupovanje v srednje velikih trgovinah in velikih nakupovalnih središčih. Na tržnici 

so med epidemijo najmanj pogosto nakupovali, kar želijo po končani epidemiji spremeniti. 

Ugotovili smo, da so potrošniki nekoliko spremenili izbor živil in ga nameravajo ohraniti tudi 

po končani epidemiji.  

Ključne besede: nakupovalne navade, potrošniki, prehrambni izdelki, epidemija, COVID-19. 

SUMMARY 

In this master's thesis, we examine the changes in food product shopping habits during the 

COVID-19 epidemic in Slovenia. In March 2020, the government declared an epidemic and 

implemented a series of measures to protect consumer health. In the theoretical part, we define 

what a consumer is and explain their part in the shopping process. In the empirical part, we 

present the findings of our research. A three-segment analysis – looking at consumers' food 

product shopping habits before the epidemic, during the epidemic, and anticipated shopping 

habits post epidemic – was used to determine whether shopping habits had changed and whether 

consumers intended to maintain them when the epidemic ends. We found that consumers 

changed their shopping habits slightly. During the epidemic, they switched to buying from local 

providers such as farmers and reduced their shopping in medium-sized stores and large 

shopping malls. Consumers shopped less often at markets, which they wished to change after 

the epidemic. We found that consumers had changed their food choices slightly and are set on 

maintaining it even after the epidemic is over.  

Keywords: shopping habits, consumers, food products, epidemic, COVID-19. 
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1 UVOD 

Epidemija COVID-19 je globoko posegla v življenja potrošnikov. Potrošniki so se v preteklem 

letu morali prilagoditi novonastalim razmeram in ohraniti zdravje. Nakupi prehrambnih 

izdelkov so bili sicer za večino ljudi del vsakdana, kar pa se je v zadnjem letu spremenilo, zato 

nakupi za nekatere pomenijo premišljeno načrtovan dogodek.  

V uvodnem delu magistrske naloge so predstavljena teoretična izhodišča, ki opisujejo 

potrošnika, njegovo obnašanje, dejavnike nakupovanja, nakupovalni proces in novonastale 

razmere širjenja bolezni COVID-19 ter vpliv epidemije na nakupovanje prehrambnih izdelkov. 

Vsa ta poglavja opredeljujejo naš raziskovalni problem. V nadaljevanju uvodnega poglavja je 

predstavljen namen in cilji magistrske naloge ter metode, s katerimi bomo poizkušali doseči 

zastavljene cilje. Na začetku pisanja magistrske naloge smo določili tudi omejitve in 

predpostavke, ki bi morda lahko vplivale na rezultat empiričnega dela magistrske naloge. 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretična izhodišča 

Potrošnika definiramo kot osebo, ki ima sredstva in sposobnosti za nakup. Kupuje izdelke in 

storitve z namenom zadovoljiti osebne ali skupne (družinske) potrebe (Habjančič in Ušaj Hvalič 

2003, 36). Obnašanje potrošnikov je del splošnega človekovega vedenja, pri katerem v glavnem 

ločimo (Možina, Zupančič in Štefančič Pavlovič 2002, 55): 

 razmere, v katerih je človek,  

 sile, ki delujejo nanj,  

 vloge, ki jih povzema v skladu s svojimi aktivnostmi,  

 stališča in znanja, ki so mu potrebna za opravljanje aktivnosti.  

Obnašanje potrošnikov imenujemo proces, v katerem posamezni potrošnik ali skupina ljudi (t. i. 

nakupna enota) izbere, kupi, uporablja in zavrže izdelke, storitve ali ideje, s katerimi poskuša 

zadovoljiti svoje potrebe in želje (Prodnik 2011, 5). Odločitev o nakupu je lahko notranjega 

izvora ali pa vpliva, ki prihaja iz okolja, zato delimo dejavnike na notranje in zunanje. 

Vukasović (2013, 31–32) deli dejavnike, ki vplivajo na proces odločanja, na: 

 psihološke dejavnike, 

 družbene dejavnike, 

 kulturne dejavnike, 

 osebne dejavnike. 

Nakupni proces se začne že veliko prej, kot se izvede sam nakup in traja še dolgo po nakupu. 

Osnovni petstopenjski model v procesu odločanja zajema faze, skozi katere naj bi potrošnik šel. 

Proces se začne, ko potrošnik začuti potrebo, ki jo sprožijo notranji ali zunanji dejavniki. Ko se 

potrošnik zave svoje potrebe, začne iskati informacije o izdelkih in storitvah, ki bi zadovoljile 

njegovo potrebo. Informacije so lahko notranje, potrošnikov spomin ali zunanje, kot so oglasi 
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in znanci. Ko potrošnik pridobi informacije, začne ocenjevanje posameznih možnosti. 

Potrošnik izbere tisto, za katero meni, da mu nudi največjo korist. Ob nakupu se potrošniku 

sproži določena stopnja (ne) zadovoljstva, ki pa je odvisna od pričakovane in znane koristi 

izdelka ali storitve (Habjanič in Ušaj Hvalič 2003, 36–37).  

Poleg osnovnega petstopenjskega modela obstajajo tudi drugi modeli obnašanja potrošnikov, 

kot so Andreasenov model, Howard-Shethov model, model lestvice učinka, Engelov model.  

Iz teorije ugotovimo, da so potrošniške navade že dobro preučena zadeva. Poznamo vplive in 

znamo predvideti odzive. V letu 2020 pa smo se potrošniki znašli v čisto novih razmerah, v 

kakršnih še nismo bili.  

V Vuhanu na Kitajskem so v decembru leta 2019 odkrili prve primere okužbe z novim 

koronavirusom, ki so ga poimenovali SARS-CoV-2, bolezen, ki jo virus povzroča, pa COVID-

19 (NIJZ 2020a). V Sloveniji smo prvega okuženega odkrili 4. marca 2020 pri osebi, ki je 

pripotovala iz Maroka preko Italije. Kot poroča NIJZ (2020b), se bolezen kaže s slabim 

počutjem, utrujenostjo, nahodom, kašljem in občutkom pomanjkanja zraka. Natančnih 

podatkov o poteku bolezni še ni, vendar naj bi 80 % ljudi bolezen prebolelo v lažji obliki, 20 % 

ljudi naj bi imelo težji potek bolezni. Tudi o smrtnosti z boleznijo COVID-19 še ne moremo 

govoriti, je pa bila bolezen usodna za starejšo populacijo, ki je imela še pridružene kronične 

bolezni srca in pljuč ter sladkorno bolezen. Znano pa je, da se bolezen izjemno hitro širi. 

Koronavirus se prenaša kapljično, možno pa je, da se prenaša tudi preko onesnaženih površin. 

Zato je pomembna higiena kihanja in kašlja, razkuževanje rok in predmetov, nošenje mask ter 

medosebna distanca vsaj 1,5 metra. Tako je Vlada Republike Slovenje 12. 3. 2020 s 96 

okuženimi primeri razglasila epidemijo novega koronavirusa (Urad Vlade Republike Slovenije 

za komuniciranje 2020a). Vlada je sprejela ukrepe za zajezitev širjenja okužbe. Zaradi omejitve 

medosebnih stikov so se zaprle šole in vrtci, gostinski lokali, domovi za ostarele, prepovedano 

je bilo zbiranje na javnih površinah, javni prevoz je obstal. Ljudem je bilo odrejeno delo od 

doma, gibanje je bilo omejeno na občino prebivališča, uvedena policijska ura, odprte so bile le 

živilske trgovine, v katere so istočasno spuščali le določeno število ljudi in pod pogojem, da so 

upoštevali vsa priporočila NIJZ (2020b) o zajezitvi novega koronavirusa. Tako se je življenje 

v naši državi v veliki večini zaustavilo. Prvi odziv ljudi je bila zaskrbljenost po preskrbljenosti 

s prehrambnimi živili, higienskimi pripomočki, zdravili, sredstvi za razkuževanje, obraznimi 

maskami. Ljudje so množično opravljali velike nakupe in si delali zaloge s prehrano z dolgim 

rokom trajanja in ostalimi pripomočki, ki bi jih lahko potrebovali v primeru popolnega zaprtja 

trgovin in lekarn. Ugotovili so, da so bile k impulzivnemu nakupovanju nagnjene ranljive 

skupine, ki se bojijo bolezni, praznih polic, zvišanja cen in zaprtja trgovin, saj jim je bilo s strani 

zdravstvenega osebja svetovano, naj ostanejo doma (Donthu in Gustafsson 2020). Trgovci so 

beležili večkratne dnevne dobičke. Zaradi novonastalih razmer so bile družine oziroma 

gospodinjstva postavljena v novi položaj organizacije nakupovanja in odnosa hrane in ostalih 

materialnih stvari. Po prvi fazi norega nakupovanja so bili opaženi novi trendi nakupovanja. 
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Preko raziskave Food-COVID-19 (The European Food Covid-19 Network 2020), ki ga je 

opravil Inštitut za nutricistiko, je bilo ugotovljeno, da smo Slovenci začeli med epidemijo 

nakupovati v manjših trgovinah, opustili smo velika nakupovalna središča in v veliki večini 

tudi tržnice. V času razglašene epidemije je večina ljudi obstala doma. Veliko podjetij se je 

začelo boriti za obstoj, medtem ko so se podjetja, ki delujejo pretežno na spletu in ponujajo 

zabavne vsebine, dostavo hrane, spletno nakupovanje, spletno izobraževanje, rešitve za delo od 

doma, začela vzpenjati. Glede na to, da ljudje več časa preživijo v svojih domovih, se je 

povečalo povpraševanje po obrokih, ki jih je možno vzeti za seboj, prigrizkih, alkoholu in 

čistilih (Donthu in Gustafsson 2020). Povečal se je nakup naročnin na različne digitalne rešitve, 

kot so vodena vadba ali sprostitvene tehnike. Raziskava MasterCarda (Svet kapitala 2020) je 

pokazala ugotovitve, da so spletne trgovine močno povečale svojo prodajo, kupci pričakujejo 

spletno trgovino in v veliki večini plačujejo s kartico, brezgotovinskega plačevanja pa si želijo 

še več.  

Vlada Republike Slovenije je sicer z dne 15. 5. 2020 (Urad Vlade Republike Slovenije za 

komuniciranje 2020b) preklicala epidemijo, saj je menila, da je širjenje virusa SARS-CoV-2 

obvladljivo in začela s postopnim opuščanjem ukrepov za zajezitev širjenja bolezni. Žal to ni 

trajalo dolgo, saj je bila Vlada Republike Slovenije zaradi slabe epidemiološke slike ponovno 

primorana poostriti ukrepe, kar je pomenilo, da je od 18. 10. 2020 ponovno razglašena 

epidemija (NIJZ 2020c).  

Kot smo že zapisali, smo se potrošniki znašli v razmerah, v katerih še nismo bili. Potrebna je 

bila prilagoditev in zavestno spreminjanje navad, da bi ohranili naše zdravje. Ker gre za 

dolgotrajno obdobje, menimo, da je prišlo do trajnejših sprememb v nakupovalnih navadah. V 

tej magistrski nalogi se bomo posvetili spremembam nakupovalnih navad potrošnikov 

prehrambnih izdelkov v času epidemije COVID-19 v Sloveniji. Analizirali bomo nakupovalne 

navade pred epidemijo, v času trajanja epidemije in preverili, ali obstaja namera za ohranitev 

spremenjenih nakupovalnih navad za prihodnost. 

1.2 Namen in cilji magistrske naloge 

Namen magistrske naloge je raziskati in proučiti nakupovalne navade potrošnikov prehrambnih 

izdelkov pred pojavom epidemije COVID-19, med trajanjem epidemije in namen po ohranitvi 

nakupovalnih navad po končanju epidemije bolezni COVID-19. Narejene so bile že nekatere 

raziskave, ki dokazujejo, da so potrošniki spremenili svoje nakupovalne navade. Zanima nas, 

ali so se in kako so se navade spremenile pri nakupu prehrambnih izdelkov ter ali bodo 

potrošniki te navade ohranili tudi za kasneje po končanju epidemije. 

Cilji magistrske naloge so: 

 sistematičen pregled domače in tuje strokovne literature in virov s področja nakupovalnih 

lastnosti potrošnikov in bolezni COVID-19; 
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 z empirično raziskavo ugotoviti potrošnikove navade pri nakupovanju prehrambnih 

izdelkov pred epidemijo, med epidemijo in ali bodo spremembe ostale trajne tudi po 

končanju epidemije; 

 podati priporočila za prakso. 

V empiričnem delu se bomo lotili raziskovalnega problema. Izvedli bomo anketo o 

spremembah potrošniških navad prehrambnih izdelkov v času epidemije COVID-19 v Sloveniji 

in pripravili primerjalno analizo v 3 segmentih; pred pojavom epidemije, med epidemijo in 

namen po ohranitvi spremenjenih navad. 

1.3 Predpostavke in omejitve raziskave 

Na podlagi opredelitve raziskovalnega problema, namenov in zastavljenih ciljev 

predpostavljamo, da je pojav epidemije COVID-19 bistveno spremenil potrošniške navade 

nakupovanja. 

Morebitna omejitev raziskave bi lahko nastala, ker bo empirični del raziskave narejen med 

trajanjem epidemije bolezni COVID-19, kar pomeni, da bodo anketiranci o svojih navadah pred 

epidemijo COVID-19 poročali po spominu, prav tako pa bodo le predvidevali svoje prihodnje 

ravnanje.  

1.4 Uporabljene metode za doseganje ciljev magistrske naloge 

Magistrska naloga bo sestavljena iz dveh delov – teoretičnega in empiričnega dela.  

V teoretičnem delu bomo z uporabo metode opisovanja in povzemanja analizirali vsebino 

domače in tuje strokovne literature ter drugih virov s področja nakupovalnih navad potrošnikov 

in spreminjanjem le-teh v specifičnem času, kot se je zgodil v preteklem letu in še traja, med 

epidemijo bolezni COVID-19. Uporabljene bodo monografske publikacije, strokovni in 

znanstveni članki iz revij, prispevki iz zbornikov ter podatki iz drugih javno dostopnih baz 

podatkov. Tema COVID-19 je še zelo nova, zato bo večina informacij pridobljena iz spletnih 

strani. 

V empiričnem delu raziskave bomo uporabili kvantitativno metodologijo raziskovanja 

(Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2007, 163–169). Za zbiranje podatkov bomo uporabili 

metodo anketiranja. Anketo bomo izvedli z nenaključnim vzorčenjem na priložnostnem vzorcu. 

Anketni vprašalnik bomo posredovali preko elektronskih sporočil na naslove znancev in 

sodelavcev ter ga delili na družbenem omrežju Facebook. Vprašalnik bo vseboval vprašanja 

zaprtega tipa. Anketiranci bodo odgovarjali tako, da bodo obkrožili trditev, ki je zanje najbolj 

ustrezna. Stopnjo strinjanja s posamezno trditvijo v anketnem vprašalniku bodo anketirane 

osebe označile na lestvici 1 do 5. Zanesljivost vprašalnika bomo merili s Cronbachovim alfa 
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testom. Na pilotnem vzorcu bomo preverili veljavnost vprašalnika. Anketni vprašalnik bo 

dosegljiv 10 dni.  

Po opravljenem anketiranju bomo pridobljene podatke tabelarično in grafično prikazali ter jih 

opisno analizirali in pojasnili. 
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2 OPREDELITEV POTROŠNIKOV  

Preučevanje obnašanja potrošnikov je dokaj mlada znanstvena disciplina, ki se je začela 

razvijati konec šestdesetih in na začetku sedemdesetih let, takrat za raziskovanje odnosa 

potrošnikov do pralnih praškov (Damjan in Možina 2002). Nato je ta mlada disciplina doživela 

razcvet in dandanes vemo, da je poznavanje vedenja porabnikov pomembno za celo vrsto 

deležnikov na trgu. Tržniki, ki razumejo svoje porabnike, bodo sposobni oblikovati ponudbo, 

ki ima v očeh porabnikov večjo vrednost in bodo tako prispevali k večji blaginji podjetja in 

njihovih odjemalcev (Vida idr. 2010, 2). Vendar izmenjava na trgu ne pomeni samo izmenjav 

blaga in denarja, ampak tudi izmenjave v smeri skupnih koristi. Vse, kar se proizvaja, je 

namenjeno tržišču in potrošniku. Informacija, kaj naj se proizvaja, pa prihaja od potrošnikov. 

Potrošniki z nakupom potrdijo, kar je zanje primerno, dobro, po njihovih željah ter materialnih 

in socialnih možnostih (Damjan in Možina 2002, 6). 

2.1 Opredelitev pojma potrošnik 

»Potrošnik je oseba, ki ima možnosti (vire in sposobnosti) za nakup dobrin, ki jih ponuja trg, z 

namenom zadovoljiti osebne ali skupne (npr. družinske) potrebe« (Možina, Zupanič in 

Štefančič Pavlovič 2002, 13).  

Vsak iz med nas je na neki način potrošnik; tudi če izdelka ne kupi, ima lahko vpliv na nekoga 

drugega (Vukasović 2013, 30). 

Potrošniki so lahko aktualni in ravno opravljajo nakup ali potrošniki, ki se pripravljajo na nakup 

ali pa tisti potrošniki, na katere vplivamo z različnimi sredstvi – potencialni potrošniki, ki 

tvorijo potencialni trg. Za potencialne potrošnike je značilno, da (Možina, Tavčar in Zupančič 

2012, 59): 

 se ne zavedajo potreb po določeni dobrini, 

 imajo slabo razvito potrebo oz. slabo intenziteto potrebe, 

 nimajo pravih informacij o razpoložljivem izdelku ali storitvi, 

 kupujejo podobne proizvode konkurenčnih podjetij ali v tujini, 

 nimajo denarnih sredstev za nakup. 

Kdo je potrošnik in kdo kupec, ni vedno popolnoma določeno. Če potrošnik nakupnih odločitev 

ne sprejema sam, ampak v sodelovanju z drugimi, kot so to lahko partner, družina in sodelavci, 

govorimo o t. i. nakupni enoti, kjer različne osebe odigrajo različne vloge (Habjanič in Ušaj 

Hvalič 2003, 36). Te vloge so (Damjan in Možina 2002, 28): 

 iniciator – pobudnik nakupovalnega procesa, 

 vplivnež – njegovo mnenje ima močan vpliv na nakup, 

 odločevalec – ima finančno avtoriteto in moč pri končni odločitvi, 

 kupec – izvrši nakup, 
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 uporabnik – je dejanski potrošnik. 

Pri opredelitvi potrošnika se srečamo z nekaterimi ključnimi pojmi (Vukasović 2013, 31): 

 Menjava: potrošnik ali porabnik je element v menjalnem procesu, v katerem se viri 

prenašajo med dvema stranema. Med udeleženci v procesu se izmenjavajo tudi viri, kot so 

občutek, informacije in status. V procesu obstaja možnost pojavitve etičnih nepravilnosti, 

ki se lahko zgodijo na porabnikovi ali tržnikovi strani. Kot temeljni element vedenja 

porabnikov obravnavamo menjalni proces. Pojem porabnik nadomesti pojem nakupna 

enota. Nakup lahko izvede posameznik ali skupina. V poslovanju med podjetji pogosteje 

odločitev o nakupu sprejme skupina. 

 Menjalni proces: ta je sestavljen iz več faz. Začne se s fazo pridobivanja, nadaljuje s fazo 

uporabe in konča s fazo opustitve izdelka. Večinoma se raziskovalci s področja vedenja 

porabnikov osredotočajo na prvo fazo, kjer analiziramo dejavnike, ki vplivajo na 

posameznikovo izbiro izdelka. Pri fazi uporabe analiziramo, kako porabniki uporabljajo 

izdelke, storitev ter izkušnje, ki ji pri uporabi dobijo. Pri tretji fazi ugotavljamo, kaj stori z 

izdelkom, ko ga preneha uporabljati. Fazi uporabe in opustitve sta deležni manj pozornosti. 

V zgodnih fazah razvoja so področje vedenja potrošnikov pogosto obravnavali kot nakupno 

obnašanje, kjer je bil pomemben vpliv potrošnika in proizvajalca v času nakupa. Ugotovljeno 

je bilo, da je vedenje potrošnikov neprekinjen proces, in ne samo trenutek, ko potrošnik plača 

v zameno za blago ali storitev. Menjava, v kateri dve ali več organizacij ali ljudi prejema in 

daje nekaj kar, ima vrednost, imenujemo integralni del trženja. Medtem ostaja menjava 

pomemben del vedenja potrošnikov, razširjeni vidik poudarja celostni proces potrošnje, ki 

vključuje dejavnike, ki vplivajo na potrošnika pred nakupom, med nakupom in po njem 

(Možina, Tavčar in Zupančič 2012, 56). 

V literaturi in praksi vedenja potrošnikov zasledimo izraze, kot so kupec, porabnik, uporabnik, 

ki jih uporabljamo in razumemo kot sopomenke pojma potrošnik. Tudi vedenje potrošnikov 

zamenjujemo s pojmom obnašanje potrošnikov (Možina, Tavčar in Zupančič 2012, 59). 

2.1.1 Vrste potrošnikov 

Kupci se ločijo med seboj z zelo različnimi psihološkimi lastnostmi, kot so inteligenca, interesi, 

stališča, temperament, značaj. Ločijo se tudi glede na navade, izobrazbo in potrebe. Dober 

prodajalec mora biti dober poznavalec ljudi in se znati prilagoditi različnim kupcem. Kupce 

glede na razločna merila razdelimo po (Mihaljčič 2006, 11): 

 spolu: moški, ženske; 

 starosti: otroci, mladina, kupci srednjih let, starejši kupci; 

 načinu zaznavanja: vizualni, avditivni in avdiovizualni tip; 

 osebnostnih lastnostih: molčeči in zgovorni, zaupljivi in nezaupljivi, odločni in neodločni, 

nervozni in potrpežljivi kupci. 
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2.1.2 Obnašanje potrošnikov 

Obnašanje potrošnikov imenujemo proces, v katerem posamezni potrošnik ali skupina ljudi (t. i. 

nakupna enota) izbere, kupi, uporablja in zavrže izdelke, storitve ali ideje, s katerimi poskuša 

zadovoljiti svoje potrebe in želje (Prodnik 2011, 5). 

Preučevanje vedenja potrošnikov se osredotoča na sprejemanje odločitev posameznikov o tem, 

kako bodo porabili svoje razpoložljive vire (čas, denar, napor) za porabniške izdelke in storitve 

(Možina, Tavčar in Zupančič 2012, 57). 

Vedenje potrošnikov je del splošnega človekovega vedenja, pri katerem ločimo (Možina, 

Tavčar in Zupančič 2012, 55): 

 položaj, v katerem se je znašel človek, 

 sile, ki prihajajo iz okolja in nanj delujejo, 

 vloge, ki jih prevzema preko svojih aktivnosti, 

 stališča in znanja, ki so potrebna za opravljanje teh aktivnosti. 

Porabniki so se izkazali kot zapleteni posamezniki, ki se razlikujejo v psiholoških in socialnih 

potrebah ter željah. Za tržnika je pomembno poznavanje in razumevanje porabnikov ter njihov 

proces odločanja. Raziskovalci iščejo odgovore s pomočjo naslednjih vprašanj (Vukasović 

2013, 29–30): 

 kaj porabnik kupuje (kateri izdelki zadovoljijo porabnikove potrebe), 

 kdaj kupuje določen izdelek (sezonski, mesečni, tedenski, dnevni nakupi), 

 kje kupuje (kje kupec izvede nakup), 

 kdo uporablja izdelek (ni nujno, da je kupec tudi uporabnik), 

 kdo kupuje (posameznik, družina, otroci, podjetje), 

 kako kupuje (iz navade, rutinsko, za gotovino), 

 zakaj kupuje (kakšni so cilji, ki jih želi doseči z nakupom). 

Dandanes ugotavljamo, da teorije obnašanja potrošnikov kažejo na to, da je v večini cilj 

potrošnikovega nakupnega odločanja sprejeti tako odločitev, ki bo s čim manj vložene energije 

in časa kupca čim bolj zadovoljila (Prodnik 2011, 5). 

2.1.3 Proces zaznavanja 

Pojem zaznavanje opredeljuje naš osebni način zaznavanja izpostavljenosti, čutenja in 

doživljanja različnih dražljajev. Zaznavanje usmerja vse naše aktivnosti, tudi te, katere izdelke 

bomo kupili. Zato je zaznavanje prva ovira, s katero se srečajo tržniki. Potrošniki med mnogimi 

informacijami opazijo le redke, še manj si jih zapomnijo. Zato je zelo pomembno poznati proces 

zaznavanja (Možina, Zupančič in Postružnik 2010, 273). 
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Dražljaji so energetski procesi, ki delujejo na naše čutne organe – čutila. Čutila reagirajo z 

vzburjenjem, ki se po živčnih končičih prenaša do možganov. Iz tega nastane občutek 

(Mihaljčič 2006, 35). 

Ljudje zaznavamo preko občutkov, ki nam jih posredujejo čutila. Zaznavano s tem, da vidimo, 

slišimo, vohamo, otipamo in okušamo. Vsak posameznik si te občutke razlaga in razporeja na 

svoj način. S procesom zaznavanja posameznik sprejema, dojema in ureja informacije, ki jim 

je izpostavljen. Vsak posameznik si informacije razlaga na svoj način, pri čemer nanj vplivajo 

lastni predsodki, potrebe in izkušnje. Proces zaznavanja sestavljajo tri faze: izpostavljenost, 

pozornost in interpretacija (Vukasović 2013, 45). 

Katerim dražljajem bo potrošnik namenil pozornost in jih izbral, je odvisno od (Mihaljčič 2006, 

37): 

 pričakovanj; kupci zaznavajo skladno s svojimi pričakovanji, 

 motivov; kupci zaznavajo skladno s svojimi motivi, 

 značilnosti dražljajev; osnovne fizikalne lastnosti dražljajev so: kontrast, velikost, barva, 

intenzivnost in izolacija. 

Ker pa ima vsak posameznik drugačne potrebe, stališča, izkušnje in osebne značilnosti, zaznava 

tržne dražljaje selektivno. To pomeni, da lahko dva posameznika isti oglas zaznavata povsem 

drugače. Selektivno zaznavanje omogoča porabnikom, da sprejemajo informacije, ki ustrezajo 

njihovim potrebam (Vukasović 2013, 46).  

Najpomembnejša procesa, ki odločata o tem, kako bo posameznik sprejel sporočilo in se nanj 

oprl pri svojih odločitvah, sta selektivna organizacija in interpretacija zaznanega ter selektivno 

pomnjenje in priklic zaznanega. To pomeni, da ko sporočilo sprejemno v zavest in mu določimo 

neki pomen, ga uskladiščimo in tako sporočilo potem deluje vsakič, ko pride do ustreznega 

ponovnega zunanjega dražljaja (Možina, Tavčar in Zupančič 2012, 69). 

2.2 Modeli nakupnega obnašanja potrošnikov 

Za tržnika je pomembno poznavanje in razumevanje porabnikov ter njihov proces odločanja 

(Vukasović 2013, 29). Poznamo več modelov nakupnega obnašanja potrošnikov.  

2.2.1 Andreasenov model 

Temelji Andreasenovega modela so oblikovana stališča in spremembe smeri odločitve. 

Sestavlja ga 5 komponent, ki so: informacije, stališča, občutki, dispozicija in akcija. Vhodne 

informacije pridejo v nas skozi eno ali več čutil. Te informacije so filtrirane in spremenjene 

glede na naša stališča in občutke in naprej tvorijo dispozicijo ali naravnanost v smeri nakupa. 

V primeru nakupa ali ne se pojavijo povratne informacije, ki so lahko dražljaj za ponoven nakup 
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ali pa drugačno odločitev. Pri tem modelu je poudarjen proces poteka informacij in odločitev 

(Damjan in Možina 2002, 42). 

2.2.2 Howard-Shethov model 

Howard-Shethov model prikazuje kupca preko vhodnih in izhodnih informacij (input in 

output). Intervenirajoče spremenljivke, ki povezujejo input in output, sestavljajo zaznavni 

elementi in elementi učenja. Model prikazuje dinamičnost povezanosti tabel in možnost 

testiranja sprememb, ki se dogajajo v intervenirajočih spremenljivkah, ko kupec postane 

aktiven. Kupec ima samo en namen, in sicer zadovoljiti želje po določenih dobrinah glede na 

potrebe, ki jih ima. Teh rešitev ni mogoče prepustiti naključju, ampak imamo zato dober načrt 

in strategijo nakupa. Kupec pri strategiji najprej določi vrsto dobrin, kaj želi kupiti in nato 

razvije taktiko, na kakšen način mu bo omogočeno, da doseže cilj nakupa. Ko kupec določi, kaj 

potrebuje, čas, kraj in način plačevanja, je njegova strategija popolna. Obstajajo pa tudi 

potrošniki, ki te strategije nimajo in se odločajo za nakup, pri katerem ne vedo, kje bodo kupili 

ali stopijo v trgovino in sproti izbirajo dobrine (Damjan in Možina 2002, 43–45). 

2.2.3 Model lestvice učinka 

Model lestvice učinka prikazuje proces med sprejemom in odzivom na dražljaj. V procesu 

nastopi množica vplivov, ki lahko podpirajo ali zavirajo proces odločitve. Proces ima svojo 

mišljenjsko, čustveno in spodbudno fazo. Celoten proces delimo v šest stopenj (Damjan in 

Možina 2002, 45): 

 zavedanje: potrošnik se zaveda obstoja dobrin, izdelkov in storitev, 

 znanje: potrošnik pozna značilnosti dobrine, kaj vsebuje in kaj ponuja, 

 všečnost: potrošnik čuti pozitivno stališče do dobrine, 

 želja: potrošnikovo nagnjenje do dobrine se razvije do stopnje, pri kateri želi točno 

določeno dobrino, in ne druge, 

 prepričanje: potrošnikova želja po nakupu se razvije do mere, da je to najboljša odločitev, 

 nakup: potrošnik se odloči in kupi dobrino. 

Da se povzpnemo po vseh stopnjah, sta potrebna težavnost in čas, ki sta odvisna od značilnosti 

dobrine in lastnosti potrošnika. Lahko rečemo, da bolj, ko je prisotna psihološka in/ali 

ekonomska zavzetost potrošnika, bolj so pomembne posamezne stopnje (Damjan in Možina 

2002, 45). 

2.2.4 Engelov model 

Engelov model ponuja zelo izčrpen opis potrošnika, posebno iz vidika psiholoških elementov 

v procesu odločanja za nakup. V središču je posameznik, nanj pa vplivajo vplivi okolja, dogodki 
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iz preteklosti, sedanjosti ali pa prihodnji dogodki. Posameznik se mora prilagoditi vplivu in 

dogodkom, ki označujejo njegovo psihološko polje. Posameznik stalno sprejema vhodne 

dražljaje fizičnega ali socialnega značaja, na katere se odziva, jih izbira in uravnava. Tako se 

razvije lasten vzorec obnašanja, ki mu omogoča doseganje ciljev. Vmes se zgodi veliko 

intervenirajočih dejavnikov, akcij in križanj, ki se povezujejo v variabilne sisteme. Značilnosti 

Engelovega modela so (Damjan in Možina 2002, 46–49): 

 Centralna nazorna enota: je center, ki ga sestavljajo osebne lastnosti, spomin in osnovne 

značilnosti za analizo in mišljenje z do sedaj pridobljenimi izkušnjami in stališči;  

 Input: predstavljajo ga fizični in socialni dražljaji, kot so ogledane izložbe želenih dobrin, 

slika predmeta, priporočila znancev, lastne izkušnje. Za delovanje sistema mora biti 

potreba aktivirana. Ko potrošnik postane pozoren in odziven, pride do vzburjenja, ki 

poveže čutila s centralno enoto; 

 Zaznava: zaznava mora biti izbirna, saj bi bil drugače potrošnik v zmedi. Med mnogimi 

dražljaji mora potrošnik izbrati in jih primerjati z izkušnjami in jih ločiti med tistimi, ki ne 

ustrezajo cilju ali niso v skladu z vrednotami. 

 Proces odločanja: se začne s prepoznavanjem problema in se nadaljuje v nakupni proces, 

ki da rezultat – nakup. Po prepoznanju problema ima potrošnik tri možnosti, in sicer: (1) 

nima možnosti rešitve problema; (2) pred odločitvijo preveri ustrezne možnosti – finančne 

možnosti; (3) ne prepozna ovir in preide na naslednjo fazo, kjer ima ponovno tri možnosti. 

Tu proces odločanja preide v nakupni proces, ki pomeni odločitev pod določenimi pogoji. 

Pri procesu odločanja pride do povezave med centralno nadzorno enoto, kjer so stališča, 

vrednote in izkušnje, ter vhodnimi informacijami. Vsako iskanje novih informacij 

predstavlja nov dražljaj za potrošnika. 

 Rezultat: je lahko zadovoljstvo z izdelkom ali pa popolno nasprotje. Ponakupno obnašanje 

je lahko novo iskanje ustreznega izdelka ali pa začasna zadovoljitev, priporočanje 

znancem. 

2.3 Dejavniki nakupnega vedenja potrošnikov 

Dandanes vemo, da morajo tržniki porabnika poznati veliko bolje, kot so ga morali nekoč. Zato 

je treba poznati dejavnike, ki vplivajo na vedenje porabnikov v procesu odločanja o nakupu. 

Poznavanje le-teh pripomore k večjemu poslovnemu uspehu in manj tveganim odločitvam na 

vseh ravneh poslovanja podjetja.  

Spodnja slika 1 prikazuje delitev dejavnikov vedenja na 4 skupine; kulturni dejavniki, družbeni 

dejavniki, osebni dejavniki, psihološki dejavniki (Vukasović 2013, 31–32). 
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Slika 1: Dejavniki, ki vplivajo na vedenje porabnikov v procesu odločanja o nakupu 

Vir: Vukasović 2013, 32. 

2.3.1 Psihološki dejavniki 

Psihološki dejavniki, ki vplivajo na vedenje porabnikov v procesu odločanja o nakupu, so 

(Vukasović 2013, 32): 

 motivacija, 

 stališča, 

 zaznavanja,  

 učenje,  

 spomin. 

Motivacija je proces, ki usmerja posameznika k določenemu vedenju (Solomon idr. 2006, 90). 

Vpliva na procese, ki povzročajo obnašanje ljudi. Do motivacijskega procesa pride, ko se 

prebudi potreba, ki jo potrošnik želji zadovoljiti. Po aktivaciji potrebe potrošnik usmerja svoja 

prizadevanja k zmanjšanju ali odstranitvi potrebe. Človekove aktivnosti najbolje razlaga 

motivacijski krog, kjer se srečamo z elementi: potreba, pobudnik, motivacijska dejavnost, cilj 

in zadovoljitev potrebe (Možina, Zupančič in Postružnik 2010, 294). 

Proces 
odločanja

Kulturni 
dejavniki

Družbeni 
dejavniki

Osebni 
dejavniki

Psihološki 
dejavniki
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Slika 2: Motivacijski krog 

Vir: Možina, Zupančič in Postružnik 2010, 295. 

Potreba je telesno ali duševno stanje pomanjkanja. Lahko gre za organske potrebe ali 

psihosocialne potrebe. Motivacijski cilj je lahko dejavnost, oseba ali stvar, s katero zadovoljimo 

potrebno. Vmes se dogaja motivacijsko vedenje ali dejavnost, ki so jo spodbudile potrebe, in je 

usmerjena k ciljem, s katerimi želimo zadovoljiti potrebe. Pravo motivacijsko vedenje privede 

do ustrezne zadovoljitve potreb (Mihaljčič 2006, 28). Potrebe so lahko (Možina, Tavčar in 

Zupančič 2012, 106): 

 prirojene oz. biološke potrebe (primarne potrebe): potrebe, ki so nujne za preživetje (hrana, 

voda, zrak, oblačila, gibanje, počitek, izločanje); 

 pridobljene potrebe (sekundarne potrebe): teh potreb se naučimo v odvisnosti od kulture in 

okolja.  

Motivacijo delimo na interno in eksterno. Interna motivacija prihaja iz našega lastnega 

zadovoljstva, ki ga občutimo ob tem, ko opravimo dano nalogo ali dolžnost. Za določene ljudi 

so notranji motivatorji bolj pomembni kot zunanji motivatorji, ki jih navadno izvaja druga 

oseba, in predstavljajo pohvalo, nagrado, plačo. Nekatera podjetja za razvoj dobrih delovnih 

navad uporabljajo takšne spodbude, saj koristijo zaposlenim in podjetju (Vukasović 2013, 33).  

Obstaja več različnih teorij delitev potreb ter teorij motivacije. Vsaka od njih je zanimiva in 

prispeva k poznavanju vedenja potrošnikov. Vsem je skupno, da se ukvarjajo z vprašanjem, kaj 

ljudi motivira in kaj so pripravljeni vložiti za dosego svojega cilja, saj je cilj vsakega 

motiviranega vedenja zadovoljitev potrebe, ki se posamezniku zdi pomembna (Možina, Tavčar 

in Zupančič 2012, 113).  

Enega od najvplivnejših in najstarejših pristopov k motivaciji je predlagal psiholog Abraham 

Maslow. Po njem se imenuje Maslowa teorija, ki temelji na predpostavkah (Možina, Tavčar in 

Zupančič 2012, 113): 

 vsi ljudje pridobijo z dednostjo in socialnim učenjem enak sklop motivov, 

 določeni motivi so bolj pomembni kot drugi, 

 motivi nižje v hierarhiji morajo biti vsaj minimalno zadovoljeni, preden se aktivirajo drugi 

Motivacijska 
dejavnost

Cilj 

(sprostite, 
zadovoljstvo)

Zadovoljitev 
potreb

Potreba 

(napetost in 
nezadovoljstvo)
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motivi, 

 ko so zadovoljeni temeljni motivi, postanejo zanimivi višji motivi (Možina, Tavčar in 

Zupančič 2012, 113). 

V sliki 3 je prikazana hierarhija potreb po Maslowu: 

 
Slika 3: Hierarhija potreb po Maslowu 

Vir: Solomon 2007, 126. 

Teorija po Maslowu razlaga, da ljudje pri zadovoljevanju potreb napredujejo po hierarhiji. Ko 

zadovoljijo potrebe na določeni ravni, napredujejo na višjo raven. Poznamo še teorijo Sigmunda 

Freuda, Jamesa L. McClellanda in Fredericka Hertzberga (Mihaljčič 2006, 26–28).  

Stališča imajo pomembno vloge v nakupnem vedenju porabnikov. Ljudje se med seboj 

razlikujemo, zato imamo različno mnenje o dogodkih, pojavih, predmetih, osebah, 

zgodovinskih osebnostih, živalih. Le-te ocenjujemo, vrednotimo, se zanje zavzemamo ali pa jih 

odklanjamo. Psihologi opredeljujejo stališča kot trajna miselna, vrednostna, čustvena in 

akcijska naravnanja v odnosu do različnih objektov. Stališča spadajo med najpomembnejše 

dejavnike pri razumevanju vedenja porabnikov (Vukasović 2013, 40). Stališča lahko tudi 

opredelimo, in sicer kot naučeno oziroma pridobljeno naravnanost k pozitivnemu ali 

negativnemu reagiranju do določenega objekta. Značilnosti stališč so (Možina, Tavčar in 

Zupančič 2012, 137): 

 dispozicijski karakter stališč: stališča so trajna duševna pripravljenost za določen način 

reagiranja; 

 pridobljeno stališče: stališča pridobivamo v času življenja, v procesih socializacije;  

 delovanje na obnašanje: stališča imajo direktivni in dinamični vpliv na obnašanje in 

vplivajo na skladnost človekovega obnašanja; 

 sestavljenost oz. kompleksnost stališča: stališča so skupek treh duševnih funkcij; 

kognitivne (spoznavna), emotivne (čustvene) in konativne (aktivnostne) funkcije. 
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Stališča imajo vpliv na našo pripravljenost na način reagiranja in posledično vplivajo, kako 

zaznavamo in doživljamo določene razmere in objekte, kako o njih razmišljamo in nanje 

čustveno reagiramo (Možina, Tavčar in Zupančič 2012, 139). 

Stališča merimo in preučujemo, da bi določili porabnikovo naravnanost do izdelka. V ta namen 

poznamo (Vukasović 2013, 44): 

 Likertovo lestvico: merimo stopnjo občutenja, strinjanja, všečnosti, 

 skalo rangov oziroma lestvico zaporedja: rangiramo skupino stališč glede na določeno 

merilo, 

 semantični diferencial: pomeni intervalno zvezo 7-točkovne bipolarne skale, s katero 

merimo vrednost stališč med dvema skrajnima vsebinsko se nasprotujočima se elementoma 

opazovalne karakteristike, 

 metode opazovanja in sklepanja na stališča, ker opazujemo vedenje uporabnika, 

 kvalitativne raziskovalne metode: globinski intervju, sestanki ciljnih skupin. 

Zaznavanje lahko opredelimo kot proces sprejemanja organiziranja in interpretacije pomena 

dražljajev in informacij v neko sliko. Proces se začne v trenutku, ko senzorni sistem zazna 

dražljaj in ga posreduje skozi posamezne stopnje procesa obdelovanja informacij. V procesu 

zaznavanja razlagamo temeljne pojme (Vida idr. 2010, 28): 

 dražljaj: pomeni energetsko valovanje v psihofizičnem okolju, ki izzove efektivne 

energetske ali senzorne procese. Dražljaji so torej informacije, ki jih tržniki posredujejo 

preko oglasov, prodajnega osebja, embalaže, medijev ali ustnega izročila; 

 čutila: so človeški organi, ki sprejemajo dražljaje; 

 občutek: pomeni odziv čutil na dražljaj iz okolja ter prenos informacij le-tega preko 

živčnega sistema na možgane. 

Preko zaznavanja se usmerjajo vse človekove aktivnosti, od tega, s kom se družimo, do tega, 

kaj nakupujemo. Kateri izdelek določene blagovne znamke znotraj kategorije istih izdelkov 

bomo kupili, je odvisno od našega zaznavanja. Tako je zaznavanje prva ovira tržnikov. Zato je 

zelo pomembno poznati proces zaznavanja, saj potrošniki izmed mnogih informacij, ki jih 

dnevno prejemajo, opazijo le redke, še manj si jih zapomnijo (Možina, Tavčar in Zupančič 

2012, 69). 

Učenje pomeni spreminjanje dejavnosti pod vplivom izkušenj in ima načeloma trajni učinek. 

Poleg šolskega učenja in usposabljanja pomeni učenje tudi nastajanje čustev, interesov, stališč. 

Poleg znanja, izobrazbe in spretnosti tako širimo svoje čustvovanje, motivacijo, oblikujemo in 

spreminjamo svoja prepričanja, stališča in interese. Učenje vpliva na našo osebnost in razvoj. 

Vedenje kupcev je v večini naučeno. Kupec opravi večino nakupov, ker je tako naučen oziroma 

navajen. Tako ne troši časa za razmišljanje. Proces učenja je pomemben tako za kupca kot za 

prodajalca, saj z učenjem kupca navadi na določene izdelke (Mihaljčič 2006, 42). 
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Spomin je rezultat vsega, kar smo se naučili preko procesa pridobivanja informacij in njihovega 

skladiščenja na način, da so na razpolago, ko jih potrebujemo. Procesiranje informacij pomeni 

sodobni način preučevanja spomina. Poznamo tri različne spominske sisteme (Vukasović 2013, 

52–53): 

 Senzorni sistem: skladišči informacije, ki jih prejmemo preko svojih čutil. Navadno je to 

začasen in kratkotrajen spomin. V primeru, da posameznik odloči, da bo raziskoval, najprej 

informacija prestopi vrata pozornosti in se nadaljuje v kratkotrajni spomin. 

 Kratkotrajni spomin: skladišči informacije za neki omejen čas in ima omejeno zmogljivost. 

Deluje na način, da kombiniramo majhne koščke in jih združujemo v celoto. 

 Dolgotrajni spomin: omogoča hranjenje informacij za daljše časovno obdobje. Da se 

informacija shrani v dolgotrajni spomin, je potrebno ponavljanje.  

Novejše tržne raziskave temeljijo na medsebojni odvisnosti kratkotrajnega in dolgotrajnega 

spomina. Več truda vložimo v procesiranje informacij, večja bo verjetnost, da bo skladiščena v 

dolgotrajni spomin (Vukasović 2013, 53).  

2.3.2 Kulturni dejavniki 

Na potrošnikovo vedenje v veliki meri vplivata tudi kultura in družbeni razred. Kultura na 

potrošnike sicer deluje bolj neopazno kot drugi zunanji dejavniki. Predstavlja okvir, znotraj 

katerega nastajata stil posameznika in družina. Kultura zajema znanje, vero, umetnost, zakone, 

moralo in navade. Prilagaja se okolju in je najosnovnejši dejavnik, ki vpliva na vedenje ter 

vpliva na nakupno odločitev. Za tržnike je pomembno spremljanje kulture in pravočasno 

prilagajanje ponudbe. Družbeni razredi so istovrstne družbene skupine, razvrščene hierarhično. 

Za člane nekega družbenega razreda je značilno, da imajo podobne interese, kar pomeni, da 

bodo najverjetneje izbirali podobne blagovne znamke izdelkov (Vukasović 2013, 55). 

2.3.3 Družbeni dejavniki 

Med družbene dejavnike uvrščamo referenčne skupine, družino ter vloge in položaj 

posameznika. Referenčne skupine imajo vpliv na posameznikova stališča, prepričanja, vrednote 

in vedenje, saj posameznika silijo, da se jim prilagaja in nakupuje določene blagovne znamke. 

Pomen referenčnih skupin je velik, saj s prilagajanjem kupec pokaže pripadnost. 

Najpomembnejša referenčna skupina je družina. V nakupnem procesu se med člani družine 

oblikujejo vloge (Vukasović 2013, 54): 

 pobudnik: predlagatelj nakupa, 

 vplivnež: ima moč pri odločitvi o nakupu, 

 odločevalec: odloči, kako in na kakšen način se bo kupilo, 

 porabnik: uporabnik izdelka.  



 

17 

V sodobnih družinah so nakupne odločitve porazdeljene. Vsi lahko nastopajo v vseh vlogah ali 

pa nekdo v nobeni. Tržniki dodobra analizirajo posamezne vloge družinskih članov. 

Ugotavljajo, da morajo biti njihova sporočila usmerjena na vlogo odločevalca v družini 

(Vukasović 2013, 54–55).  

2.3.4 Osebni dejavniki 

Med osebne dejavnike, ki vplivajo na vedenje porabnikov, štejemo starost in stopnjo 

življenjskega cikla družine, premoženjsko stanje, življenjski slog, osebnost in samopodobo. 

Starost in stopnja v življenjskem ciklu sta močno povezana dejavnika in imata pomembno vlogo 

pri nakupu različnih izdelkov. Premoženjsko stanje pripomore k izboru izdelkov, saj si 

praviloma premožnejši privoščijo boljše in kakovostnejše izdelke. Življenjski slog odseva 

porabnikov način življenja in se kaže v izbranih dejavnostih, zanimanjih in mnenjih. Osebnost 

je rezultat značilnosti porabnika, njegovega obnašanja in izkušenj. Pri odločanju o izdelku si 

porabniki izbirajo take izdelke, ki so podobni njihovim osebnim lastnostim. Na odločitev vpliva 

tudi samopodoba, ki pomeni miselno podobo o sebi glede lastnosti, ki se jih zavedamo 

(Vukasović 2013, 55–56).  

2.4 Opredelitev nakupovalnega procesa 

Tržniki so razvili t. i. stopenjski model nakupnega odločanja. Ugotovili so, da se nakupno 

odločanje začne pred samim nakupom in traja še dolgo po njem. Stopenjski model nakupnega 

odločanja delimo na (Kotler 2003, 204): 

 zaznavanje potrebe,  

 pridobivanje informacij, 

 izbira med možnostmi, 

 nakup izdelka, 

 ponakupno vedenje. 

Nakupni proces se začne, ko porabnik začuti potrebo, ki se izraža kot vrzel med želenim in 

dejanskim stanjem. Sprožitelji potrebe so lahko notranji ali zunanji dražljaji. Porabnik začne z 

zbiranjem informacij, ki bi ponudile alternativo na določeno potrebo ali pa vrednotenje in 

sprejemanje najbolj optimalne odločitve. V tej fazi prihaja do pojava več alternativnih 

možnosti, ki jih porabnik oceni s ciljem, da doseže najoptimalnejšo odločitev. Za tržnika je 

pomembno, da pozna okoliščine, ki sprožijo posameznikove potrebe, in kateri dražljaji so 

najpogostejši pri sprožitvi zanimanja za določene izdelke (Vukasovič 2013, 59). 

Iskanje informacij je proces, s katerim potrošnik raziskuje okolje, da bi pridobil ustrezne 

informacije in sprejel optimalno odločitev. Informacije so lahko priklicane iz spomina (notranje 

iskanje) ali potrošnik naredi raziskavo in vključi raznolike vire (zunanje iskanje). V veliki meri 
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se potrošniki ognejo raziskovanju in se odločajo na podlagi cene, zaupanja znamki ali pa 

posnemajo druge (Možina, Tavčar in Zupančič 2012, 218–219).  

Izbira med možnostmi pomeni, da porabnik vrednoti merila za reševanje problema. Merila 

lahko rangira in jih razvrsti po pomembnosti. V primeru, da porabnik nakupuje v razširjenem 

nakupnem procesu, bo najverjetneje pretehtal več možnosti kot porabnik v rutinskem procesu, 

ki ima najverjetneje le eno alternativo (Vida idr. 2010, 205). Porabnik na tej stopnji primerja 

značilnosti izdelka z njegovimi značilnostmi in pričakovanji. Izbral bo tistega, ki mu bo nudil 

največ koristi. Tržniki skušajo ugotoviti, katerim lastnostim porabniki pripisujejo največjo 

pomembnost (Vukasovič 2013, 59). 

Pri nakupni odločitvi porabniki izoblikujejo prednostno lestvico blagovnih znamk. Velika 

verjetnost je, da bo porabnik želel izbrati najbolj preferirano blagovno znamko. Med namero za 

nakup in odločitvijo lahko posežeta dva dejavnika. Prvi dejavnik so stališča drugih in bolj, ko 

je stališče druge bližnje osebe negativno (lahko tudi pozitivno) naravnano, večji bo vpliv na 

nakupno namero in porabnikova motiviranost, da se prilagodi željam drugih. Drugi dejavnik so 

nepričakovane okoliščine, kot so izguba dohodka, sprememba pričakovane cene, sprememba 

nujnosti nakupa, neprijazen prodajalec (Kotler 2003, 207). 

Nakupno namero lahko razdelimo na pet nakupnih podstopenj (Vukasovič 2013, 60): 

 odločitev o blagovni znamki, 

 odločitev o prodajalcu, 

 odločitev o količini, 

 odločitev o času nakupa, 

 odločitev o načinu plačila. 

Ko porabnik izdelek kupi, naj bi občutil neko zadovoljstvo, lahko tudi nezadovoljstvo. Glede 

na občuteno so odvisni nadaljnji nakupi. Pri nakupu potrošnik mnogokrat dvomi o pravilnosti 

izbire, kar imenujemo ponakupna disonanca. Ta se navadno pojavlja (Možina, Tavčar in 

Zupančič 2012, 225): 

 pri ljudeh, ki so splošno nagnjeni k zaskrbljenosti, 

 kadar opravljajo pomemben nakup, 

 kadar je bila odločitev med razpoložljivimi možnostmi težka, 

 kadar morebitne napake ni možno popraviti. 

Tržniki raziskujejo ponakupno vedenje, saj nezadovoljni uporabnik negativno vrednoti izdelek. 

S pridobljenimi informacijami lahko izdelek spreminjamo ali ga nadomestimo. 
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Slika 4: Stopnje procesa odločanja potrošnikov 

Vir: Solomon idr. 2006. 

V sliki 4 vidimo proces odločanja. Puščica od ponakupnega vedenja nazaj k prepoznavanju 

problema pomeni, da se porabnik uči med procesom in pridobljeno znanje uporabi v novem 

procesu odločanja (Vida idr. 2010, 196). 

Vedno bolj je pomembna tudi ekološka naravnanost izdelka, njegove embalaže, izdelovanja in 

uporabe. Možnost ponovne porabe materialov je ključna za socialno ali ekološko zavedne 

potrošnike, ki so pomemben tržni segment, tudi zaradi svoje socialne in politične aktivnosti 

(Možina, Tavčar in Zupančič 2012, 226). 

2.5 Vrste nakupnega odločanja 

Potrošniki se pri sprejemanju svojih nakupovalnih odločitev ne vedejo vedno ustaljeno in po 

pričakovanem vzorcu. Tako včasih nakupujejo hitro, brez pripravljanja in zbiranja informacij, 

medtem ko se naslednjič vedejo ravno obratno. Način sprejemanja nakupnih odločitev je vezan 

na več dejavnikov, kot so vrsta izdelka, razpoložljivost različnih izbir, čas, ki ga ima potrošnik 

na razpolago za nakup, stopnja vpletenosti in zahtevnost sprejemanja odločitve. Navadno je ob 

prvem nakupu zapletenost sprejemanja odločitve večja kot pri nakupih, ki jih opravljamo 

večkrat (Prodnik 2011, 18). 
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Slika 5: Zaporedje vedenja porabnikov pri nakupnih odločitvah 

Vir: Možina, Tavčar in Zupančič 2012, 227. 

2.5.1 Odločanje iz navade  

Pri odločanju iz navade ali rutinskem odločanju ne gre za pravo odločanje, saj je večina 

nakupov takih, ki se ponavljajo, zato v trenutku, ko zaznamo težavo, rešitev poiščemo v 

dolgoročnem spominu (Prodnik 2011, 19). Po nakupu pride do vrednotenja le, če se kakovost 

izdelka ne ujema s pričakovano kakovostjo izdelka ali če se spremenijo okoliščine. To vrsto 

odločanja delimo v dve podskupini (Možina, Tavčar in Zupančič 2012, 227): 

 Določeno znamko kupujemo, ker smo nekoč preko intenzivnega odločanja izbrali ravno to 

znamko. Pomembnost uporabe dobrega izdelka in pripadnost znamki sta visoki. 

 Prepričani smo, da so izdelki praktično identične kakovosti. Ko izdelek neke znamke 

preizkusimo in smo z njim zadovoljni, ga v prihodnje kupujemo iz navade. 

2.5.2 Zoženi proces odločanja 

Zoženi proces odločanja opazimo pri nizki vpletenosti in je podoben procesu odločanja iz 

navade. Pojavlja se pri vsakodnevnih nakupih. Pri zoženem procesu je ponakupno vrednotenje 

sorazmerno majhno, saj porabnik nima časa, virov in motivacije, da bi se prebil čez vse stopnje 

razširjenega procesa. Potrošnik nakupuje po pravilu »kupi izdelek ali znamko, ki jo prepoznaš«. 

Do zamenjave znamke pripelje pravilo »zakaj ne bi poskusil«. Pri takšnih nakupih imajo tržno 

prednost ponudniki, ki ponujajo že najmanjšo prednost ali ugodnost (Prodnik 2011, 19). Takšno 

odločanje pomeni manj ali malo iskanja informacij ali vrednotenja pred nakupom. Če nakupu 

ne pripisujemo velike pomembnosti, se iskanju informacij in vrednotenju raje izognemo. 

Skrajna zožena oblika procesa odločanja je »impulzivni nakup«. Večina nakupov v 

samopostrežnih trgovinah je opravljena na tak način, še posebno, če nas je doseglo predhodno 

oglaševanje in zato prepoznamo določene blagovne znamke. Do ocenjevanja in iskanja 

alternativ pride po nakupu (Možina, Tavčar in Zupančič 2012, 228).  
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2.5.3 Razširjen proces odločanja 

Razširjen proces odločanja je natančen in izoblikovan. Pojavi se, ko so izpolnjeni trije pogoji 

(Prodnik 2011, 20): 

 visoka stopnja vpletenosti v nakup, 

 alternative se ločijo v bistvenih značilnostih, 

 imamo dovolj časa za razmislek. 

Za razširjen proces je značilno, da potrošnik natančno in poglobljeno razmišlja o nakupu, saj 

gre za nakupe, pri katerih so stroški tveganja za napačne odločitve visoki. Značilno je, da bo 

potrošnik zbiral informacije v lastnem spominu in zunaj sebe, šel skozi vse stopnje nakupnega 

procesa, ovrednotil alternative in poiskal različne vire informacij. V primeru nezadovoljstva se 

lahko močno izraža in vpliva na priporočila drugim (Možina, Tavčar in Zupančič 2012, 228). 

2.5.4 Ponavljajoči se nakupi 

Ponavljajoči se nakupi najpogosteje zahtevajo kontinuirano odločanje in so po navadi posledica 

nezadovoljstva z izdelkom, pomanjkanjem izdelka na policah, želje po novosti in različnosti ali 

pa le-to, da kupimo čim ceneje. Lahko pa nakupujemo iz navade, saj si tako poenostavimo 

vsakodnevno življenje. Izdelke kupujemo iz navade ali pa na osnovi zvestobe blagovni znamki. 

Vsak prodajalec v želji, da doseže zvestobo svoji blagovni znamki, razvija številne tržne 

strategije. 

Dejavniki, ki opredeljujejo vrsto nakupnega procesa, so (Možina, Tavčar in Zupančič 2012, 

228–229): 

 razpoložljivost in različnost alternativ: na voljo imamo veliko različnih možnosti, ki se med 

seboj razlikujejo glede oblike, velikosti, trajnosti, cene in različnosti subjektivnih 

dejavnikov, kot sta izražanje sebe in občutek zadovoljstva; 

 čas, ki ga ima potrošnik na voljo: tudi pomembne odločitve lahko sprejmemo v kratkem 

času, če je to potrebno in obratno; 

 stopnja vpletenosti: če ne čutimo visoke vpletenosti pri nakupu, se ne bomo poglabljali v 

nakupni proces. 

2.6 Dejavniki, ki vplivajo na odločitve potrošnikov pri nakupu prehrambnih izdelkov 

Kot smo že rekli, so potrošniki zelo zapletene enote. Nanje in na njihovo nakupno vedenje 

vpliva mnogo dejavnikov. Med samim procesom nakupa pa so pomembni nekateri dejavniki, 

ki vplivajo na končno odločitev potrošnikov za nakup. 
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Blagovna znamka  

Blagovna znamka pomeni ime, oznako, obliko ali katerokoli drugo značilnost, ki določa razliko 

med različnimi proizvajalci. Z blagovno znamko opredelimo posamezni izdelek, skupino 

izdelkov ali vse izdelke nekega proizvajalca. Ime blagovne znamke zagotavlja razlikovanje od 

izdelkov konkurentov, poenostavlja nakupni proces in izraža kakovost v očeh kupca. Podjetja 

svoje blagovne znamke zavarujejo pri pristojnem uradu za zaščito patentov. Zaščitena znamka 

daje le lastniku blagovne znamke pravico do uporabe imena ali oznake blagovne znamke 

(Potočnik 2002, 206–207). 

Pripadnost blagovni znamki se kaže kot oblika ponavljajočega se nakupnega vedenja, pri 

katerem se zavestno odločimo za nadaljnje kupovanje iste blagovne znamke ob tem, da mora 

biti prisoten pozitiven odnos do blagovne znamke. Pripadnost do blagovne znamke se zgodi na 

osnovi porabnikove preference, ki izvira iz lastnih objektivnih razlogov, na podlagi 

dolgoletnega obstoja blagovne znamke ali dobrega oglaševanja (Možina, Zupančič in Štefančič 

Pavlovič 2002, 161). 

Cena izdelka 

Podjetje ceno izdelka določi glede na povpraševanje po izdelku, stroške in želeni dobiček, 

preučiti želi cene konkurentov, izbrati metodo za oblikovanje cen ter oblikovati končno ceno 

(Potočnik 2002, 229). 

Višina prodajne cene je za porabnika eden od osnovnih in najpomembnejših dejavnikov pri 

odločitvi za nakup. Cene se višajo ali nižajo, kupec pa si spremembe cene razlaga po svoje, 

praviloma pa velja, da povečano povpraševanje pomeni znižanje cene, vendar ne vedno. Preko 

nizke cene lahko kupec razume, da izdelek ni dovolj kakovosten, ima pomanjkljivosti, kaže na 

finančne težave proizvajalca, dokazuje, da je izdelek že zastarel, kaže, da je bil prodajalec v 

preteklosti nepošten z visokimi cenami. Nasproten vtis o kakovosti dobi potrošnik z visokimi 

cenami (Mihaljčič 2006, 66). 

Podatki, ki označujejo izdelek – deklaracija 

Deklariranje pomeni označevanje izdelkov s podatki. Deklaracija je namenjena potrošniku in 

vsebuje osnovne podatke o proizvodu, proizvajalcu, dobavitelju in tistem, ki nosi odgovornost 

za izdelek na trgu. Namesto besednega jezika so lahko uporabljeni tudi simboli (Perič Vlaj 

2015).  

Uredba EU št. 1169/2011 (Uradni list EU, št. L 304/18) o zagotavljanju informacij o živilih 

potrošnikom določa, katere informacije morajo izdelki nositi in so v pomoč pri odločitvi za 

nakup. Odgovornost je tudi na kupcu, saj je dolžan skrbno prebrati označbo na živilu. Med 
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obvezne elemente sodijo podatki o nosilcu živilske dejavnosti, ki nosi odgovornost za podatke 

na označbi. Navedba izvora ali države potekla je obvezna samo v primeru, kadar bi bil 

manjkajoč podatek lahko zavajajoč glede izvora izdelka (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 

in prehrano 2016). 

Država porekla 

Do nedavnega je bila najpomembnejši dejavnik pri odločitvi za nakup cena. Vse bolj 

pomemben dejavnik postaja dejavnik država porekla izdelka, izvor izdelka. Kupce vedno bolj 

zanima izvor njihovih kupljenih izdelkov, saj le-ti pustijo učinke oz. posledice. Temu lahko 

pripišemo visoko stopnjo gospodarske globalizacije, zaradi katere je vedno manj ovir med 

narodi, posledično pa imamo večjo ponudbo izdelkov in storitev na domačem trgu. Izdelki 

lahko svojo državo izvora poudarjajo in s tem dosegajo konkurenčno prednost (Dinnie 2003). 

Država porekla končnega izdelka je določena po carinskem zakoniku, ki določa, da ima izdelek 

poreklo države ali ozemlja, kjer je bila zanj opravljena njegova zadnja bistvena predelava ali 

obdelava. Tako potrošnik dobi informacijo glede porekla končnega izdelka, ne pa tudi izvora 

surovin (Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin 2020). Za slovenski izdelek 

se torej šteje izdelek, ki je bil v Sloveniji v celoti pridobljen, proizveden ali pa dovolj predelan, 

kar pomeni, da je bila v Sloveniji opravljena končna bistvena faza. Vse to pa ne pomeni, da so 

sestavine tega izdelka slovenskega izvora (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

2016). 

Embalaža izdelka 

Kot prva funkcija embalaže je, da varuje izdelek in ohranja njegove značilnosti. Naslednja 

funkcija embalaže je, da nudi enostavno skladiščenje in priročno ravnanje z izdelki. Tretja 

funkcija embalaže je promocijska, saj z njo poudarimo značilnosti izdelkov in koristi, ki jih 

imajo kupci s samo embalažo. Ustrezna embalaža je oblikovana tako, da omogoča kupcem hitro 

razločevanje od drugih izdelkov iste vrste in lažjo izbiro. Ima vpliv na stališča in prepričanja 

porabnikov o kakovosti izdelkov in na njihove nakupne odločitve. Podjetja poizkušajo pred 

razvojem novega izdelka najprej spremeniti embalažo in tako doseči vtis o izboljšanih 

značilnostih izdelka (Potočnik 2002, 2011). 

Rok uporabnosti 

Rok uporabnosti živila je zelo pomembna oznaka, ki je na vsakem živilu. Potrošniku daje 

informacijo, koliko časa lahko neko živilo hrani, vendar varnost in kakovost ostaneta 

nespremenjena. Ob tem pa morajo biti zagotovljeni pogoji hranjenja in transporta. Prodaja živil 

po pretečenem roku ni dovoljena. Po odprtju predpakiranega živila navedeni roki ne veljajo 
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več, zato ravnamo po navodilih proizvajalca. V Sloveniji področje roka uporabnosti ureja 

Pravilnik o splošnem označevanju predpakiranih živil (Uradni list RS, št. 50/04), ki je usklajen 

z evropsko direktivo 2000/13/ES (Uradni list EU, L 109) in velja za vse države Evropske unije 

(NIJZ 2013). 

Kakovost izdelka 

Kakovost izdelka v ožjem smislu pomeni tiste lastnosti, ki zadovoljijo kupčeve potrebe. V 

širšem smislu pa so to lastnosti, kot so: material, oblika, barva, izvedba, uporabnost, modnost 

izdelka. Potrošniki ocenjujejo kakovost predvsem skozi ceno, vendar tudi skozi obliko, 

blagovno znamko, garancijo in zagotovljenim servisom v primeru okvare. Tako je kakovost 

eden najpomembnejših dejavnikov pri odločitvi za nakup (Mihaljčič 2006, 69). 

Oglaševanje izdelka 

Pri oglaševanju imamo številne možnosti. Izbiramo lahko med televizijo, časopisom, 

neposredno pošto, reklamnimi panoji, internetom, radiem, revijami. Pri izbiri medija je zelo 

pomembno, da ovrednotimo prednosti in slabosti le-tega glede na ciljne skupine (Mihaljčič 

2006, 84). Poznamo še druge možnosti oglaševanja, kot so gibljivo oglaševanje na avtobusih, 

vlakih, krajevni nakupovalni vodniki, telefonske rumene strani, zatikanje letakov za 

vetrobranska stekla avtomobilov. Vsak medij ima svoje prednosti in slabosti, zato je odločitev 

za izbiro medija zelo pomembna (Mihaljčič 2006, 88). 

Okus izdelka 

Okus izdelka je pomemben dejavnik pri izbiri prehrambnih izdelkov. Proizvajalci se trudijo 

proizvesti takšne izdelke, da bi po okusu ustrezali porabnikom. Zaradi tega uporabljajo 

testiranja, v katerih potrošniki ocenijo njihove izdelke in izdelke konkurentov po različnih 

merilih. Rezultati testiranj okusa dajejo dragocene informacije za proizvajalce, vendar so lahko 

tudi zavajajoči, če pozabimo, da je okus le ena od komponent presojanja izdelka (Možina, 

Zupančič in Postružnik 2010, 279). 

Popust pri nakupu izdelka 

Popusti so pogosta metoda pridobivanja kupcev. Popust predstavlja znesek ali odstotek znižanja 

cene, ki ga določi podjetje. Poznamo količinski popust, funkcionalni popust, nadomestilo, rabat, 

sezonski popust (Potočnik 2002, 241). Podjetje načrtuje poleg popustov tudi nagrade in druge 

prednosti za potrošnike. Potrošniki so dandanes že dodobra navajeni popustov in drugih 

ugodnosti, zato jih podjetje skoraj mora ponuditi. Pomembno je, da podjetje z ugodnostmi ne 

povzroči previsokih stroškov in ne zniža vrednosti izdelkov ali storitev. Izbrati je treba 
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strategijo, ki privabi potrošnike, vendar ne znižuje znatne vrednosti izdelkov ali storitev (Musek 

Lešnik 2008, 168). 

Storitve prodajnega osebja 

Prvi stik med kupcem in prodajalcem je zelo pomemben. Od prvega stika so odvisne nadaljnje 

odločitve. Pomembno je, da kupec in prodajalec vzpostavita ustrezen stik, ki vzbudi pozornost 

in zanimanje. Poleg tega je pri prodajnem osebju pomembna tudi nebesedna komunikacija, kot 

so osebna urejenost, mimika, gestika, telesna drža (Mihaljčič 2006, 75).  

Med »storitve prodajnega osebja« uvrščamo vse ukrepe in ugodnosti, ki jih daje prodajalec 

kupcu zato, da bi mu olajšal nakup ali omogočil pravilno uporabo izdelkov. Cilj vseh prodajanih 

storitev je pospeševanje prodaje. Velja, da potrošniki z večjo kupno močjo pričakujejo večji 

nabor storitev kot tisti z nižjo kupno močjo. Potrošniki v bolj specializiranih prodajalnah 

pričakujejo bolj osebni pristop, v večjih blagovnicah pa večji izbor storitev. Storitve prodajnega 

osebja vrednotimo, ko opravljamo nakupe za trajno rabo (Damjan in Možina 2002, 124).  

Zdravstvena varnost izdelka 

Potrošniki se vse bolj zavedamo, da je t. i. varna hrana pomembna za ohranitev našega zdravja. 

Varovanje zdravja je tudi ena najpomembnejših družbenih nalog. EU in Slovenija si s politiko 

varne hrane prizadevata potrošnikom zagotoviti hrano, ki ne vsebuje škodljivih snovi, ki bi 

imele vpliv na naše zdravje. Varna živila ne ogrožajo zdravja ljudi in so temelj zdrave prehrane 

(Ministrstvo za zdravje 2021).  

Videz prodajnega mesta 

Zunanja urejenost je zelo pomembna, saj daje kupcu prvi vtis o prodajalni. Urejena zunanja 

podoba vabi, da potrošnik vstopi, je način komunikacije in krepi želeno celostno podobo. 

Prodajalne z urejenim parkiriščem so bolj zanimive za kupce. Zelo pomemben dejavnik za 

potrošnike je tudi lokacija. Pomembna naloga tržnikov je pravilna odločitev o lokaciji 

prodajalne (Možina, Zupančič in Postružnik 2010, 249). 

Notranjost prodajalne vpliva na kupčevo nakupno vedenje. Kupec se odzove na urejenost 

prodajalne, vzdušje v njej, razporeditev izdelkov ter prostorsko ureditev posameznih oddelkov. 

Skupek teh dejavnikov ima tudi vpliv do dolgoročne naravnanosti kupcev do izbrane trgovine 

(Potočnik 2001, 307). 

Poizkušanje izdelka 

Poizkušanje izdelka ali degustacija je ena najuspešnejših metod pospeševanja prodaje. Gre za 
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neposreden stik med proizvajalcem oziroma trgovcem in potrošnikom. Pomembno je, da zna 

promotor dobro predstaviti prednost promocijskega izdelka, prisluhniti kupcu, da ima odgovore 

na možna vprašanja, povezana z izdelkom. Uspešen zaključek promocije je nakup izdelka 

(Promo.fil 2019). 

Priporočila znancev in prijateljev 

Potrošniki svoja pričakovanja oblikujejo na podlagi priporočil svojih znancev ali prijateljev. 

Večja, kot so pričakovanja v primerjavi z zaznano kakovostjo, večje je nezadovoljstvo. 

Pomembno je, da so obljube o izdelku iskrene. Prodajalci celo zavestno obljubijo slabšo 

kakovost zato, da je izkušnja boljša od pričakovane (Kotler 2003). Vseeno pa se potrošnik ne 

odloči za blagovno znamko ali podjetje, če lahko z nakupom pričakuje negativno izkušnjo. 

Vnaprejšnja pričakovanja so praviloma pozitivna (Musek Lešnik 2008, 87). 

Izkušnje z izdelkom 

Višina zadovoljstva bo močno vplivala na porabnikovo nadaljnje vedenje. V primeru 

zadovoljstva bo velika verjetnost, da bo izdelek ponovno kupil. Poleg tega bo pohvalila 

izkušnjo z našo blagovno znamko. V primeru nezadovoljstva porabnik izdelke zavrže ali vrne. 

S takšno izkušnjo lahko porabnik preneha kupovati izdelek ali pred nakupom posvari svoje 

znance. Kot zelo učinkovito se je izkazalo ponakupno komuniciranje s kupci. Tako na različne 

načine potrjujejo dobro odločitev za nakup; jim preko pošte čestitajo za nakup, jih pozivajo k 

predlogom za izboljšave, pošiljajo revije, personalizirane ponudbe (Kotler 2003, 208). 
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3 EPIDEMIJA COVID-19  

Epidemija pomeni nenaden izbruh bolezni in njeno hitro širjenje v človeški populaciji. V 

primeru, da se bolezen razširi na večjem geografskem območju (celotna država, ves svet), pa je 

to pandemija (Torrey 2020). Generalni direktor svetovne zdravstvene organizacije (WHO) 

Tedros Adhanom Ghebreyesus (WHO 2020a) je 11. marca 2020 razglasil pandemijo novega 

koronavirusa. Dan po tem, 12. 3. 2020, je tudi vlada Republike Slovenije na podlagi 

strokovnega mnenja NIJZ razglasila epidemijo novega koronavirusa v Sloveniji (Urad vlade 

RS za komuniciranje 2020a). Bolezen, ki jo povzroča novi koronavirus, je WHO poimenovala 

COVID-19. COVID-19 označuje koronavirusno bolezen, ki je bila odkrita v letu 2019 

(Edwards 2020).  

COVID-19 je bolezen, ki jo povzroča virus SARS-CoV-2. Bolezen se prenaša kapljično s 

kašljanjem, kihanjem, med petjem, pri pospešenem dihanju, preko tesnejšega stika z osebo, ki 

ima znake okužbe na manjši razdalji kot 2 metra, ali ob stiku z onesnaženimi 

površinami/predmeti (NIJZ 2021č). Simptomi bolezni se pojavijo od 2 do 14 dni po izpostavitvi 

virusu. Simptomi bolezni so vročina ali mrzlica, kašelj, zasoplost ali težave z dihanjem, 

utrujenost, bolečine v mišicah ali celem telesu, glavobol, izguba okusa in vonja, vneto grlo, 

izcedek iz nosu, slabost, bruhanje, driska. Večina ljudi, okuženih s COVID-19, bolezen preboli 

z blago do zmerno boleznijo dihal in ne potrebuje posebnega zdravljenja (Center for Disease 

Control and Prevention 2021). Znano pa je, da starejši nad 60 let s pridruženimi hudimi 

osnovnimi boleznimi, boleznimi srca in ožilja, pljuč, visokim krvnim tlakom, diabetesom, 

rakavi bolniki tvegajo za resnejši potek bolezni. V najslabšem primeru je izid bolezni tudi smrt 

(WHO 2020b).  

Bolezen COVID-19 je zanesla med ljudi velik izziv. V želji po ohranitvi zdravja je pomembno, 

da se vsi držimo ukrepov, ki so se izkazali za učinkovite. V primeru, da se ne počutimo dobro, 

smo nahodni, imamo povišano telesno temperaturo, ostanemo doma in se glede zdravstvenega 

stanja pogovorimo z zdravnikom preko telefona. Redno in temeljito si umivamo roke, če to ni 

mogoče, si roke razkužujemo. Ne dotikamo se obraza, oči, nosu in ust. Izogibamo se stikov z 

ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni in tudi sicer upoštevamo pravilo socialnega 

distanciranja, kar pomeni, da se, če to ni potrebno, ne družimo z ljudmi izven skupnega 

gospodinjstva in smo na razdalji vsaj 2 metrov. Uporabljamo zaščitno masko, in če je le 

mogoče, uporabljamo alternativne metode nakupovanja (NIJZ 2020b).  

Do 21. 3. 2021 je bilo po vsem svetu 123 milijonov okuženih primerov. Od tega je 2,72 milijona 

ljudi umrlo. V Sloveniji smo imeli 206 tisoč primerov okuženih, od tega je umrlo 3.972 ljudi 

(JHU CSSE COVID-19 Data 2021). 

Epidemija COVID-19 in vodilo »Stay home, stay safe« (ostani doma, ostani zdrav) sta močno 

spremenila življenja ljudi/potrošnikov na vseh ravneh življenja. Povečevala se je brezposelnost, 

naročniki televizijskih programov so si povečano ogledovali izobraževalne vsebine, v porastu 
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je bila nabava digitalne zabavne vsebine in pripomočkov, pripomočkov za vadbo in dobro 

počutje. Turizma praktično ni (Kohli idr. 2020). Naši domovi so postali vse v enem; šola, dom, 

kavarna, restavracija, služba, telovadnica. 

V razmerah širjenja virusa je več kot 100 držav sveta v marcu 2020 napovedalo zaklepanje 

države (t. i. lockdown). V večini držav je to pomenilo, da so zaprle šole, vrtci, večina podjetij. 

V veliki meri so ljudje opravljali panične nakupe (Arafat idr. 2020). Panični odziv je sicer 

pričakovana reakcija v primeru katastrofe ali nesreče. Zaradi socialne distance je bil omejen 

vstop v trgovine, restavracije so se zaprle (Snuggs in McGregor 2021). Raziskave v Italiji so 

pokazale, da so kupci posegali po nakupih živil in mleku z dolgim rokom uporabe, testeninah, 

zamrznjenih živilih. Nakupovanje svežih živil pa se je zmanjšalo. Do enakih ugotovitev so prišli 

tudi na Novi Zelandiji in Španiji (Arafat idr. 2020). 

Med epidemijo so se proizvajalci dokaj hitro prilagodili širitvi bolezni, zato ni prehajalo do 

motenj dobave hrane. Vseeno je treba ostati pozoren, saj pandemije ni konec, posebno pri 

zdravju delovne sile v prehranskih verigah, saj bi s tem tvegali pomanjkanje proizvodov ali 

sestavin in končnih izdelkov slabše kakovosti (Zuber in Brrüssow 2020).  

Za zdaj še ni bilo primera, da bi prišlo do okužbe z virusom preko hrane. Vseeno pa WHO 

(2019) priporoča, da se potrošniki držijo petih smernic za varnejšo hrano; skrb za higieno, 

ločuje naj se surova in kuhana hrana, hrana naj se temeljito prekuha, hrano hranimo pri 

ustreznih temperaturah, skrb za čisto vodo in surovine. 

3.1 Vedenje potrošnikov v kriznih razmerah 

V preteklosti smo že bili priča epidemijam, ki jo povzročajo koronavirusi, kot je epidemija 

SARS-a (akutni respiratorni sindrom) v letu 2003 in MERS-a, t. i. bližnjevzhodni respiratorni 

virus (akutna okužba dihal) v letu 2012, epidemija virusa ebole ter pandemija H1N1 

(pandemska gripa). V zgodovini pa se je človeštvo srečalo z epidemijo oziroma pandemijo t. i. 

kuge, kolere, črnih koz, španske gripe, AIDS-a. 

Ob izbruhih bolezni so bili pri ljudeh opaženi strah, občutek krivde, tesnoba, depresija, 

razdražljivost, izolacija. V izbruhu novega koronavirusa pa je bilo prvič opaženo izrazitejše 

nakupovanje v paniki. Ljudje so predvsem nakupovali dnevne potrebščine in hrano (Sim idr. 

2020). Ljudje so preko medijev lahko spremljali, kako hitro se virus širi in kako hitro naraščajo 

smrtne žrtve. Zaradi nepredvidljivosti razsežnosti pandemije in grožnje države po zapiranju 

oziroma omejenem dostopu do trgovin so se ljudje odzvali s paničnimi nakupi. Da je tokrat 

prišlo do povečanega odziva, je posledica digitalizacije in uporabe socialnih medijev (Depoux 

idr. 2020).  

V prvi fazi pandemije COVID-19 so potrošniki kljub pozivom vlade, da je v sistemu hrane 

dovolj, izpraznili trgovine s ključnimi živilskimi in neživilskimi izdelki. Nakupili so testenine, 
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riž, konzerve, moko, zamrznjeno hrano, ustekleničeno vodo, razkužilna sredstva, milo in 

toaletni papir (Hobbs 2020).  

Spremenjene gospodarske razmere pomembno vplivajo na nakupni proces. Porabniki se na 

spremembe postopoma prilagodijo. V prvem koraku se sprememba pojavi v okolju, nato jo 

posameznik zazna in se prilagodi s spremembo vedenja. Zadnji korak je, da porabniki 

spremenijo svoje vedenje. Svoje nakupno vedenje spremenijo, da bi bili kos drugačnim, slabšim 

razmeram, zato prilagodijo potrošnjo in varčevanje (Vukasović 2013). 

Vedenje ljudi kot odziv na epidemijo je ključnega pomena za oblikovanje politike javnega 

zdravja v ukrepih proti širitvi nalezljivih bolezni. Spremembe v vedenju ljudi so učinkovite pri 

zajezitvi ali ustavitvi prenosa bolezni (Chen idr. 2013). 

3.2 Spremenjeni kanali prodaje in nakupovanja med epidemijo COVID-19 

Epidemija je ljudi prisila, da so spremenili odnos do hrane, priprave obrokov, načrtovanja in 

nakupovanja hrane. Inštitut za nutricistiko (2020) je v izsledkih slovenske raziskave (Food-

COVID-19), ki pa je tudi mednarodno primerljiva, ugotovil, da so kupci veliko manj uporabljali 

večje trgovine, medtem ko se je povečala dostava živil na dom, posebno je bilo to opaziti na 

podeželju, kjer so pred tem spletno trgovino bistveno manj uporabljali kot v mestu. Kupci so 

med epidemijo raje nakupovali v lokalnih trgovinah in pri lokalnih ponudnikih.  

V nadaljevanju bi radi predstavili možnosti prodaje in nakupovanja, ki so v času trajanja 

epidemije COVID-19 pomembno prispevale k preskrbljenosti s hrano v naši državi:  

 Lokalni ponudniki – kmetje; Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je s 

pravočasnimi ukrepi v prvem valu epidemije uspelo preprečiti negativne posledice 

epidemije. Svetujejo, da hrane ne kopičimo, temveč se povežemo z lokalnimi pridelovalci 

hrane ter kupujemo sezonsko hrano. Taka hrana je bolj zdrava, ni vezana na transportne 

poti. Z nakupom lokalno pridelane hrane pa poskrbimo za ohranitev kmetijstva in 

podeželja. Seveda je treba v času epidemije tudi pri lokalnih ponudnikih paziti na distanco, 

higieno rok in vsa druga priporočila za zajezitev bolezni. Ministrstvo za kmetijstvo, 

gozdarstvo in prehrano je na svoji spletni strani ustvarilo stran, kjer ponujajo spletno 

ponudbo lokalno pridelane hrane z dostavo na dom (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 

in prehrano 2020).  

 Trgovine; v trgovini se izvaja zadnja faza menjalnega procesa, vzpostavlja se stik med 

proizvajalci in porabniki ter predstavlja ozko grlo celotnega procesa. V trgovini na drobno 

se najprej pokažejo znaki povpraševanja. Trgovina s svojo usposobljenostjo za ustrezne 

zaloge blaga kaže stabilnost gospodarstva (Potočnik 2002, 274). Preko slovenske raziskave 

Food-COVID-19 (The European Food Covid-19 Network 2020) je bilo ugotovljeno, da so 

potrošniki med epidemijo bistveno manj uporabljali večje trgovine, medtem ko se je 

povečalo naročanje živil na dom in nakupovanje v lokalnih trgovinah. 
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 Tržnica; tržnica je poleg tega, da ljudje tam nakupujejo, tudi mesto, kjer se ljudje srečujejo. 

Tržnica ponuja sveže pridelano sadje in zelenjavo, domače izdelke, kot so med, marmelada, 

sir, olja, suhomesnate izdelke, uvoženo tropsko sadje itd. Ponudbo tržnic dopolnjujejo 

gostinci in ponudniki neživilskih izdelkov. Tržnica je navadno odprt prostor, zato so se 

med epidemijo izkazale za pomembno lokacijo nakupov prehrambnih izdelkov, saj so jo 

ljudje prepoznali kot bolj varno pred okužbo. Ljudje so imeli na voljo sveže in zdrave 

izdelke. Žal je vlada z odlokom tržnico med epidemijo tudi zapirala, zaradi česar se je po 

raziskavi FOOD-COVID-19 njena vloga zmanjšala. 

 Spletna trgovina; glede na trenutne razmere je spletna prodaja pomemben način prodaje. 

Ta je lahko dodatek fizični trgovini in omogoča ogled artiklov pred nakupom ali pa je 

spletna trgovina temelj prodaje. Kupec ima možnost hitrega dostopa do informacij in 

primerjave izdelkov ter v končni fazi enostavnega naročila s prevzemom na lokaciji ali 

dostavo na dom. Med epidemijo COVID-19 v Sloveniji se je naročanje prehrambnih 

izdelkov preko spleta povečalo. 
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4 EMPIRIČNI DEL 

V drugem, empiričnem delu magistrske naloge so prikazani rezultati raziskave, ki smo jo 

izvedli s spletnim vprašalnikom. Pridobljeni rezultati so prikazani tabelarično in grafično ter 

opisno analizirani in pojasnjeni. 

4.1 Zbiranje podatkov in vzorec 

V empiričnem delu raziskovanja smo uporabili kvantitativno metodologijo raziskovanja 

(Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2007, 163–169). Raziskavo smo izvedli z metodo 

anketiranja. Spletni vprašalnik smo posredovali preko 1ke (https://www.1ka.si/). Anketo smo 

izvedli z nenaključnim vzorčenjem na priložnostnem vzorcu. Anketni vprašalnik je bil 

posredovan preko elektronskih sporočil na naslove znancev in sodelavcev ter bil deljen na 

družbenem omrežju Facebook. Vprašalnik je bil razdeljen na tri segmente (obdobja) in skupaj 

vseboval 21 vprašanj zaprtega tipa. Anketiranci so odgovarjali tako, da so označili trditev, ki 

zanje najbolj velja. Stopnjo veljavnosti s posamezno trditvijo v anketnem vprašalniku so 

anketirane osebe označile na petstopenjski lestvici od redko do zelo pogosto. V zadnjem delu 

so anketiranci odgovorili še na demografska vprašanja. Na pilotnem vzorcu smo preverili 

veljavnost vprašalnika. Anketni vprašalnik je bil dosegljiv 10 dni. 

Preko posredovanega spletnega vprašalnika smo prejeli 201 popolno izpolnjen vprašalnik. 

4.2 Analiza raziskave 

V nadaljevanju so prikazani rezultati ankete. Najprej so predstavljeni demografski podatki, nato 

pa analiza nakupnih navad potrošnikov glede na obdobje pred, med in po epidemiji COVID-

19. 

4.2.1  Demografski podatki anketiranih 

Prejeli smo 201 popolnoma rešen vprašalnik. Ženske so izpolnile 145 (72,1 %) vprašalnikov, 

moški 56 (27,9 %) vprašalnikov. Podatki so tabelarično prikazani v preglednici 1. 

Preglednica 1: Delitev anketiranih glede na spol 

Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

Moški 56 27,9 27,9 27,9 

Ženski 145 72,1 72,1 100,0 

Skupaj 201 100,0 100,0  

V sliki 6 je prikazana porazdelitev anketiranih glede na starost. Največ anketiranih je starih od 

36 do 45 let (69; 34,3 %), najmanj je anketiranih, starih od 66 do 75 let (4; 2,0 %).  
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Slika 6: Starost anketirancev 

V preglednici 2 je prikazana delitev anketirancev glede na izobrazbo. Največ anketiranih ima 

končano visokošolsko izobrazbo (47; 23,4 %), najmanj anketiranih ima drugo izobrazbo (2; 

1,0 %).  

Preglednica 2: Delitev anketirancev glede na izobrazbo 

Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

Osnovnošolska izobrazba 8 4,0 4,0 4,0 

Srednja poklicna 

izobrazba/gimnazijski maturant 
42 20,9 20,9 24,9 

Višješolska izobrazba 23 11,4 11,4 36,3 

Visokošolska izobrazba 47 23,4 23,4 59,7 

Univerzitetna izobrazba 45 22,4 22,4 82,1 

Magisterij 30 14,9 14,9 97,0 

Doktorat 4 2,0 2,0 99,0 

Drugo 2 1,0 1,0 100,0 

Skupaj 201 100,0 100,0  

V sliki 7 so prikazani podatki glede na anketirančev status. Največ anketiranih je zaposlenih 

(169; 84,1 %), najmanj anketiranih je nezaposlenih (4; 2,0 %).  

 
Slika 7: Delitev anketirancev glede na status 
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V preglednici 3 so prikazani rezultati o mesečnih prejemkih anketiranih. Največ anketiranih 

ima od 1001 do 1500 EUR mesečnih prejemkov (64; 31,8 %), najmanj anketiranih ima več kot 

2501 EUR mesečnih prejemkov (12; 6,0 %).  

Preglednica 3: Delitev anketirancev glede na višino mesečnih prejemkov 

Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

Do 500 EUR 19 9,5 9,5 9,5 

Od 501 EUR do 1000 EUR 32 15,9 15,9 25,4 

Od 1001 EUR do 1500 EUR 64 31,8 31,8 57,2 

Od 1501 EUR do 2000 EUR 51 25,4 25,4 82,6 

Od 2001 EUR do 2500 EUR 23 11,4 11,4 94,0 

Nad 2501 EUR 12 6,0 6,0 100,0 

Skupaj 201 100,0 100,0 
 

4.2.2 Analiza nakupnih navad potrošnikov prehrambnih izdelkov pred epidemijo 

COVID-19 

V tem poglavju smo analizirali nakupne navade potrošnikov prehrambnih izdelkov pred 

epidemijo COVID-19. 

Najprej nas je zanimal podatek, kolikšen je znesek, ki so ga potrošniki porabili za nakup 

prehrambnih izdelkov pred epidemijo COVID-19. Ugotovili smo, da je največ anketiranih (60; 

29,9 %) za nakup prehrambnih izdelkov pred epidemijo COVID-19 namenilo od 201 do 300 

EUR, najmanj anketiranih do 100 EUR (11; 5,5 %). V sliki 8 so grafično prikazani podatki. 

 
Slika 8: Višina zneska, namenjenega za nakup prehrambnih izdelkov pred epidemijo 

COVID-19 

V preglednici 4 so analizirani podatki glede na lokacijo nakupov prehrambnih izdelkov pred 

epidemijo COVID-19. Največ anketiranih pred epidemijo COVID-19 nikoli ni nakupovalo v 

spletnih trgovinah (53,2 %), redko so nakupovali pri lokalnih ponudnikih (29,4 %), v velikih 

5,5 %

19,9 %
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nakupovalnih središčih (29,9 %) in na tržnici (33,3 %), občasno so nakupovali v manjših 

lokalnih trgovinah (32,3 %), pogosto pa v srednje velikih trgovinah (41,3 %). 

Preglednica 4: Lokacija nakupov pred epidemijo COVID-19 
 

Nikoli 

(%) 

Redko (%) Občasno (%) Pogosto (%) Zelo pogosto 

(%) 

Lokalni ponudniki - 

kmetje 

23,4 29,4 28,9 15,9 2,5 

Manjše lokalne 

trgovine 

21,9 28,9 32,3 12,9 4,0 

Srednje velike 

trgovine 

4,0 10,0 28,9 41,3 15,9 

Velika nakupovalna 

središča 

14,9 29,9 22,9 20,4 11,9 

Tržnica 29,9 33,3 24,9 7,5 4,5 

Spletna trgovina 53,2 24,9 13,4 4,5 4,0 

V preglednici 5 so prikazani podatki glede na to, po katerih prehrambnih izdelkih so potrošniki 

posegali pred epidemijo. Največ anketiranih je pred epidemijo COVID-19 pogosto posegalo po 

kruhu in pecivu (38,8 %), mesu in mesnih izdelkih (40,8 %), sadju in zelenjavi (44,8 %), mleku 

in mlečnih izdelkih (43,3 %), testeninah (42,8 %) ter kavi in čaju (39,3 %). Največ anketiranih 

je pred epidemijo COVID-19 občasno posegalo po začimbah (41,8 %), sladkarijah (34,3 %), 

moki, (39,8 %), konzerviranih izdelkih (45,3 %), slanih prigrizkih (41,3 %) ter alkoholnih 

pijačah (36,3 %), medtem, ko je po brezalkoholnih pijačah največ anketiranih (31,8%) posegalo 

redko. 

Preglednica 5: Izbor prehrambnih izdelkov pred epidemijo COVID-19 

  Nikoli (%) Redko (%) Občasno 

(%) 

Pogosto (%) Zelo pogosto 

(%) 

kruh in pecivo 5,0 6,5 21,9 38,8 27,9 

meso in mesni izdelki 2,0 10,4 21,4 40,8 25,4 

sadje in zelenjava 0,5 1,0 10,0 44,8 43,8 

mleko in mlečni izdelki 1,5 6,0 15,9 43,3 33,3 

začimbe 1,5 20,4 41,8 30,3 6,0 

testenine 2,5 8,5 29,9 42,8 16,4 

sladkarije 6,0 31,8 34,3 22,9 5,0 

moka, zdrob, kosmiči 2,0 6,0 39,8 38,8 13,4 

konzervirani izdelki 8,5 28,9 45,3 15,9 1,5 

slani prigrizki 5,0 40,8 41,3 11,9 1,0 

kava in čaj 0,5 12,4 26,4 39,3 21,4 

alkoholna pijača 11,9 31,8 36,3 15,4 4,5 

brezalkoholna pijača 11,4 31,8 29,4 21,4 6,0 
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Pri četrtem vprašanju nas je zanimalo, ali so potrošniki pred epidemijo nakupovali izdelke, kot 

so konzervirani izdelki, zamrznjeni izdelki in izdelki z dolgim rokom trajanja. Največ 

anketiranih je pred epidemijo COVID-19 občasno posegalo po zamrznjenih živilih (43,8 %), 

konzerviranih izdelkih (43,3 %) ter izdelkih z dolgim rokom trajanja (40,8 %) – preglednica 6. 

Preglednica 6:  Nakupi zamrznjenih živil, konzerviranih izdelkov in izdelkov z dolgim 

rokom trajanja pred epidemijo COVID-19 

  Nikoli (%) Redko (%) Občasno 

(%) 

Pogosto 

(%) 

Zelo pogosto 

(%) 

zamrznjena živila 3,5 36,8 43,8 13,4 2,5 

konzervirani izdelki 7,5 36,3 43,3 11,4 1,5 

izdelki z dolgim rokom 

trajanja 

10,9 32,8 40,8 12,4 3,0 

Pri petem vprašanju nas je zanimalo, na kakšen način so se potrošniki prehranjevali pred 

epidemijo COVID-19. Največ anketiranih se je pred epidemijo COVID-19 prehranjevalo z 

doma pripravljeno hrano (64,2 %). Podatki so prikazani v preglednici 7. 

Preglednica 7: Način prehranjevanja pred epidemijo COVID-19 

  Nikoli (%) Redko (%) Občasno 

(%) 

Pogosto (%) Zelo 

pogosto (%) 

doma pripravljena hrana 0,0 1,0 10,9 23,9 64,2 

pripravljena hrana v 

toplotekah / trgovinah 

39,3 45,8 13,4 1,5 0,0 

menze / restavracije 24,9 36,8 25,9 9,0 3,5 

Pri naslednjem vprašanju nas je zanimala pogostost nakupov. Največ anketiranih (95; 47,3 %) 

je prehrambne izdelke nakupovalo 1- do 2-krat tedensko, najmanj anketiranih je prehrambne 

izdelke nakupovalo 5- in večkrat tedensko (5; 2,5 %). Podatke prikazuje slika 9.  

 
Slika 9: Pogostost nakupov pred epidemijo COVID-19 
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Pri zadnjem vprašanju nas je zanimala pogostost uporabe spletne trgovine za nakup 

prehrambnih izdelkov. Največ anketiranih (92; 45,8 %) spletne trgovine ni uporabljalo, najmanj 

anketiranih je spletno trgovino uporabljalo pogosto (5; 2,5 %). Slika 10 prikazuje 

porazdeljenost podatkov. 

 
Slika 10: Uporaba spletne trgovine pred epidemijo COVID-19 

4.2.3 Analiza nakupnih navad potrošnikov prehrambnih izdelkov med epidemijo  

COVID-19 

V tem poglavju so analizirani podatki o nakupnih navadah potrošnikov prehrambnih izdelkov 

med epidemijo COVID-19. 

Zastavili smo enaka vprašanja kot v prvem delu, le da se je spremenilo obdobje. V tem delu 

smo anketirance spraševali po nakupnih navadah prehrambnih izdelkov med epidemijo 

COVID-19. 

Preglednica 8 prikazuje višino zneska, porabljenega za nakup prehrambnih izdelkov med 

epidemijo COVID-19. Največ anketiranih (60; 29,9 %) je za nakup prehrambnih izdelkov med 

epidemijo COVID-19 namenilo od 201 EUR do 300 EUR, najmanj anketiranih do 100 EUR 

(9; 4,5 %). 

Preglednica 8:  Višina zneska, namenjenega za nakup prehrambnih izdelkov med 

epidemijo COVID-19 

Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

Do 100 EUR 9 4,5 4,5 4,5 

Od 101 EUR do 200 EUR 37 18,4 18,4 22,9 

Od 201 EUR do 300 EUR 60 29,9 29,9 52,7 

Od 301 EUR do 400 EUR 47 23,4 23,4 76,1 

Od 401 EUR do 500 EUR 31 15,4 15,4 91,5 

Več kot 501 EUR 17 8,5 8,5 100,0 

Skupaj 201 100,0 100,0   

45,8 %

29,4 %

22,4 %

2,5 % 0,0 % Nikoli

Redko – 1- do 2-krat na leto

Občasno – vsaj 1-krat na mesec

Pogosto – vsaj 1-krat na teden

Zelo pogosto – več krat na teden



 

37 

Preglednica 9 prikazuje, kje so anketiranci nakupovali prehrambne izdelke med epidemijo 

COVID-19 in kako pogosto. Največ anketiranih med epidemijo COVID-19 nikoli ni kupovala 

pri lokalnih ponudnikih – kmetih (27,4 %) , v velikih nakupovalnih središčih (47,3 %), tržnici 

(48,3 %) in v spletni trgovini (48,8 %). Največ anketiranih je med epidemijo COVID-19 

prehrambne izdelke redko kupovala v manjših lokalnih trgovinah (27,9 %) in pogosto v srednje 

velikih trgovinah (26,9 %). 

Preglednica 9: Lokacija nakupov med epidemijo COVID-19 

  Nikoli 

(%) 

Redko 

(%) 

Občasno 

(%) 

Pogosto 

(%) 

Zelo pogosto 

(%) 

Lokalni ponudniki - kmetje 27,4 25,9 26,4 15,4 5,0 

Manjše lokalne trgovine 26,4 27,9 23,4 18,9 3,5 

Srednje velike trgovine 12,4 21,4 24,4 26,9 14,9 

Velika nakupovalna središča 47,3 24,4 14,4 8,0 6,0 

Tržnica 48,3 26,4 13,9 5,5 6,0 

Spletna trgovina 48,8 12,9 19,9 13,4 5,0 

V preglednici 10 so porazdeljeni podatki o izboru prehrambnih izdelkov med epidemijo 

COVID-19. Največ anketiranih je med epidemijo COVID-19 pogosto posegalo po mesu in 

mesnih izdelkih (33,3 %), sadju in zelenjavi (41,3 %), mleku in mlečnih izdelkih (40,3 %), 

testeninah (34,3 %), moki, zdrobu in kosmičih (35,8%) ter kavi in čaju (39,3 %). Največ 

anketiranih je pred epidemijo COVID-19 občasno posegalo po kruhu in pecivu (24,9 %), 

začimbah (32,8 %), konzerviranih izdelkih (34,3 %). 

Preglednica 10: Izbor prehrambnih izdelkov med epidemijo COVID-19 

  Nikoli 

(%) 

Redko (%) Občasno 

(%) 

Pogosto (%) Zelo pogosto 

(%) 

kruh in pecivo 10,4 19,9 24,9 23,9 20,9 

meso in mesni izdelki 5,0 13,9 27,9 33,3 19,9 

sadje in zelenjava 3,5 4,0 12,4 41,3 38,8 

mleko in mlečni izdelki 5,0 5,5 21,9 40,3 27,4 

začimbe 10,0 28,9 32,8 21,4 7,0 

testenine 5,5 10,0 33,3 34,3 16,9 

sladkarije 10,0 39,3 30,3 14,9 5,5 

moka, zdrob, kosmiči 5,0 6,5 34,3 35,8 18,4 

konzervirani izdelki 12,4 29,4 34,3 18,9 5,0 

slani prigrizki 12,9 39,3 32,3 12,4 3,0 

kava in čaj 5,5 9,0 27,4 35,8 22,4 

alkoholna pijača 19,9 33,8 30,8 11,4 4,0 

brezalkoholna pijača 18,4 27,9 26,9 18,9 8,0 

Pri naslednjem vprašanju so anketiranci odgovarjali (preglednica 11) glede nakupovanja 

zamrznjenih živil, konzerviranih izdelkov in izdelkov z dolgim rokom trajanja. Največ 
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anketiranih je med epidemijo COVID-19 občasno posegalo po zamrznjenih živilih (36,8 %), 

redko po konzerviranih izdelkih (33,3 %) ter izdelkih z dolgim rokom trajanja (31,8 %). 

Preglednica 11:  Nakupi zamrznjenih živil, konzerviranih izdelkov in izdelkov z dolgim 

rokom trajanja med epidemijo COVID-19 

  Nikoli 

(%) 

Redko (%) Občasno 

(%) 

Pogosto 

(%) 

Zelo pogosto 

(%) 

zamrznjena živila 11,9 28,9 36,8 16,9 5,5 

konzervirani izdelki 14,4 33,3 32,8 17,4 2,0 

izdelki z dolgim rokom trajanja 13,9 31,8 31,3 15,9 7,0 

V naslednji preglednici 12 vidimo podatke o tem, kje so se anketiranci prehranjevali med 

epidemijo COVID-19. Največ anketiranih se je med epidemijo COVID-19 prehranjevalo z 

doma pripravljeno hrano (81,6 %). 

Preglednica 12: Način prehranjevanja med epidemijo COVID-19 

  Nikoli (%) Redko 

(%) 

Občasno 

(%) 

Pogosto 

(%) 

Zelo pogosto 

(%) 

doma pripravljena hrana 3,0 0,5 2,5 12,4 81,6 

pripravljena hrana v toplotekah / 

trgovinah 

66,2 26,4 7,0 0,0 0,5 

menze / restavracije 73,6 18,4 7,5 0,5 0,0 

Pri naslednjem vprašanju nas je zanimala pogostost nakupov med epidemijo COVID-19 (slika 

11). Največ anketiranih (92; 45,8 %) je prehrambne izdelke nakupovalo 1- do 2-krat tedensko, 

najmanj anketiranih je prehrambne izdelke nakupovalo 3- do 4-krat tedensko (5; 2,5 %). 

 
Slika 11: Pogostost nakupov med epidemijo COVID-19 

V zadnjem vprašanju drugega segmenta nas je zanimala pogostost uporabe spletne trgovine za 

nakup prehrambnih izdelkov med epidemijo. Največ anketiranih (84; 41,8 %) spletne trgovine 

ni uporabljalo, najmanj anketiranih je spletno trgovino uporabljalo pogosto (3; 1,5 %). Podatki 

so prikazani v sliki 12. 

40,3 %

45,8 %

11,4 %

2,5 % 0,0 %

Manj kot 1-krat tedensko

1- do 2- krat tedensko

2- do 3- tedensko

3- do 4- tedensko

5- in več krat tedensko
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Slika 12: Pogostost uporabe spletne trgovine med epidemijo COVID-19 

4.2.4 Analiza nakupnih navad potrošnikov prehrambnih izdelkov po končani epidemiji 

COVID-19 

V tem poglavju smo analizirali podatke o nameri nakupnih navad prehrambnih izdelkov po 

končani epidemiji COVID-19. Vprašanja so enaka, vendar usmerjena v prihodnost. Odgovori 

so le ocena predvidenega stanja po končani epidemiji. 

V prvem vprašanju smo anketirance vprašali, koliko denarja predvidevajo, da bodo porabili za 

nakup prehrambnih izdelkov po končani epidemiji COVID-19. Preglednica 13 kaže, da bo 

največ anketiranih (61; 30,3 %) za nakup prehrambnih izdelkov po končani epidemiji COVID-

19 namenilo od 201 EUR do 300 EUR, najmanj anketiranih več kot 501 EUR (14; 7,0 %). 

Preglednica 13:  Višina predvidenega zneska, namenjenega za nakup prehrambnih 

izdelkov po končani epidemiji COVID-19 

Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavno Kumulativa 

Do 100 EUR 15 7,5 7,5 7,5 

Od 101 EUR do 200 EUR 36 17,9 17,9 25,4 

Od 201 EUR do 300 EUR 61 30,3 30,3 55,7 

Od 301 EUR do 400 EUR 52 25,9 25,9 81,6 

Od 401 EUR do 500 EUR 23 11,4 11,4 93,0 

Več kot 501 EUR 14 7,0 7,0 100,0 

Skupaj 201 100,0 100,0   

V drugem vprašanju tretjega segmenta smo spraševali po nameravani lokaciji in pogostosti 

nakupovanja po končani epidemiji COVID-19 (preglednica 14). Največ anketiranih 

predvideva, da po epidemiji COVID-19  ne bo nakupovala v spletni trgovini (47,3 %). Največ 

anketiranih bo po končani epidemiji COVID-19 prehrambne izdelke redko kupovala v velikih 

nakupovalnih središčih (39,3%), občasno v manjših lokalnih trgovinah (33,8 %), srednje velikih 

41,8 %

14,9 %

26,9 %

14,9 %
1,5 %

Nikoli

Redko – 1- do 2-krat na leto

Občasno – vsaj 1-krat na 
mesec

Pogosto – vsaj 1-krat na teden

Zelo pogosto – več krat na 
teden
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trgovinah (34,3 %), tržnici (34,3 %) in pri lokalnih ponudnikih (33,3 %). 

Preglednica 14: Predvidena lokacija nakupov po končani epidemiji COVID-19 

  Nikoli (%) Redko (%) Občasno 

(%) 

Pogosto 

(%) 

Zelo pogosto 

(%) 

Lokalni ponudniki - kmetje 13,4 26,4 33,3 17,9 9,0 

Manjše lokalne trgovine 14,9 32,3 33,8 14,4 4,5 

Srednje velike trgovine 6,0 16,4 34,3 31,3 11,9 

Velika nakupovalna središča 17,4 39,3 22,4 15,9 5,0 

Tržnica 19,9 29,4 34,3 10,9 5,5 

Spletna trgovina 47,3 21,9 18,9 7,5 4,5 

V naslednjem vprašanju smo anketirane vprašali, po katerih izdelkih nameravajo posegati po 

končani epidemiji COVID-19. Največ anketiranih bo po končani epidemiji COVID-19 zelo 

pogosto posegalo po sadju in zelenjavi (42,3 %), pogosto po kruhu in pecivu (31,8 %), mesu in 

mesnih izdelkih (38,3%), mleku in mlečnimi izdelki (40,3 %), ter kavi in čaju (36,8 %). Podatki 

so prikazani v preglednici 15. 

Preglednica 15: Predvideni izbor prehrambnih izdelkov po končani epidemiji COVID-19 

  Nikoli (%) Redko (%) Občasno 

(%) 

Pogosto 

(%) 

Zelo pogosto 

(%) 

kruh in pecivo 8,5 12,9 24,9 31,8 21,9 

meso in mesni izdelki 4,5 10,9 23,9 38,3 22,4 

sadje in zelenjava 4,5 ,5 11,9 40,8 42,3 

mleko in mlečni izdelki 4,0 5,0 25,4 40,3 25,4 

začimbe 7,5 25,4 37,3 22,9 7,0 

testenine 7,0 7,5 36,8 35,8 12,9 

sladkarije 11,4 38,8 34,3 10,9 4,5 

moka, zdrob, kosmiči 5,0 7,0 40,3 33,3 14,4 

konzervirani izdelki 12,9 35,3 38,8 9,5 3,5 

slani prigrizki 12,4 41,3 36,8 7,0 2,5 

kava in čaj 5,0 10,4 26,4 36,8 21,4 

alkoholna pijača 12,9 37,8 34,8 11,4 3,0 

brezalkoholna pijača 15,9 28,4 29,9 18,9 7,0 

V naslednjem vprašanju so anketiranci odgovarjali, kako predvidevajo, da bodo po končani 

epidemiji COVID-19 nakupovali izdelke, kot so zamrznjena živila, konzervirani izdelki in 

izdelki z dolgim rokom trajanja. Preglednica 16 kaže,  da bo največ anketiranih po končani 

epidemiji COVID-19 občasno posegalo po zamrznjenih živilih (41,3 %) in konzerviranih 

izdelkih (37,8%), redko po izdelkih z dolgim rokom trajanja (37,3 %). 
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Preglednica 16:  Predvideni nakupi zamrznjenih živil, konzerviranih izdelkov in izdelkov 

z dolgim rokom trajanja po končani epidemiji COVID-19 
 

Nikoli (%) Redko (%) Občasno 

(%) 

Pogosto 

(%) 

Zelo pogosto 

(%) 

zamrznjena živila 9,0 35,8 41,3 10,0 4,0 

konzervirani izdelki 15,4 36,8 37,8 8,0 2,0 

izdelki z dolgim rokom trajanja 14,9 37,3 32,3 10,9 4,5 

V naslednjem vprašanju so anketiranci odgovarjali, kako se nameravajo prehranjevati po 

končani epidemiji COVID-19. Preglednica 17 kaže, da se bo največ anketiranih po končani 

epidemiji COVID-19 prehranjevalo z doma pripravljeno hrano (65,7 %). 

Preglednica 17: Predvideni način prehranjevanja po končani epidemiji COVID-19 

  Nikoli (%) Redko 

(%) 

Občasno 

(%) 

Pogosto 

(%) 

Zelo 

pogosto (%) 

doma pripravljena hrana 4,0 ,5 6,0 23,9 65,7 

pripravljena hrana v toplotekah / 

trgovinah 

35,3 47,8 15,4 1,5 0,0 

menze / restavracije 19,9 33,3 37,3 6,0 3,5 

Na vprašanje o nameravani pogostosti nakupovanja po končani epidemiji je največ anketiranih 

predvidelo (104; 51,7 %), da bo prehrambne izdelke nakupovalo 1- do 2-krat tedensko, najmanj 

anketiranih bo prehrambne izdelke nakupovalo 5- in večkrat tedensko (2; 1,0 %). Slika 13. 

 
Slika 13: Predvidena pogostost nakupovanja po končani epidemiji COVID-19 

V zadnjem vprašanju naše ankete smo anketirane vprašali, kako pogosto nameravajo 

uporabljati spletno trgovino za nakup prehrambnih izdelkov po končani epidemiji COVID-19. 

21,9 %

51,7 %

18,4 %

7,0 % 1,0 %

Manj kot 1-krat tedensko

1- do 2-krat tedensko

2- do 3- krat tedensko

3- do 4- krat tedensko

5- in več krat tedensko
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Največ anketiranih (78; 38,8 %) spletne trgovine ne bo uporabljalo, najmanj anketiranih bo 

spletno trgovino uporabljalo pogosto (4; 2,0 %), kar prikazuje slika 14. 

 
Slika 14: Predvidena uporaba spletne trgovine po končani epidemiji COVID-19 

4.3 Statistična primerjava obdobij pred, med in po epidemiji COVID-19 

V tem poglavju smo opravili statistično analizo odgovorov med seboj glede na obdobja pred, 

med in po epidemiji COVID-19 ter ugotavljali statistično pomembne razlike med obdobji. 

4.3.1  Mesečni znesek, namenjen nakupu prehrambnih izdelkov, glede na obdobje 

Za ugotavljanje statistično pomembnih razlik v mesečnih zneskih, ki so namenjeni nakupu 

prehrambnih izdelkov, smo glede na obdobje (pred, med in po epidemiji COVID-19) uporabili 

hi-kvadrat test. Iz preglednice 18 je razvidno, da največ anketiranih, ne glede na čas (pred, med 

in po epidemiji COVID-19), za nakup prehrambnih izdelkov nameni od 201 EUR do 300 EUR. 

  

38,8 %

26,9 %

27,4 %

5,0 % 2,0 %

Nikoli

Redko – 1- do 2-krat na 
leto

Občasno – vsaj 1-krat na 
mesec

Pogosto – vsaj 1-krat na 
teden

Zelo pogosto – več krat 
na teden
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Preglednica 18:  Primerjava mesečnih zneskov, namenjenih nakupu prehrambnih 

izdelkov, glede na obdobje 

  Mesečni znesek, namenjen nakupu prehrambnih izdelkov Skupaj 

Do 

100 

EUR 

Od 101 

EUR 

do 200 

EUR 

Od 201 

EUR 

do 300 

EUR 

Od 301 

EUR 

do 400 

EUR 

Od 401 

EUR 

do 500 

EUR 

Več kot 

501 

EUR 

E

p

i

d

e

m

i

j

a 

Pred 

pojavom 

epidemije 

COVID-19 

f 11 40 60 49 26 15 201 

% 

Epidemija 5,5 % 19,9 % 29,9 % 24,4 % 12,9 % 7,5 % 
100,0 

% 

V času 

epidemije 

COVID-19 

f 9 37 60 47 31 17 201 

% 

Epidemija 
4,5 % 18,4 % 29,9 % 23,4 % 15,4 % 8,5 % 

100,0 

% 

Po končani 

epidemiji 

COVID-19 

f 15 36 61 52 23 14 201 

% 

Epidemija 
7,5 % 17,9 % 30,3 % 25,9 % 11,4 % 7,0 % 

100,0 

% 

Skupaj f 35 113 181 148 80 46 603 

% 

Epidemija 
5,8 % 18,7 % 30,0 % 24,5 % 13,3 % 7,6 % 

100,0 

% 

Rezultat hi-kvadrat testa (hi-kvadrat = 3,627; df = 10; P = 0,963) pokaže, da razlike v mesečnih 

zneskih, ki so namenjeni nakupu prehrambnih izdelkov, glede na čas (pred, med in po epidemiji 

COVID-19) niso statistično pomembne – preglednica 19. 

Preglednica 19: Rezultat hi-kvadrat testa 
 

Vrednost df P 

Hi-kvadrat 3,627a 10 ,963 

Likelihood Ratio 3,586 10 ,964 

Linear-by-Linear Association ,147 1 ,702 

N  603     

a. 0 celic (0,0 %) ima vrednost, manjšo od 5. 

4.3.2 Lokacija nakupovanja glede na obdobje 

Za ugotavljanje statistično pomembnih razlik v pogostosti nakupa prehrambnih izdelkov na 

posameznih lokacijah glede na obdobje (pred, med in po epidemiji COVID-19) smo uporabili 

Friedmanov test, saj smo predhodno ugotovili, da spremenljivke niso normalno porazdeljene. 

Tam, kjer smo ugotovili statistično pomembne razlike, pa smo z post-hoc testom preverili, med 

katerimi pari glede na čas (pred, med in po epidemiji COVID-19) obstajajo statistično 

pomembne razlike (priloga 2). 
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Ugotovili smo, da obstajajo statistično pomembne razlike v pogostosti nakupa:  

 pri lokalnih ponudnikih – kmetih; (χ2 = 48,53, P = 0,000). Po končani epidemiji bodo 

potrošniki pogosteje nakupovali prehrambne izdelke pri lokalnih ponudnikih, kot pred in 

med epidemijo. 

 v manjših lokalnih trgovinah; (χ2 = 7,73, P = 0,021). Po končani epidemiji bodo potrošniki 

pogosteje nakupovali prehrambne izdelke, kot med epidemijo.  

 v srednje velikih trgovinah (χ2 = 33,89, P = 0,000). Pred pojavom epidemije so potrošniki 

pogosteje nakupovali prehrambne izdelke v srednje velikih trgovinah, kot v času epidemije 

in po končani epidemiji. 

 v velikih nakupovalnih središčih (χ2 = 123,82, P = 0,000). Potrošniki so v velikih 

nakupovalnih središčih najpogosteje nakupovali pred pojavom epidemije, najmanj pogosto  

v času epidemije. 

 na tržnici (χ2 = 84,44, P = 0,000). Potrošniki bodo na tržnici najpogosteje nakupovali po 

končani epidemiji, najmanj pogosto so nakupovali na tržnici v času epidemije. 

 v spletni trgovini (χ2 = 20,16, P = 0,000). Potrošniki so v spletni trgovini bolj pogosto 

nakupovali med epidemijo, kot pred epidemijo.  

4.3.3 Izbor prehrambnih izdelkov glede na obdobje 

Za ugotavljanje statistično pomembnih razlik v izboru prehrambnih izdelkov glede na obdobje 

(pred, med in po epidemiji COVID-19) smo uporabili Friedmanov test, saj smo predhodno 

ugotovili, da spremenljivke niso normalno porazdeljene. Tam, kjer smo ugotovili statistično 

pomembne razlike, pa smo z post-hoc testom preverili, med katerimi pari glede na čas (pred, 

med in po epidemiji COVID-19) obstajajo statistično pomembne razlike (priloga 3). 

Ugotovili smo, da obstajajo statistično pomembne razlike v izboru prehrambnih izdelkov:  

 kruh in pecivo (χ2 = 57,57, P = 0,000). Pred pojavom epidemije so potrošniki kruh in 

pecivo pogosteje kupovali, kot pa v času in po končani epidemiji. 

 meso in mesni izdelki (χ2 = 28,21, P = 0,000). Pred pojavom epidemije so potrošniki meso 

in mesne izdelke pogosteje kupovali, kot pa v času med epidemijo. 

 sadje in  zelenjava (χ2 = 16,68, P = 0,000). Pred pojavom epidemije so potrošniki pogosteje 

nakupovali sadje in zelenjavo, kot v času epidemije. 

 mleko in mlečni izdelki (χ2 = 27,19, P = 0,000). Pred pojavom epidemije so potrošniki 

mleko in mlečne izdelke pogosteje nakupovali, kot pa v času in po končani epidemiji. 

 začimb (χ2 = 54,51, P = 0,000). Pred pojavom epidemije so potrošniki začimbe pogosteje 

kupovali, kot pa v času in po končani epidemiji. 

 testenine (χ2 = 17,45, P = 0,000). Pred epidemijo so potrošniki bolj pogosto nakupovali 

testenine, kot po končani epidemiji. 

 sladkarije (χ2 = 41,24, P = 0,000). Pred pojavom epidemije so potrošniki sladkarije 

pogosteje kupovali, kot pa v času in po končani epidemiji. 
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 konzervirani izdelki (χ2 = 16,88, P = 0,000). Pred in med pojavom epidemije so potrošniki 

konzervirane izdelke kupovali pogosteje, kot jih nameravajo v času po končani epidemiji. 

 slani prigrizki (χ2 = 13,90, P = 0,001). Pred pojavom epidemije so potrošniki slane 

prigrizke kupovali pogosteje, kot nameravajo v času po končani epidemiji. 

 alkoholne pijače (χ2 = 19,98, P = 0,000). Pred epidemijo so potrošniki bolj pogosto 

nakupovali alkoholne pijače, kot med epidemijo. 

Pri izdelkih, kot so moka, zdrob, kosmiči, kava, čaj ter brezalkoholne pijače v pogostosti nakupa 

glede na čas (pred, med in po epidemiji COVID-19) ne obstajajo statistično pomembne razlike 

(P > 0,05). 

4.3.4 Pogostost nakupa zamrznjenih živil, konzerviranih izdelkov in izdelkov z dolgim 

rokom trajanja glede na obdobje 

Za ugotavljanje statistično pomembnih razlik pri nakupu zamrznjenih živil, konzerviranih 

izdelkov in izdelkov z dolgim rokom trajanja glede na obdobje (pred, med in po epidemiji 

COVID-19) smo uporabili Friedmanov test, saj smo predhodno ugotovili, da spremenljivke 

niso normalno porazdeljene. Tam, kjer smo ugotovili statistično pomembne razlike, pa smo z 

post-hoc testom preverili (priloga 4), med katerimi pari glede na čas (pred, med in po epidemiji 

COVID-19) obstajajo statistično pomembne razlike. 

Iz preglednice 20 je razvidno, da potrošniki enako pogosto kupujejo zamrznjena živila (χ2= 

2,88, P = 0,237 glede na obdobje (pred, med in po epidemiji COVID-19). 

Preglednica 20: Pogostost nakupa zamrznjenih živil 

Rang Testna statistikaa 

  Povprečni rang N 201 

PRED_zamrznjena živila 2,00 Chi-Square 2,876 

MED_zamrznjena živila 2,05 df 2 

PO_zamrznjena živila 1,94 Stopnja značilnosti ,237 

a. Friedmanov test 

Iz preglednice 21 je razvidno, da so potrošniki pred epidemijo bolj pogosto nakupovali 

konzervirane izdelke (χ2 = 15,67, P = 0,000), kot jih nameravajo po končani epidemiji.  

Preglednica 21: Pogostost nakupa konzerviranih izdelkov 

Rang Testna statistikaa 

  Povprečni rang N 201 

PRED_konzervirani izdelki 2,08 Chi-Square 15,668 

MED_konzervirani izdelki 2,05 df 2 

PO_konzervirani izdelki 1,86 Stopnja značilnosti ,000 

a. Friedmanov test 
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Iz preglednice 22 je razvidno, da so potrošniki med epidemijo bolj pogosto nakupovali izdelke 

z dolgim rokom trajanja (χ2 = 9,19, P = 0,010), kot jih nameravajo po končani epidemiji.  

Preglednica 22: Pogostost nakupa izdelkov z dolgim rokom trajanja 

Rang Testna statistikaa 

  Povprečni rang N 201 

PRED_izdelki z dolgim rokom 

trajanja 

2,02 Chi-Square 9,185 

MED_ izdelki z dolgim rokom 

trajanja 

2,08 df 2 

PO_ izdelki z dolgim rokom 

trajanja 

1,89 Stopnja značilnosti ,010 

a. Friedmanov test 

4.3.5 Način prehranjevanja glede na obdobje 

Za ugotavljanje statistično pomembnih razlik v načinu prehranjevanja glede na obdobje (pred, 

med in po epidemiji COVID-19) smo uporabili Friedmanov test, saj smo predhodno ugotovili, 

da spremenljivke niso normalno porazdeljene. Tam, kjer smo ugotovili statistično pomembne 

razlike, pa smo z post-hoc testom preverili (priloga 5), med katerimi pari glede na čas (pred, 

med in po epidemiji COVID-19) obstajajo statistično pomembne razlike. 

Iz preglednice 23 je razvidno, da obstajajo statistično pomembne razlike v pogostosti 

prehranjevanja z doma pripravljeno hrano (χ2 = 36,08, P = 0,000). Ugotovili smo, da se 

potrošniki v času epidemije bolj pogosto prehranjevali z doma pripravljeno hrano, kot pred 

epidemijo in po epidemiji. 

Preglednica 23: Pogostost prehranjevanja z doma pripravljeno hrano 

Rang Testna statistikaa 

  Povprečni rang N 201 

PRED_doma pripravljena hrana 1,88 Chi-Square 36,084 

MED_doma pripravljena hrana 2,18 df 2 

PO_doma pripravljena hrana 1,94 Stopnja značilnosti ,000 

a. Friedmanov test 

Iz preglednice 24 je razvidno, da obstajajo statistično pomembne razlike v pogostosti 

prehranjevanja z pripravljeno hrano v toplotekah / trgovinah  (χ2 = 81,74, P = 0,000).  Ugotovili 

smo, da se potrošniki v času epidemije manj pogosto prehranjevali s pripravljeno hrano v 

toplotekah / trgovinah.  
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Preglednica 24: Pogostost prehranjevanja z pripravljeno hrano v trgovinah / toplotekah 

Rang Testna statistikaa 

  Povprečni rang N 201 

PRED_pripravljena hrana v toplotekah / trgovinah 2,12 Chi-Square 81,736 

MED_pripravljena hrana v toplotekah / trgovinah 1,67 df 2 

PO_pripravljena hrana v toplotekah / trgovinah 2,21 Stopnja značilnosti ,000 

a. Friedmanov test 

Iz preglednice 25 je razvidno, da obstajajo statistično pomembne razlike v pogostosti 

prehranjevanja v menzah in restavracijah  (χ2 = 182,55, P = 0,000).  Ugotovili smo, da se 

potrošniki v času epidemije najmanj pogosto prehranjevali v menzah in restavracijah in najbolj 

pogosto v času po končani epidemiji.. 

Preglednica 25: Pogostost prehranjevanja v menzah in restavracijah 

Rang Testna statistikaa 

  Povprečni rang N 201 

PRED_menze / restavracije 2,24 Chi-Square 182,550 

MED_menze / restavracije 1,39 df 2 

PO_menze / restavracije 2,37 Stopnja značilnosti ,000 

a. Friedmanov test 

4.3.6 Pogostost nakupa prehrambnih izdelkov glede na obdobje 

Za ugotavljanje statistično pomembnih razlik v pogostosti nakupa prehrambnih izdelkov glede 

na obdobje (pred, med in po epidemiji COVID-19) smo uporabili hi-kvadrat test. Iz preglednice 

24 je razvidno, da največ anketiranih, ne glede na obdobje (pred, med in po epidemiji COVID-

19), prehrambne izdelke nakupuje 1- do 2-krat tedensko. V času epidemije in po končani 

epidemiji sledijo anketirani, ki prehrambne izdelke nakupujejo manj kot 1-krat tedensko, 

medtem ko pred pojavom epidemije sledijo anketirani, ki prehrambne izdelke nakupujejo 2- do 

3-krat tedensko. 
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Preglednica 26: Pogostost nakupa glede na obdobje 

  Pogostost nakupa prehrambnih izdelkov Skupaj 

Manj kot 

1-krat 

tedensko 

1- do 2-

krat 

tedensko 

2- do 3-

krat 

tedensko 

3- do 4-

krat 

tedensko 

5- in 

večkrat 

tedensko 

Epidemija Pred 

pojavom 

epidemije 

COVID-19 

f 30 95 47 24 5 201 

% 

Epidemija 14,9 % 47,3 % 23,4 % 11,9 % 2,5 % 100,0 % 

V času 

epidemije 

COVID-19 

f 81 92 23 5 0 201 

% 

Epidemija 
40,3 % 45,8 % 11,4 % 2,5 % 0,0 % 100,0 % 

Po končani 

epidemiji 

COVID-19 

f 44 104 37 14 2 201 

% 

Epidemija 
21,9 % 51,7 % 18,4 % 7,0 % 1,0 % 100,0 % 

Skupaj f 155 291 107 43 7 603 

% 

Epidemija 
25,7 % 48,3 % 17,7 % 7,1 % 1,2 % 100,0 % 

Rezultat hi-kvadrat testa (hi-kvadrat = 53,864; df = 8; P = 0,000) pokaže, da so razlike v 

pogostosti nakupa prehrambnih izdelkov glede na obdobje (pred, med in po epidemiji COVID-

19) statistično pomembne – preglednica 25. 

Preglednica 27: Rezultat hi-kvadrat testa 
 

Vrednost df P 

Hi-kvadrat 53,864a 8 ,000 

Likelihood Ratio 55,916 8 ,000 

Linear-by-Linear Association 8,563 1 ,003 

N  603     

a. 3 celice (20,0 %) imajo vrednost, ki je manjša od 5. 

4.3.7 Primerjava uporabe spletne trgovine glede na obdobje 

Za ugotavljanje statistično pomembnih razlik v pogostosti uporabe spletne trgovine za nakup 

prehrambnih izdelkov glede na obdobje (pred, med in po epidemiji COVID-19) smo uporabili 

hi-kvadrat test. Iz preglednice 26 je razvidno, da največ anketiranih, ne glede na obdobje (pred, 

med in po epidemiji COVID-19), nikoli ne uporablja spletne trgovine. V času epidemije in po 

končani epidemiji sledijo anketirani, ki spletno trgovino uporabljajo občasno, to je vsaj 1-krat 

na mesec, medtem ko pred pojavom epidemije sledijo anketirani, ki spletno trgovino 

uporabljajo redko, to je 1- do 2-krat na leto. 
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Preglednica 28: Primerjava uporabe spletne trgovine glede na obdobje 

  Pogostost uporabe spletne trgovine Skupaj 

Nikoli Redko – 1- 

do 2-krat na 

leto 

Občasno – 

vsaj 1-krat 

na mesec 

Pogosto – 

vsaj 1-krat 

na teden 

Zelo 

pogosto – 

večkrat na 

teden 

Epidemija Pred 

pojavom 

epidemije 

COVID-19 

f 92 59 45 5 0 201 

% 

Epidemija 

45,8 % 29,4 % 22,4 % 2,5 % 0,0 % 100,0 % 

V času 

epidemije 

COVID-19 

f 84 30 54 30 3 201 

% 

Epidemija 

41,8 % 14,9 % 26,9 % 14,9 % 1,5 % 100,0 % 

Po končani 

epidemiji 

COVID-19 

f 78 54 55 10 4 201 

% 

Epidemija 

38,8 % 26,9 % 27,4 % 5,0 % 2,0 % 100,0 % 

Skupaj f 254 143 154 45 7 603 

% 

Epidemija 

42,1 % 23,7 % 25,5 % 7,5 % 1,2 % 100,0 % 

Rezultat hi-kvadrat testa (hi-kvadrat = 39,479; df = 8; P = 0,000) pokaže, da so razlike v 

pogostosti uporabe spletne trgovine glede na obdobje (pred, med in po epidemiji COVID-19) 

statistično pomembne – preglednica 27. 

Preglednica 29: Rezultat hi-kvadrat testa 

 Vrednost df P 

Hi-kvadrat 39,479a 8 ,000 

Likelihood Ratio 41,544 8 ,000 

Linear-by-Linear Association 4,869 1 ,027 

N  603     

a. 3 celice (20,0 %) imajo vrednost, ki je manjša od 5. 

4.4 Ugotovitve  

V raziskavi Spreminjanje nakupovalnih navad potrošnikov med epidemijo COVID-19 je 

sodeloval 201 anketiranec. Prevladovale so ženske, dobrih 72 %, največ anketiranih je starih 

od 36 od 45 let (34,3 %). Največ anketiranih je visokošolsko izobraženih (23,4 %) in zaposlenih 

(84,1 %). Prevladujejo anketiranci z mesečnimi prejemki od 1001 EUR do 1500 EUR (31,8 %). 

Rezultate smo prikazali ločeno za vsak segment/obdobje, nato pa še v primerjalni analizi, kjer 

smo ugotavljali statistično pomembne razlike.  

Ugotovili smo, da ne glede na obdobje sodelujoči v raziskavi za nakup prehrambnih izdelkov 
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namenijo od 201 EUR do 300 EUR mesečno. 

Pri izboru lokacije je prišlo do spremembe, saj bodo anketiranci po njihovem mnenju po 

končani epidemiji COVID-19 več kupovali pri lokalnih ponudnikih / kmetih kot pred in med 

epidemijo. Pred epidemijo so  pogosteje zahajali v srednje velike trgovine, med epidemijo manj 

pogosto in to nameravajo ohraniti tudi za obdobje po končani epidemiji. V velika nakupovalna 

središča so anketiranci najpogosteje zahajali pred epidemijo in nasprotno med epidemijo. 

Najpogosteje bodo na tržnici nakupovali v obdobju po končani epidemiji. Najmanj pogosto pa 

so na tržnici kupovali med epidemijo. Rezultat lahko pripišemo tudi temu, da so bile tržnice 

med epidemijo dalj časa zaprte. Anketiranci so v lokalnih trgovinah in v spletni trgovini 

nakupovali približno enako pogosto v vseh obdobjih. 

Pri izboru živil je prišlo do sprememb, saj smo ugotovili, da so anketiranci pred epidemijo 

COVID-19 pogosteje nakupovali kruh in pecivo, meso in mesne izdelke, mleko in mlečne 

izdelke, začimbe, sladkarije, testenine, slane prigrizke, alkoholne pijače, kot pa v času 

epidemije in kot predvidevajo za obdobje po končani epidemiji. Pri živilih, kot so moka, zdrob, 

kosmiči, kava, čaj in brezalkoholne pijače ni prišlo do razlik nakupovanja glede na obdobja. 

Pri zamrznjenih živilih ni prišlo do sprememb pri nakupovanju glede na obdobja. Za obdobje 

po epidemiji nameravajo potrošniki manj pogosto nakupovati konzervirane izdelke, kot pred 

epidemijo. Izdelke z dolgim rokom trajanja so potrošniki pogosteje nakupovali med epidemijo, 

kot jih nameravajo nakupovati po končani epidemiji. 

Potrošniki so se med epidemijo najpogosteje prehranjevali z doma pripravljeno hrano. S hrano 

pripravljeno v toplotekah ali trgovinah so se potrošniki najmanj pogosto prehranjevali med 

epidemijo, vendar se nameravajo po končani epidemiji prehranjevati na tak način pogosteje in 

sicer podobno pogosto, kot pred epidemijo. Potrošniki so se med epidemijo najmanj pogosto 

prehranjevali v menzah ali v restavracijah, vendar menijo, da bo tak način prehranjevanja  

pogostejši po končani epidemiji  kot je to že bil pred epidemijo. 

Ugotovili smo, da največ potrošnikov nakupuje 1-krat do 2-krat tedensko, vendar med njimi 

obstajajo pomembne statistične razlike. Tako smo ugotovili, da so potrošniki pred epidemijo 

nakupovali prehrambne izdelke od 2- do 3-krat tedensko, kar se v obdobju med in po epidemiji 

spremeni na manj kot 1-krat tedensko nakupovanje.  

Glede pogostosti uporabe spletne trgovine za nakup prehrambnih izdelkov smo ugotovili, da je 

po večini ne uporabljajo. Sledijo anketiranci, ki so spletno trgovino začeli uporabljati vsaj 

občasno (vsaj 1-krat na mesec) med epidemijo in jo nameravajo tudi po končanju le-te. Najmanj 

anketiranih je spletno trgovino uporabljalo redko (1-krat do 2-krat na leto), in sicer v obdobju 

pred pojavom epidemije. 
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4.5 Priporočila za prakso 

Živimo v svetu, ki je vse bolj nepredvidljiv. Vse več je naravnih nesreč, kot so poplave, suša, 

neurja, požari, zemeljski plazovi, potresi. Človeštvo je v zadnjih desetletjih močno napredovalo 

v medicini, pa vendar smo bili priča večkratnim epidemijam in pandemijam. Takrat vidimo, 

kako zelo smo nepripravljeni in odvisni drug od drugega. Da bi nas tokratne razmere izučile in 

bi bili na naslednjo preizkušnjo bolj pripravljeni, bi podali naslednja priporočila: 

 V trgovinski asortiment je treba umestiti več proizvodov lokalne pridelave. Tako smo pri 

prehrambnih izdelkih neodvisni od dolgih trgovskih verig in distribucijskih poti. Izdelki so 

lahko sveži in manj predelani, kar za potrošnika pomeni kakovostnejši in bolj zdrav 

prehrambni izdelek. 

 Država naj pogosteje pomaga/spodbuja z različnimi ukrepi, kot so subvencije, nepovratna 

sredstva pridelovalcem hrane in propagiranje lokalno pridelane hrane. 

 Več ukrepov pri higieni v trgovinah. Sistematično razkuževanje vseh elementov, ki se jih 

potrošniki dotikajo (vrata, vozički, košare, tehtnice, terminal za kartično poslovanje), več 

razkužilnih točk. 

 Več zaščitnih ukrepov za zaposlene, ki vsakodnevno prihajajo v stik z ljudmi in so 

morebitni prenašalci različnih bolezni. Eden takih ukrepov je plastična pregrada na vseh 

stičnih točkah v poslovalnicah. 

 Še več brezgotovinskega plačevanja. 

 Investiranje v bolj podrobne spletne strani z izdelki trgovin z namenom predstavitve 

izdelkov. Tako kupec večino informacij o izdelkih pridobi že preko spleta. 

 Investiranje v spletne trgovine s prevzemom na lokaciji ali dostavo na dom. 

 Tržnikom svetujemo propagando v smeri tedenskih nakupov.  
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5 SKLEP 

Preučevanje potrošnikov je postala pomembna disciplina, ki jo poskušajo tržniki čim bolj 

obvladovati. Pomembno je, da poznamo vedenje potrošnikov, njihove potrebe in odzive na 

nastale razmere. Epidemija COVID-19 je pretresla svet in tako posegla tudi na najosnovnejše 

področje človeških življenj – na prehrambne navade. Nekateri so navade spremenili v paniki, 

drugi v skrbi za svoje zdravje, tretji zaradi solidarnosti do drugih, nekateri pa so se le prilagodili 

trenutnim razmeram.  

Z anketo smo raziskovali prehrambne navade v obdobju pred epidemijo, med epidemijo in 

predvidenimi navadami po končani epidemiji COVID-19. Na osnovi dobljenih rezultatov 

ugotavljamo, da potrošniki za nakup prehrambnih izdelkov porabijo enako denarja, ne glede na 

obdobje pred, med in po končani epidemiji. Svoje nakupe prehrambnih izdelkov pa bodo raje 

opravljali pri lokalnih ponudnikih oziroma kmetih. Obisk velikih nakupovalnih središč se je 

zmanjšal. Žal se je zmanjšal tudi obisk tržnic, saj so bile med epidemijo veliko časa zaprte. 

Potrošniki so med epidemijo kupovali manj kruha in peciva, mesa in mesnih izdelkov, mleka 

in mlečnih izdelkov, začimb ter sladkarij. Te navade nameravajo ohraniti tudi za obdobje po 

končani epidemiji. Potrošniki so se med epidemijo večinoma prehranjevali z doma pripravljeno 

hrano. Med epidemijo so se redkeje prehranjevali s pripravljeno hrano v toplotekah in 

trgovinah, prav tako v restavracijah in menzah, vendar bi se po končani epidemiji vrnili k starim 

navadam. Tudi večina anketiranih potrošnikov (ne glede na obdobje) nakupuje prehrambne 

izdelke 1- do 2-krat na teden. Med epidemijo se je povečala uporaba spletne trgovine za nakup 

prehrambnih izdelkov. 

Iz raziskave literature, časopisnih člankov in spletnih strani sklepamo, da je pri nakupu 

prehrambnih izdelkov ob izbruhu virusa pri določenih ljudeh prišlo do nakupov v paniki. Mediji 

so poročali o pomanjkanju določenih proizvodov, slike izropanih trgovinskih polic ter vrste 

pred trgovinami pa so v ljudeh zasejale strah glede preskrbljenosti s hrano in nujnimi 

potrebščinami. V nekaj tednih se je strah po preskrbljenosti polegel, saj je vlada RS zagotovila, 

da trgovine ostajajo odprte ter da ni strahu, da bi hrane zmanjkalo. Vendar virus je še vedno 

prisoten med nami, zato nakupovanje hrane ni več nekaj vsakdanjega, nakupovanje ne ponuja 

dogodivščine, ampak redkejši in dobro načrtovan dogodek, s katerim bomo zadovoljili 

najnujnejše potrebe. Večina ljudi se je morala prehranjevati doma, sestavine pa je pridobivala 

pri lokalnih ponudnikih. 

Epidemija in izolacija je preko nastalih razmer ponudila tudi priložnost, da se zbližamo z 

družino, naravo ter zamenjamo prioritete. Ugotovili smo, da je prva in najpomembnejša stvar 

zdravje, da za življenje ne potrebujemo veliko in da vse ostalo lahko tudi počaka.  
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ANKETNI VPRAŠALNIK 

SPREMINJANJE NAKUPOVALNIH NAVAD POTROŠNIKOV PREHRAMBNIH 

IZDELKOV V ČASU EPIDEMIJE COVID-19 

Spoštovani! Sem Simona Bolarič, študentka na Fakulteti za management v Kopru, do zaključka 

študija mi manjka magistrska naloga. V sklopu raziskovalnega dela za pripravo magistrske 

naloge sem pripravila anketni vprašalnik, ki se nanaša na spreminjanje nakupovalnih navad 

potrošnikov v specifičnem času, v katerem smo se znašli v zadnjem letu med epidemijo 

COVID-19. Anketa je razdeljena na tri segmente. Prvi del se nanaša na navade potrošnikov 

pred epidemijo, drugi del med epidemijo in tretji del na namero po ohranitvi spremenjenih 

navad po koncu epidemije, če so se le-te zgodile. Anketa je popolnoma anonimna. Vsi podatki, 

ki jih boste navedli v anketi, bodo obravnavani zaupno. Prikazani bodo samo skupni rezultati. 

Pridobljeni podatki bodo uporabljeni zgolj v raziskovalne namene. Prosim vas, da odgovorite 

na naslednja vprašanja, saj bodo vaši odgovori dragocen vir informacij, ki mi bodo v pomoč pri 

raziskovanju. Zahvaljujem se vam za vaš čas in vam želim prijeten dan še naprej. 

Naslednja vprašanja se bodo nanašala na nakupovalne navade pred pojavom epidemije 

COVID-19.  

Q1 - Koliko je znašal vaš mesečni znesek, ki ste ga namenili za nakup prehrambnih 

izdelkov pred epidemijo COVID-19?  

 Do 100 EUR  

 Od 101 EUR do 200 EUR  

 Od 201 EUR do 300 EUR  

 Od 301 EUR do 400 EUR  

 Od 401 EUR do 500 EUR  

 Več kot 501 EUR  

Q2 – Kje ste nakupovali prehrambne izdelke pred epidemijo COVID-19 in kako pogosto?  

 Nikoli Redko Občasno Pogosto Zelo pogosto

Lokalni ponudniki – kmetje      
Manjše lokalne trgovine      
Srednje velike trgovine      
Velika nakupovalna središča      
Tržnica      
Spletna trgovina      
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Q3 – Po katerih prehrambnih izdelkih ste posegali pred epidemijo COVID-19 in kako 

pogosto?  

 Nikoli Redko Občasno Pogosto Zelo pogosto 

Kruh in pecivo      
Meso in mesni izdelki      
Sadje in zelenjava      
Mleko in mlečni izdelki      
Začimbe      
Testenine      
Sladkarije      
Moka, zdrob, kosmiči      
Konzervirani izdelki      
Slani prigrizki      
Kava in čaj      
Alkoholna pijača      
Brezalkoholna pijača      

Q4 – Ali ste pred epidemijo COVID-19 posegali po spodnjih prehrambnih izdelkih in 

kako pogosto? 

 Nikoli Redko Občasno Pogosto Zelo pogosto 

Zamrznjena živila      
Konzervirani izdelki      
Izdelki z dolgim rokom trajanja      

Q5 – Na kakšen način ste se prehranjevali v času pred epidemijo COVID-19 in kako 

pogosto?  

 Nikoli Redko Občasno Pogosto Zelo pogosto 

Doma pripravljena hrana      
Pripravljena hrana v toplotekah/trgovinah      
Menze/restavracije      

Q6 – Kako pogosto ste nakupovali prehrambne izdelke pred epidemijo COVID-19?  

 Manj kot 1-krat tedensko  

 1- do 2-krat tedensko  

 2- do 3-krat tedensko  

 3- do 4-krat tedensko  

 5- in večkrat tedensko  

Q7 – Kako pogosto ste uporabljali spletno trgovino pred epidemijo COVID-19?  

 Nikoli  

 Redko – 1- do 2-krat na leto  

 Občasno – vsaj 1-krat na mesec  
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 Pogosto – vsaj 1-krat na teden  

 Zelo pogosto – večkrat na teden  

Naslednja vprašanja se bodo nanašala na nakupovalne navade med pojavom epidemije 

COVID-19  

Q8 – Koliko je znašal vaš mesečni znesek, ki ste ga namenili za nakup prehrambnih 

izdelkov med epidemijo COVID-19?  

 Do 100 EUR  

 Od 101 EUR do 200 EUR  

 Od 201 EUR do 300 EUR  

 Od 301 EUR do 400 EUR  

 Od 401 EUR do 500 EUR  

 Več kot 501 EUR  

Q9 – Kje ste nakupovali prehrambne izdelke med epidemijo COVID-19 in kako pogosto?  

 Nikoli Redko Občasno Pogosto  Zelo pogosto 

Lokalni ponudniki – kmetje      
Manjše lokalne trgovine      
Srednje velike trgovine       
Velika nakupovalna središča      
Tržnica      
Spletna trgovina      

Q10 – Po katerih prehrambnih izdelkih ste posegali med epidemijo COVID-19 in kako 

pogosto?  

 Nikoli Redko Občasno Pogosto Zelo pogosto 

Kruh in pecivo      
Meso in mesni izdelki      
Sadje in zelenjava      
Mleko in mlečni izdelki      
Začimbe      
Testenine       
Sladkarije      
Moka, zdrob, kosmiči      
Konzervirani izdelki      
Slani prigrizki      
Kava in čaj      
Alkoholna pijača      
Brezalkoholna pijača      
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Q11 – Ali ste med epidemijo COVID-19 posegali po spodnjih prehrambnih izdelkih in 

kako pogosto?  

 Nikoli Redko Občasno Pogosto Zelo pogosto 

Zamrznjena živila      
Konzervirani izdelki      
Izdelki z dolgim rokom trajanja      

Q12 – Na kakšen način ste se prehranjevali v času med epidemijo COVID-19 in kako 

pogosto?  

 Nikoli Redko Občasno Pogosto Zelo pogosto 

Doma pripravljena hrana      
Pripravljena hrana v toplotekah 

/trgovinah      

Menze/restavracije      

Q13 – Kako pogosto ste nakupovali prehrambne izdelke med epidemijo COVID-19?  

 Manj kot 1-tedensko  

 1- do 2-krat tedensko  

 2- do 3-krat tedensko  

 3- do 4-krat tedensko  

 5- in večkrat tedensko  

Q14 – Kako pogosto ste uporabljali spletno trgovino med epidemijo COVID-19?  

 Nikoli  

 Redko – 1- do 2-krat na leto  

 Občasno – vsaj 1-krat na mesec  

 Pogosto – vsaj 1-krat na teden  

 Zelo pogosto – večkrat na teden  

Naslednja vprašanja se bodo nanašala na vaše predvidevanje o nakupovalnih navadah po 

končani epidemiji COVID-19  

Q15 – Koliko ocenjujete, da bo znašal vaš mesečni znesek, ki ga boste namenili za nakup 

prehrambnih izdelkov po končani epidemiji COVID-19?  

 Do 100 EUR  

 Od 101 EUR do 200 EUR  

 Od 201 EUR do 300 EUR  

 Od 301 EUR do 400 EUR  

 Od 401 EUR do 500 EUR  

 Več kot 501 EUR  
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Q16 – Kje boste nakupovali prehrambne izdelke po končani epidemiji COVID-19 in kako 

pogosto?  

 Nikoli Redko Občasno Pogosto Zelo pogosto 

Lokalni ponudniki – kmetje      
Manjše lokalne trgovine      
Srednje velike trgovine      
Velika nakupovalna središča      
Tržnica      
Spletna trgovina      

Q17 – Po katerih prehrambnih izdelkih predvidevate, da boste posegali po končani 

epidemiji COVID-19 in kako pogosto?  

 Nikoli Redko Občasno Pogosto Zelo pogosto 

Kruh in pecivo      
Meso in mesni izdelki      
Sadje in zelenjava       
Mleko in mlečni izdelki      
Začimbe      
Testenine      
Sladkarije      
Moka, zdrob, kosmiči      
Konzervirani izdelki      
Slani prigrizki      
Kava in čaj      
Alkoholna pijača       
Brezalkoholna pijača      

Q18 – Ali menite, da boste po končani epidemiji COVID-19 posegali po spodnjih 

prehrambnih izdelkih in kako pogosto?  

 Nikoli Redko Občasno Pogosto Zelo pogosto 

Zamrznjena živila      
Konzervirani izdelki      
Izdelki z dolgim rokom trajanja      

Q19 – Na kakšen način predvidevate, da se boste prehranjevali po končani epidemiji 

COVID-19 in kako pogosto?  

 Nikoli Redko Občasno Pogosto Zelo pogosto 

Doma pripravljena hrana      
Pripravljena hrana v 

toplotekah/trgovinah 
     

Menze/restavracije      
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Q20 – Kako pogosto predvidevate, da boste nakupovali prehrambne izdelke po končani 

epidemiji COVID-19?  

 Manj kot 1-krat tedensko  

 1- do 2-krat tedensko  

 2- do 3-krat tedensko  

 3- do 4-krat tedensko  

 5- in večkrat na teden  

Q21 – Kako pogosto predvidevate, da boste uporabljali spletno trgovino po končani 

epidemiji COVID-19?  

 Nikoli  

 Redko – 1- do 2-krat na leto  

 Občasno – vsaj 1-krat na mesec  

 Pogosto – vsaj 1-krat na teden  

 Zelo pogosto – večkrat na teden  

XSPOL – Spol:  

 Moški  

 Ženski  

XSTAR2a4 – V katero starostno skupino spadate?  

 Do 18 let  

 Od 18 let do 25 let  

 Od 26 let do 35 let  

 Od 36 let do 45 let  

 Od 46 let do 55 let  

 Od 56 let do 65 let  

 Od 66 let do 75 let  

 Od 76 let do 85 let  

 Več kot 86 let  

XIZ1a2 – Kakšna je vaša najvišja dosežena formalna izobrazba?  

 Osnovnošolska izobrazba  

 Srednja poklicna izobrazba/gimnazijski maturant  

 Višješolska izobrazba  

 Visokošolska izobrazba  

 Univerzitetna izobrazba  

 Magisterij  

 Doktorat  

 Drugo  
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XDS2a4 – Kakšen je vaš trenutni status?  

 Dijak/študent  

 Zaposlen  

 Nezaposlen  

 Upokojen  

 Drugo  

Q25 – Višina mesečnih prejemkov?  

 Do 500 EUR  

 Od 501 EUR do 1000 EUR  

 Od 1001 EUR do 1500 EUR  

 Od 1501 EUR do 2000 EUR  

 Od 2001 EUR do 2500 EUR  

 Nad 2501 EUR  
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FRIEDMANOV TEST IN POST-HOC TEST 

 Lokalni ponudniki – kmetje 

Ranks 

  Mean Rank 

PRED_lokalni ponudniki - kmetje 1,84 

MED_lokalni ponudniki - kmetje 1,87 

PO_lokalni ponudniki - kmetje 2,29 

Test Statisticsa 

N 201 

Chi-Square 48,532 

df 2 

Asymp. Sig. ,000 

a. Friedman Test 

Pairwise Comparisons 

Sample 1-Sample 2 Test 

Statistic 

Std. Error Std. Test 

Statistic 

Sig. Adj. 

Sig. 

PRED_lokalni ponudniki - kmetje-

MED_lokalni ponudniki - kmetje 

-,027 ,100 -,274 ,784 1,000 

PRED_lokalni ponudniki - kmetje-

PO_lokalni ponudniki - kmetje 

-,443 ,100 -4,439 ,000 ,000 

MED_lokalni ponudniki - kmetje-

PO_lokalni ponudniki - kmetje 

-,415 ,100 -4,165 ,000 ,000 

Each row tests the null hypothesis that the Sample 1 and Sample 2 distributions are the same. 

Asymptotic significances (2-sided tests) are displayed. The significance level is ,05. 

 manjše lokalne trgovine 

Ranks 
 

Mean Rank 

PRED_manjše lokalne trgovine 1,96 

MED_manjše lokalne trgovine 1,93 

PO_manjše lokalne trgovine 2,11 

Test Statisticsa 

N 201 

Chi-Square 7,731 

df 2 

Asymp. Sig. ,021 

a. Friedman Test 
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Pairwise Comparisons 

Sample 1-Sample 2 Test 

Statistic 

Std. Error Std. Test 

Statistic 

Sig. Adj. 

Sig. 

MED_manjše lokalne trgovine-

PRED_manjše lokalne trgovine 

,025 ,100 ,249 ,803 1,000 

MED_manjše lokalne trgovine-

PO_manjše lokalne trgovine 

-,184 ,100 -1,845 ,045 ,195 

PRED_manjše lokalne trgovine-

PO_manjše lokalne trgovine 

-,159 ,100 -1,596 ,110 ,331 

Each row tests the null hypothesis that the Sample 1 and Sample 2 distributions are the same. 

Asymptotic significances (2-sided tests) are displayed. The significance level is ,05. 

 srednje velike trgovine 

Ranks 

  Mean Rank 

PRED_srednje velike trgovine 2,22 

MED_srednje velike trgovine  1,80 

PO_srednje velike trgovine 1,98 

Test Statisticsa 

N 201 

Chi-Square 33,890 

df 2 

Asymp. Sig. ,000 

a. Friedman Test 

Pairwise Comparisons 

Sample 1-Sample 2 Test Statistic Std. 

Error 

Std. Test 

Statistic 

Sig. Adj. 

Sig. 

MED_srednje velike trgovine -PO_srednje 

velike trgovine 

-,179 ,100 -1,796 ,073 ,218 

MED_srednje velike trgovine -

PRED_srednje velike trgovine 

,425 ,100 4,264 ,000 ,000 

PO_srednje velike trgovine-PRED_srednje 

velike trgovine 

,246 ,100 2,469 ,014 ,041 

Each row tests the null hypothesis that the Sample 1 and Sample 2 distributions are the same. 

Asymptotic significances (2-sided tests) are displayed. The significance level is ,05. 
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 velika nakupovalna središča 

Ranks 
 

Mean Rank 

PRED_velika nakupovalna središča 2,37 

MED_velika nakupovalna središča 1,54 

PO_velika nakupovalna središča 2,09 

Test Statisticsa 

N 201 

Chi-Square 123,821 

df 2 

Asymp. Sig. ,000 

a. Friedman Test 

Pairwise Comparisons 

Sample 1-Sample 2 Test Statistic Std. 

Error 

Std. Test 

Statistic 

Sig. Adj. 

Sig. 

MED_velika nakupovalna središča-

PO_velika nakupovalna središča 

-,550 ,100 -5,511 ,000 ,000 

MED_velika nakupovalna središča-

PRED_velika nakupovalna središča 

,823 ,100 8,254 ,000 0,000 

PO_velika nakupovalna središča-

PRED_velika nakupovalna središča 

,274 ,100 2,743 ,006 ,018 

Each row tests the null hypothesis that the Sample 1 and Sample 2 distributions are the same. 

Asymptotic significances (2-sided tests) are displayed. The significance level is ,05. 

 tržnica  

Ranks 

  Mean Rank 

PRED_tržnica 1,98 

MED_tržnica 1,68 

PO_tržnica 2,34 

Test Statisticsa 

N 201 

Chi-Square 84,443 

df 2 

Asymp. Sig. ,000 

a. Friedman Test 
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Pairwise Comparisons 

Sample 1-Sample 2 Test Statistic Std. Error Std. Test 

Statistic 

Sig. Adj. 

Sig. 

MED_tržnica-PRED_tržnica ,294 ,100 2,943 ,003 ,010 

MED_tržnica-PO_tržnica -,654 ,100 -6,559 ,000 ,000 

PRED_tržnica-PO_tržnica -,361 ,100 -3,616 ,000 ,001 

Each row tests the null hypothesis that the Sample 1 and Sample 2 distributions are the same. 

Asymptotic significances (2-sided tests) are displayed. The significance level is ,05. 

 spletna trgovina 

Ranks 

  Mean Rank 

PRED_spletna trgovina 1,84 

MED_spletna trgovina 2,13 

PO_spletna trgovina 2,03 

Test Statisticsa 

N 201 

Chi-Square 20,163 

df 2 

Asymp. Sig. ,000 

a. Friedman Test 

Pairwise Comparisons 

Sample 1-Sample 2 Test 

Statistic 

Std. 

Error 

Std. Test 

Statistic 

Sig. Adj. 

Sig. 

PRED_spletna trgovina-PO_spletna trgovina -,192 ,100 -1,920 ,055 ,164 

PRED_spletna trgovina-MED_spletna 

trgovina 

-,294 ,100 -2,943 ,003 ,010 

PO_spletna trgovina-MED_spletna trgovina ,102 ,100 1,022 ,307 ,920 

Each row tests the null hypothesis that the Sample 1 and Sample 2 distributions are the same. 

Asymptotic significances (2-sided tests) are displayed. The significance level is ,05. 
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FRIEDMANOV TEST IN POST-HOC TEST 

 kruh in pecivo 

Ranks 
 

Mean Rank 

PRED_kruh in pecivo 2,26 

MED_kruh in pecivo 1,76 

PO_kruh in pecivo 1,98 

Test Statisticsa 

N 201 

Chi-Square 57,569 

df 2 

Asymp. Sig. ,000 

a. Friedman Test 

Pairwise Comparisons 

Sample 1-Sample 2 Test 

Statistic 

Std. 

Error 

Std. Test 

Statistic 

Sig. Adj. 

Sig. 

MED_kruh in pecivo-PO_kruh in pecivo -,216 ,100 -2,170 ,030 ,090 

MED_kruh in pecivo-PRED_kruh in pecivo ,500 ,100 5,012 ,000 ,000 

PO_kruh in pecivo-PRED_kruh in pecivo ,284 ,100 2,843 ,004 ,013 

Each row tests the null hypothesis that the Sample 1 and Sample 2 distributions are the same. 

Asymptotic significances (2-sided tests) are displayed. The significance level is ,05. 

 meso in mesni izdelki 

Ranks 

  Mean Rank 

PRED_meso in mesni izdelki 2,15 

MED_meso in mesni izdelki 1,85 

PO_meso in mesni izdelki 2,00 

Test Statisticsa 

N 201 

Chi-Square 28,212 

df 2 

Asymp. Sig. ,000 

a. Friedman Test 
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Pairwise Comparisons 

Sample 1-Sample 2 Test 

Statistic 

Std. 

Error 

Std. Test 

Statistic 

Sig. Adj. 

Sig. 

MED_meso in mesni izdelki-PO_meso in 

mesni izdelki 

-,159 ,100 -1,596 ,110 ,331 

MED_meso in mesni izdelki-PRED_meso in 

mesni izdelki 

,303 ,100 3,042 ,002 ,007 

PO_meso in mesni izdelki-PRED_meso in 

mesni izdelki 

,144 ,100 1,446 ,148 ,444 

Each row tests the null hypothesis that the Sample 1 and Sample 2 distributions are the same. 

Asymptotic significances (2-sided tests) are displayed. The significance level is ,05. 

 sadje in zelenjava 

Ranks 
 

Mean Rank 

PRED_sadje in zelenjava 2,08 

MED_sadje in zelenjava 1,89 

PO_sadje in zelenjava  2,02 

Test Statisticsa 

N 201 

Chi-Square 16,681 

df 2 

Asymp. Sig. ,000 

a. Friedman Test 

Pairwise Comparisons 

Sample 1-Sample 2 Test 

Statistic 

Std. 

Error 

Std. Test 

Statistic 

Sig. Adj. 

Sig. 

MED_sadje in zelenjava-PO_sadje in zelenjava  -,129 ,100 -1,297 ,195 ,584 

MED_sadje in zelenjava-PRED_sadje in 

zelenjava 

,192 ,100 1,920 ,045 ,164 

PO_sadje in zelenjava -PRED_sadje in zelenjava ,062 ,100 ,623 ,533 1,000 

Each row tests the null hypothesis that the Sample 1 and Sample 2 distributions are the same. 

Asymptotic significances (2-sided tests) are displayed. The significance level is ,05. 
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 mleko in mlečni izdelki 

Ranks 

  Mean Rank 

PRED_mleko in mlečni izdelki 2,16 

MED_mleko in mlečni izdelki 1,94 

PO_mleko in mlečni izdelki 1,90 

Test Statisticsa 

N 201 

Chi-Square 27,192 

df 2 

Asymp. Sig. ,000 

a. Friedman Test 

Pairwise Comparisons 

Sample 1-Sample 2 Test Statistic Std. Error Std. Test 

Statistic 

Sig. Adj. 

Sig. 

PO_mleko in mlečni izdelki-MED_mleko 

in mlečni izdelki 

,040 ,100 ,399 ,690 1,000 

PO_mleko in mlečni izdelki-

PRED_mleko in mlečni izdelki 

,266 ,100 2,668 ,008 ,023 

MED_mleko in mlečni izdelki-

PRED_mleko in mlečni izdelki 

,226 ,100 2,269 ,023 ,070 

Each row tests the null hypothesis that the Sample 1 and Sample 2 distributions are the same. 

Asymptotic significances (2-sided tests) are displayed. The significance level is ,05. 

 začimbe 

Ranks 
 

Mean Rank 

PRED_začimbe 2,24 

MED_začimbe 1,82 

PO_začimbe 1,94 

Test Statisticsa 

N 201 

Chi-Square 54,513 

df 2 

Asymp. Sig. ,000 

a. Friedman Test 
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Pairwise Comparisons 

Sample 1-Sample 2 Test Statistic Std. 

Error 

Std. Test 

Statistic 

Sig. Adj. 

Sig. 

MED_začimbe-PO_začimbe -,114 ,100 -1,147 ,251 ,754 

MED_začimbe-PRED_začimbe ,415 ,100 4,165 ,000 ,000 

PO_začimbe-PRED_začimbe ,301 ,100 3,017 ,003 ,008 

Each row tests the null hypothesis that the Sample 1 and Sample 2 distributions are the same. 

Asymptotic significances (2-sided tests) are displayed. The significance level is ,05. 

 testenine 

Ranks 
 

Mean Rank 

PRED_testenine 2,14 

MED_testenine  1,96 

PO_testenine 1,90 

Test Statisticsa 

N 201 

Chi-Square 17,446 

df 2 

Asymp. Sig. ,000 

a. Friedman Test 

Pairwise Comparisons 

Sample 1-Sample 2 Test Statistic Std. 

Error 

Std. Test 

Statistic 

Sig. Adj. 

Sig. 

PO_testenine-MED_testenine  ,062 ,100 ,623 ,533 1,000 

PO_testenine-PRED_testenine ,236 ,100 2,369 ,018 ,053 

MED_testenine -PRED_testenine ,174 ,100 1,746 ,081 ,243 

Each row tests the null hypothesis that the Sample 1 and Sample 2 distributions are the same. Asymptotic 

significances (2-sided tests) are displayed. The significance level is ,05. 

 sladkarije 

Ranks 

  Mean Rank 

PRED_sladkarije 2,23 

MED_sladkarije 1,95 

PO_sladkarije 1,83 

Test Statisticsa 

N 201 

Chi-Square 41,238 

df 2 

Asymp. Sig. ,000 

a. Friedman Test 
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Pairwise Comparisons 

Sample 1-Sample 2 Test Statistic Std. 

Error 

Std. Test 

Statistic 

Sig. Adj. 

Sig. 

PO_sladkarije-MED_sladkarije ,117 ,100 1,172 ,241 ,724 

PO_sladkarije-PRED_sladkarije ,398 ,100 3,990 ,000 ,000 

MED_sladkarije-PRED_sladkarije ,281 ,100 2,818 ,005 ,014 

Each row tests the null hypothesis that the Sample 1 and Sample 2 distributions are the same. 

Asymptotic significances (2-sided tests) are displayed. The significance level is ,05. 

 moka, zdrob, kosmiči  

Ranks 

  Mean Rank 

PRED_moka, zdrob, kosmiči 2,03 

MED_moka, zdrob, kosmiči 2,06 

PO_moka, zdrob, kosmiči 1,91 

Test Statisticsa 

N 201 

Chi-Square 7,165 

df 2 

Asymp. Sig. ,058 

a. Friedman Test 

 konzervirani izdelki 

Ranks 

  Mean Rank 

PRED_konzervirani izdelki 2,06 

MED_konzervirani izdelki 2,09 

PO_konzervirani izdelki 1,85 

Test Statisticsa 

N 201 

Chi-Square 16,875 

df 2 

Asymp. Sig. ,000 

a. Friedman Test 

Pairwise Comparisons 

Sample 1-Sample 2 Test 

Statistic 

Std. 

Error 

Std. Test 

Statistic 

Sig. Adj. 

Sig. 

PO_konzervirani izdelki-PRED_konzervirani 

izdelki 

,206 ,100 2,070 ,038 ,115 

PO_konzervirani izdelki-MED_konzervirani 

izdelki 

,234 ,100 2,344 ,019 ,057 

PRED_konzervirani izdelki-MED_konzervirani 

izdelki 

-,027 ,100 -,274 ,784 1,000 
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Each row tests the null hypothesis that the Sample 1 and Sample 2 distributions are the same. Asymptotic 

significances (2-sided tests) are displayed. The significance level is ,05. 

 slani prigrizki 

Ranks 
 

Mean Rank 

PRED_slani prigrizki 2,11 

MED_slani prigrizki 2,00 

PO_slani prigrizki 1,89 

Test Statisticsa 

N 201 

Chi-Square 13,890 

df 2 

Asymp. Sig. ,001 

a. Friedman Test 

Pairwise Comparisons 

Sample 1-Sample 2 Test 

Statistic 

Std. 

Error 

Std. Test 

Statistic 

Sig. Adj. 

Sig. 

PO_slani prigrizki-MED_slani prigrizki ,104 ,100 1,047 ,295 ,885 

PO_slani prigrizki-PRED_slani prigrizki ,224 ,100 2,244 ,025 ,074 

MED_slani prigrizki-PRED_slani prigrizki ,119 ,100 1,197 ,231 ,694 

Each row tests the null hypothesis that the Sample 1 and Sample 2 distributions are the same. 

Asymptotic significances (2-sided tests) are displayed. The significance level is ,05. 

 kava in čaj 

Ranks 
 Mean Rank 

PRED_kava in čaj 2,04 

MED_kava in čaj 1,99 

PO_kava in čaj 1,98 

Test Statisticsa 

N 201 

Chi-Square 1,455 

df 2 

Asymp. Sig. ,483 

a. Friedman Test 
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 alkoholne pijače 

Ranks 
 

Mean Rank 

PRED_alkoholna pijača 2,13 

MED_alkoholna pijača 1,88 

PO_alkoholna pijača  1,98 

Test Statisticsa 

N 201 

Chi-Square 19,977 

df 2 

Asymp. Sig. ,000 

a. Friedman Test 

Pairwise Comparisons 

Sample 1-Sample 2 Test 

Statistic 

Std. 

Error 

Std. Test 

Statistic 

Sig. Adj. 

Sig. 

MED_alkoholna pijača-PO_alkoholna pijača  -,100 ,100 -,998 ,319 ,956 

MED_alkoholna pijača-PRED_alkoholna pijača ,251 ,100 2,519 ,012 ,035 

PO_alkoholna pijača -PRED_alkoholna pijača ,152 ,100 1,521 ,128 ,385 

Each row tests the null hypothesis that the Sample 1 and Sample 2 distributions are the same. 

Asymptotic significances (2-sided tests) are displayed. The significance level is ,05. 

 brezalkoholne pijače 

Ranks 

  Mean Rank 

PRED_brezalkoholna pijača 2,07 

MED_brezalkoholna pijača 1,94 

PO_brezalkoholna pijača 1,99 

Test Statisticsa 

N 201 

Chi-Square 4,778 

df 2 

Asymp. Sig. ,092 

a. Friedman Test 
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POST-HOC TEST 

 post-hoc test - konzervirani izdelki 

Pairwise Comparisons 

Sample 1-Sample 2 Test 

Statistic 

Std. Error Std. Test 

Statistic 

Sig. Adj. 

Sig. 

PO_konzervirani izdelki-MED_konzervirani 

izdelki 

,189 ,100 1,895 ,058 ,174 

PO_konzervirani izdelki-PRED_konzervirani 

izdelki 

,221 ,100 2,219 ,026 ,079 

MED_konzervirani izdelki-PRED_konzervirani 

izdelki 

,032 ,100 ,324 ,746 1,000 

Each row tests the null hypothesis that the Sample 1 and Sample 2 distributions are the same. 

Asymptotic significances (2-sided tests) are displayed. The significance level is ,05. 

 post-hoc test – izdelki z dolgim rokom trajanja 

Pairwise Comparisons 

Sample 1-Sample 2 Test 

Statistic 

Std. 

Error 

Std. Test 

Statistic 

Sig. Adj. 

Sig. 

PO_izdelki z dolgim rokom trajanja-

PRED_izdelki z dolgim rokom trajanja 

,129 ,100 1,297 ,195 ,584 

PO_izdelki z dolgim rokom trajanja-

MED_izdelki z dolgim rokom trajanja 

,192 ,100 1,920 ,045 ,164 

PRED_izdelki z dolgim rokom trajanja-

MED_izdelki z dolgim rokom trajanja 

-,062 ,100 -,623 ,533 1,000 

Each row tests the null hypothesis that the Sample 1 and Sample 2 distributions are the same. 

Asymptotic significances (2-sided tests) are displayed. The significance level is ,05. 





Priloga 5 

 

POST-HOC TEST 

 post-hoc test - doma pripravljena hrana 

Pairwise Comparisons 

Sample 1-Sample 2 Test 

Statistic 

Std. 

Error 

Std. Test 

Statistic 

Sig. Adj. 

Sig. 

PRED_doma pripravljena hrana-PO_doma 

pripravljena hrana 

-,065 ,100 -,648 ,517 1,000 

PRED_doma pripravljena hrana-MED_doma 

pripravljena hrana 

-,308 ,100 -3,092 ,002 ,006 

PO_doma pripravljena hrana-MED_doma 

pripravljena hrana 

,244 ,100 2,444 ,015 ,044 

Each row tests the null hypothesis that the Sample 1 and Sample 2 distributions are the same. 

Asymptotic significances (2-sided tests) are displayed. The significance level is ,05. 

 post-hoc – hrana pripravljena v toplotekah / trgovinah 

Pairwise Comparisons 

Sample 1-Sample 2 Test 

Statistic 

Std. 

Error 

Std. Test 

Statistic 

Sig. Adj. 

Sig. 

MED_pripravljena hrana v toplotekah / 

trgovinah-PRED_pripravljena hrana v 

toplotekah / trgovinah 

,450 ,100 4,514 ,000 ,000 

MED_pripravljena hrana v toplotekah / 

trgovinah-PO_pripravljena hrana v toplotekah / 

trgovinah 

-,542 ,100 -5,436 ,000 ,000 

PRED_pripravljena hrana v toplotekah / 

trgovinah-PO_pripravljena hrana v toplotekah / 

trgovinah 

-,092 ,100 -,923 ,356 1,000 

Each row tests the null hypothesis that the Sample 1 and Sample 2 distributions are the same. 

 Asymptotic significances (2-sided tests) are displayed. The significance level is ,05. 

 post-hoc – menze / restavracije 

Pairwise Comparisons 

Sample 1-Sample 2 Test 

Statistic 

Std. Error Std. Test 

Statistic 

Sig. Adj. 

Sig. 

MED_menze / restavracije-PRED_menze 

/ restavracije 

,856 ,100 8,579 0,000 0,000 

MED_menze / restavracije-PO_menze / 

restavracije 

-,988 ,100 -9,900 0,000 0,000 

PRED_menze / restavracije-PO_menze / 

restavracije 

-,132 ,100 -1,322 ,186 ,559 

Each row tests the null hypothesis that the Sample 1 and Sample 2 distributions are the same. 

Asymptotic significances (2-sided tests) are displayed. The significance level is ,05. 


