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POVZETEK 

V magistrski smo proučevali potrošniško vedenje pri nakupu rezanega cvetja in lončnic 

prebivalcev Slovenj Gradca. V vzorec je bilo vključenih 1618 prebivalcev Slovenj Gradca 

starih nad 18 let. Ugotavljali smo vrednost nakupa ob različnih praznikih, kateri dejavniki so 

najpomembnejši za nakup rezanega cvetja in lončnic ter zvestobo kupcev. Rezultati so 

pokazali, da prebivalci Slovenj Gradca ob verskih praznikih in ob vsakodnevnih nakupih 

rezanega cvetja in lončnic porabijo različno vsoto denarja. Za druge praznike, kot so rojstni 

dnevi, poroke, pogrebi, dan žena, materinski dan, udeleženci v primerjavi z verskimi prazniki 

v povprečju porabijo statistično značilno več denarja. Najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na 

odločitev o nakupu rezanega cvetja in lončnic je svežina cvetja ter, da velika večina kupcev 

tako rezano cvetje kot tudi lončnice raje kupuje v eni cvetličarni kot v različnih. 

Ključne besede: rezano cvetje, lončnice, potrošniki, vedenje, potrošniško vedenje 

SUMMARY 

We studied consumer behavior in the purchase of cut flowers and potters of Slovenj Gradec 

residents. The sample included 1618 inhabitants of Slovenj Gradec aged over 18 years. We 

determined the cost of buying flowers at various holidays, which factors are the most 

important for the purchase of cut flowers and potted plants, and the loyalty of customers. The 

results showed that the residents of Slovenj Gradec spend a different sum of money on 

purchases during religious holidays and on daily purchases of cut flowers and potted plants. 

In comparison to religious holidays people spend statistically significantly more money for 

holidays such as birthdays, weddings, funerals, women's day and mother's day. The most 

important factor influencing the decision to purchase cut flowers and flower pots is freshness 

of the flowers. The vast majority of customers prefer to buy both cut flowers and potted plants 

in one place rather than at different flower shops. 

Keywords: cut flowers, pot plants, consumers, behavior, consumer behavior 
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1 UVOD  

Vsi smo potrošniki. Nekatere stvari kupujemo vsakodnevno, nekatere občasno. Izdelke 

kupujemo glede na naše želje, potrebe, interese in predvsem glede na kupno moč oz. 

razpoložljiva sredstva za potrošnjo. Ker smo si med seboj ljudje različni, tudi kupujemo 

različne stvari, od hrane pa vse do rezanega cvetja in lončnic. 

Po Zakonu o varstvu potrošnikov (ZVPot) (Ur. l. RS 98/04) je potrošnik fizična oseba, ki 

pridobiva ali uporablja blago in storitve za namene izven njegove poklicne ali pridobitne 

dejavnosti. 

Je torej oseba, ki jo osebni cilji vodijo v izmenjavo dobrin. Ker se potrošniki različno 

obnašajo, je razumevanje vedenja potrošnikov skrivnostna »črna škatla«, kar proces 

izmenjave dobrin naredi nepredvidljiv (Burnett 2008, 75). 

Ljudje, kot potrošniki, že dolgo niso več samoumevni. Kupce je namreč potrebno pridobiti in 

obdržati. Veliko je različnih podjetij, zato je tudi konkurenca velika. Podjetja morajo v to 

vložiti veliko truda, saj se je za potrošnike potrebno boriti. Zelo pomembno je, da podjetje 

potrošnika razume in ve, kako se potrošnik obnaša pri nakupu. Vse to je potrebno ne le za 

uspeh, ampak tudi za to, da podjetje preživi (Musek Lešnik 2006a). 

Vsak potrošnik pa ima potrebe, ki ga ženejo pri nakupu. Potrebe potrošnikov je mogoče 

razdeliti v dve kategoriji in sicer eksplicitne in implicitne. Eksplicitne so tiste potrebe, ki so 

prepoznane in navedene, kot na primer nakupovalni seznam. V nasprotju z eksplicitnimi 

potrebami pa so implicitne tiste potrebe, ki se jih potrošniki ne zavedajo. S stališča podjetij je 

določitev značilnosti in koristi izdelka v skladu z izraženimi ali eksplicitnimi potrebami 

potrošnikov sorazmerno preprosta. Vendar pa se konkurenčna podjetja že zavedajo, da so 

potrošniki izrecna potreba in korist za podjetja (Kumar in Shah 2010, 595). 

Avtor Khan (2006, 4) pravi, da je vedenje potrošnikov možno definirati kot proces 

sprejemanja odločitev in telesno aktivnost, ki je vključena v pridobivanje, vrednotenje, 

uporabo in razpolaganje z blagom oz. storitvijo. Opredelitev jasno kaže, da ne gre samo in 

zgolj za nakup blaga ali storitev, ampak je to nekaj več. Dobro se je namreč posvetiti 

potrošniku še preden je blago kupljeno. Postopek nakupa se začne že v glavi potrošnika, kar 

vodi v iskanje alternativ, odločanje in se zaključi z nakupom. 

Ko proučujemo vedenje potrošnikov, je dobro razumeti oz. poznati dejavnike, ki vplivajo na 

nakupno vedenje. Literatura dejavnike razčlenjuje na različne načine. Kljub razlikam med 

različnimi avtorji je mogoče dejavnike, ki vplivajo na vedenje potrošnikov razvrstiti v pet 

skupin: kulturne dejavnike (kulture, subkulture, socialni razredi), družbene dejavnike 

(družina, skupina, vloga in status), fizične dejavnike (motivacija, zaznavanje, učenje), osebne 
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dejavnike (starost, ekonomski položaj, poklic) in trženjsko mešanico (izdelek oz. storitev, 

cena, promocija in dostopnost) (Furaiji, Łatuszyńska in Wawrzyniak 2012, 78–79). 

Za cvetličarska podjetja je pomembno, da celovito spoznajo dejavnike, ki vplivajo na 

nakupno vedenje kupcev, z namenom, da ugotovijo njihove želje in potrebe, saj se jim na ta 

način ponudijo izdelki, s katerimi bodo zadovoljili svoje potrebe. Pomembno je poznati tudi 

navade kupcev in predvsem na podlagi česa se odločajo za nakup. V kolikor cvetličarne 

ugotovijo, kaj je za potrošnika pri nakupu rezanega cvetja in lončnic pomembno, lahko na 

podlagi tega izpopolnijo svojo ponudbo. 

Prav tako pa moramo poznati motivacijski proces, ki se začne s tem, ko se pojavi potreba, ki 

jo je potrebno zadovoljiti. Ta potreba povzroči nastanek napetosti in potrošnika usmeri v 

prizadevanje, da potrebo zmanjša ali pa odpravi. Osnovni namen motivacijskega kroga je 

razlaga zadovoljevanja potreb. Krog se začne s tem, ko se v naši okolici pojavi dražljaj (lahko 

je to vpliv ali spodbuda, ki povzroči reakcijo organizma), ki spodbudi v posamezniku potrebo. 

Kadar je dražljaj dovolj intenziven, posameznik začne aktivnost, da bi prišel do cilja in 

zadovoljil potrebo (v našem primeru je ta aktivnost nakup). Ko pa posameznik obstoječo 

potrebo zadovolji, se pojavi novi dražljaj (Černetič 2004, 144, po Juteršek 2012, 10). 

Včasih se nam zdi, da so »nagoni«, ki prepričajo ljudi, da potrošijo denar in kupijo izdelke ter 

plačajo storitve, zelo enostavni. Tako je tudi v primeru, da ko v hladilniku zmanjka 

marmelade, ker smo jo pojedli, gremo kupit novo marmelado. Vprašanje je, zakaj za zajtrk 

raje jemo na kruh namazano marmelado in ne kaj drugega (Možina, Zupančič in Postružnik 

2010, 293, po Jakob 2012, 19). 

Razumevanje motivacije potrošnikov pri nakupu je zelo pomembno. Motivacija potrošnika je 

namreč ključnega pomena, poznavanje želja, motivov in potreb posameznika pa igra izjemno 

pomembno vlogo, saj pove podjetjem, kaj potrošniki želijo in kaj bodo kupovali (Lovšin 

2010, 5). 

Potrošnike lahko glede na način njihovega odločanja v nakupnih situacijah razdelimo v štiri 

skupine oz. modele potrošnikov. Po navedbah Schiffmana in Kanuka (2000, 439–442) so to: 

 ekonomski model (potrošnik se obnaša racionalno, potrošnik  naj bi poznal celotno 

ponudbo izdelkov, pozna njihove prednosti in slabosti, ampak potrošnik nikoli nima vseh 

informacij); 

 pasivni oz. iracionalni model (nasprotje ekonomskemu modelu, potrošnik je občutljiv, 

impulziven in neracionalen, včasih kupi stvar, ki je ne potrebuje in svojo odločitev kasneje 

obžaluje); 

 kognitivni model (potrošnik je reševalec problemov, išče namreč izdelke ali storitve, ki 

zadovoljijo njegove potrebe, hkrati pa ocenjuje informacije in podatke o izbranih izdelkih 

ter išče nove informacije)  in 
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 emocionalni model (povezovanje globokih čustev z nakupom izdelka oz. storitve, je 

impulziven model, kar pa ne pomeni, da je s čustvi pogojen nakup neracionalen). 

Podobna raziskava kot naša je bila narejena leta 1994 v Ljubljani. Z raziskavo so pregledali 

prodajo okrasnega cvetja v Ljubljani, proučili nakupno obnašanje potrošnikov in opazovali 

njihove lastnosti (spol, starost, izobrazba, posest vrta), katere naj bi vplivale na njihove 

nakupne odločitve. Ugotovili so, da so potencialni kupci okrasnega cvetja praviloma ženske, 

potrošniki stari od 26-50 let, s srednjo, višjo ali visoko izobrazbo in imajo vrt. Če bi želeli 

pospešiti prodajo cvetja, bi bilo potrebno izboljšati kakovost z redno dobavo svežega cvetja, 

popestriti ponudbo z uvozom večjega števila eksotičnih vrst, urediti prodajna mesta in okolico 

ter ponuditi dostavo cvetja na dom. Prav tako se tudi znanje in prijaznost prodajalcev uvrščata 

med pomembne dejavnike pri odločitvi Ljubljančanov o nakupu okrasnega cvetja (Zadel 

1996). 

Osem let kasneje je bila prav tako v Ljubljani narejena raziskava, ki je proučevala nakupne 

navade potrošnikov cvetja. Podatke je avtorica zbirala na podlagi priložnostnega vzorca in s 

pomočjo terenskega anketiranja. V vzorec je bilo vključenih 90 ljudi, anketiranje pa je 

potekalo v mesecu marcu in aprilu 2002. Raziskava je pokazala, da je večina ljudi zadovoljnih 

s ponudbo cvetja v Ljubljani, ljudje najpogosteje kupujejo v cvetličarni najbližji njihovemu 

domu, da se največ cvetja poklanja ob osebnih praznikih ter da je samostojno zavijanje daril 

odvisno od spola (Česen 2002, 17–40). 

V Grčiji so leta 2010 naredili raziskavo, katere namen je bil analizirati vedenje potrošnikov 

pri nakupu cvetja in razkriti socialno-ekonomske značilnosti, ki vplivajo na potrošnika pri 

izbiri o nakupu rezanega cvetja in lončnic. Ugotovitve so pokazale, da ljudje kupujejo cvetje 

tako, da si dvignejo kakovost življenja, kot tudi za darila drugim ljudem, za različne verske in 

družabne dogodke. Razlike so se pokazale le pri spolu in glede izobrazbe anketirancev. Cvetje 

pogosteje kupujejo ženske in višja kot je izobrazba, večja je pogostost nakupov cvetja 

(Tzavaras, Kalogianni in Bourlakis 2010, 403). 

Prav tako leta 2010 je bila v Ameriki narejena raziskava, ki je proučevala, katero barvo cvetja 

najpogosteje kupujejo potrošniki. Podatke je za namen raziskave zbrala skupina Ipsos-

National Panel Diary za American Floral Endowment. Raziskava je vključevala 48 

potrošnikov iz Washingtona in njihove mesečne nakupe v zadnjih 13 letih (1992-2015). 

Ugotovitve so pokazale, da največ nakupov cvetja opravijo ženske, prav tako so one tudi 

največkrat prejemnice cvetja. Najpogostejša barva, ki jo kupujejo moški vsakodnevno, za 

različne obletnice, kot tudi za valentinovo je »RedBronze« (bronasta, oranžna, rdeča). 

Najpogosteje »RedBronze« barvo rezanega cvetja moški in ženske kupujejo tudi ob božiču, 

ob materinskem dnevu pa svojim materam raje poklonijo cvet v barvi »PeachPink« (roza ter 

barva breskve in lososa)  (Yue in Behe 2010, 80–82). 
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Naša raziskava se od drugih razlikuje v tem, da takšne vrste raziskava v tem okolišu še ni bila 

narejena. Četudi je mesto Slovenj Gradec majhno mesto v primerjavi z Ljubljano (od nje je 

oddaljeno 66,68 km zračne linije) ali Mariborom (od njega je oddaljeno 43,98 km zračne 

linije), je prav tako za mesto in cvetličarne v Slovenj Gradcu pomembno, da poznajo vedenje 

potrošnikov. Pomembna pri vsem tem pa je tudi bližina državne meje z Avstrijo, ki je 

oddaljena zgolj 12,79 km zračne linije, in pretekli način življenja Slovencev, ki živijo v bližini 

avstrijske meje. Nekdaj, še v Jugoslaviji in tudi, ko je Slovenija postala že samostojna država, 

so Slovenci, ki živijo ob meji, hodili čez mejo po hrano, pijačo, obleke in tako dalje, saj se 

tega pri nas še ni dobilo oz. je bila ponudba izdelkov v Avstriji večja. Ta vzorec potrošniškega 

vedenja se je ohranil še vse do danes, saj čeprav imamo v Sloveniji zadostno ponudbo 

izdelkov in se cene ne razlikujejo, se Slovenci po nakupih še vedno odpravljajo čez mejo. 

Tako je tudi za rezano cvetje in lončnice. Še vedno je miselnost ljudi takšna, da so v Avstriji 

kvalitetnejši izdelki. 

V Slovenj Gradcu je le ena velika cvetličarna oz. vrtni center, katere lastnik je Semenarna 

Ljubljana, ki jo vodijo strokovno izobraženi kadri. Poleg te cvetličarne je v Slovenj Gradcu 

veliko majhnih cvetličarn, vodenih s strani ene osebe, ki je odgovorna za vse. Ta oseba je 

največkrat cvetličar ali aranžer in nima zadostnih znanj o vodenju, financah in raziskavah 

trga. Zaradi tega je še toliko pomembnejša naša raziskava, saj jim lahko s tem pomagamo in 

jim damo smernice za nadaljnje delovanje. Sami se verjetno takšne raziskave ne bi lotili, saj 

vzame veliko časa, poleg tega pa nimajo ustreznega znanja za oblikovanje in izvedbo 

raziskave. 

Podatki pridobljeni z raziskavo bi koristili cvetličarnam in vrtnim centrom v Slovenj Gradcu, 

saj bi prikazali trenutne potrebe in želje potrošnikov oz. kaj je za potrošnika najpomembnejše, 

hkrati pa bi lahko iz teh podatkov cvetličarne in vrtni centri razbrali, v kateri smeri bi bilo 

smiselno razširiti ponudbo. 

1.1 Namen magistrskega dela 

Namen raziskave je s pomočjo strokovne literature raziskati vedenje potrošnikov pri nakupu 

rezanega cvetja in lončnic ter ugotoviti, kakšno je nakupno vedenje potrošnikov pri nakupu 

rezanega cvetja in lončnic v Slovenj Gradcu. 

1.2 Cilji magistrskega dela 

S pomočjo raziskave smo identificirali dejavnike, ki so pri nakupu cvetja za slovenjgraškega 

potrošnika najbolj pomembni, njihovo zvestobo cvetličarnam in razlike v vrednosti nakupa ob 

verskih praznikih. Raziskavo smo izvedli z vprašalnikom, s katerim smo ugotavljali, kakšno 

je vedenje potrošnikov cvetja v Slovenj Gradcu. 
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Cilji našega magistrskega dela so: 

 proučiti sodobno domačo in tujo strokovno literaturo s področja vedenja potrošnika; 

 proučiti, kaj potrošnika motivira za nakup; 

 ugotoviti podobnosti in razlike med definicijami različnih vrst potrošnikov; 

 ugotoviti, kako se vrednost nakupa spreminja glede na priložnost; 

 ugotoviti, kateri dejavnik je za kupce najpomembnejši pri nakupu cvetja; 

 opraviti terensko anketiranje in z njim pridobiti ustrezne podatke; 

 ugotoviti, ali so kupci rezanega cvetja in lončnic v Slovenj Gradcu zvesti eni cvetličarni; 

 na podlagi rezultatov podati predloge za cvetličarne. 

1.3 Raziskovalne metode 

Magistrska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. Teoretični del 

magistrske naloge temelji na raziskovanju in predstavitvi strokovne literature ter najnovejših 

teoretičnih spoznanj z obravnavanega področja. V teoretičnem delu smo proučevali 

znanstveno teoretična dognanja s področja vedenja potrošnika. Proučili smo tako domačo kot 

tudi tujo strokovno literaturo, ki se tiče našega obravnavanega problema, kot tudi strokovne 

članke in že obstoječe raziskave s tega področja. Uporabljene so metoda analize za 

razčlenjevanje teoretičnih izhodišč ter metodi sinteze in kompilacije za združevanje 

konceptov in ugotovitev različnih avtorjev. 

Empiričen del naloge temelji na kvantitativni raziskavi, v okviru katere smo izvajali terensko 

anketiranje. Raziskava temelji na primarnem zbiranju podatkov, anketiranje pa je izvedeno v 

mestu Slovenj Gradec. Anketni vprašalnik smo oblikovali s pomočjo teoretičnih izhodišč. Za 

namen raziskave smo uporabili priložnostni vzorec, saj so sodelujoči v anketi izbrani glede na 

njihovo pripravljenost za sodelovanje v raziskavi, morali so biti tudi relevantni za raziskavo 

(kupci rezanega cvetja in lončnic v Slovenj Gradcu, stari nad 18 let) ter so bili v času, ko se je 

izvajalo terensko anketiranje na tistem mestu. 

Vzorec smo pridobili na podlagi populacije, ki predstavlja vse kupce rezanega cvetja in 

lončnic v Slovenj Gradcu stare nad 18 let. Predvidena velikost vzorca je 13598 prebivalcev 

Slovenj Gradca starih nad 18 let, od tega 6734 moških in 6864 žensk (SURS b. l.). V vzorec 

so zajeti vsi prebivalci občine Slovenj Gradec, starejši od 18 let. 

Sodelujoče v raziskavi smo prosili, če bi si vzeli par minut časa in izpolnili anketni 

vprašalnik. 

Anketiranje smo izvajali s pomočjo metode CAPI – računalniško podprto osebno anketiranje, 

kjer anketar odgovore zapisuje v posebej zasnovan računalniški program. Prednost osebnega 

oz. terenskega anketiranja je predvsem to, da dobimo več popolnih odgovorov, saj je manj 

možnosti za napačno razumevanje vprašanj in odgovorov (Mediana 2009). 



 

6 

Za statistično analizo pri obdelavi in prikazovanju podatkov smo uporabili programsko 

opremo za analiziranje družboslovnih podatkov IMB SPSS Statistics, rezultati pa so 

predstavljeni v obliki grafov in preglednic. Prav tako je poleg grafov in preglednic podan tudi 

spremni tekst in obrazložitev.  

V sklepnem delu magistrske naloge smo ugotovitve in rezultate raziskave povzeli, jih 

primerjali s teoretičnimi izhodišči ter podali priporočila za cvetličarne. 

1.4 Predpostavke in omejitve pri raziskavi 

V raziskavi smo predpostavljali, da: 

 so za potrošnika pri nakupu rezanega cvetja in lončnic pomembni različni dejavniki; 

 je način njihovega odločanja v nakupnih situacijah različen; 

 pri iskanju literature in pridobivanju podatkov, ki se nanašajo na teoretični del naloge, ne 

bomo imeli večjih težav, saj je tema magistrske naloge relativno dobro opredeljena; 

 so anketiranci pripravljeni izpolnjevati anketni vprašalnik; 

 so anketiranci anketni vprašalnik reševali vestno in bodo vnešeni podatki izražali 

resnično stanje; 

 bo vrnjenih uspešno rešenih anketnih vprašalnikov dovolj, da bo raziskava relevantna; 

 lahko na podlagi rezultatov o poznavanju vedenja potrošnika, svetujemo cvetličarnam, 

kako prilagoditi svojo ponudbo. 

Pri izdelavi magistrske naloge smo predvidevali tudi nekatere metodološke omejitve: 

 možnost odklonilnega odnosa anketirancev; 

 časovna omejitev anketiranja, saj se bo terensko anketiranje izvajalo samo določen čas; 

 omejitev je tudi, da nimamo dostopa do vseh kupcev in v raziskavo ne moremo zajeti 

vseh. 

Osredotočili smo se na proučevanje podatkov pridobljenih na podlagi lastnega vprašalnika, 

domačo in tujo literaturo in že narejene raziskave ter lastno znanje pridobljeno v času študija. 
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2 VEDENJE POTROŠNIKOV 

V nadaljevanju bomo predstavili poglavja, ki se nanašajo na vedenje potrošnikov. 

Obnašanje potrošnikov je, kot vsako drugo vedenje, ciljno usmerjeno (Baumgartner & Pieters, 

2008, po Kopetz idr. 2012, 208). Ko se ljudje odločijo, katere izdelke in blagovne znamke naj 

kupijo in v kakšni količini, to storijo zaradi različnih ciljev, ki jih skušajo doseči (Kopetz idr. 

2012, 208). 

2.1 Teoretična izhodišča potrošnikovega vedenja 

V petdesetih letih prejšnjega stoletja se je razvil trženjski koncept, zato je bila prepoznana 

potreba po proučevanju vedenja potrošnikov. Trženje se začne s potrebami kupca in konča s 

svojim zadovoljstvom (Khan 2006, 5). 

Na začetku so mnoge ekonomske teorije, ki so proučevale vedenje potrošnikov, izhajale iz 

domneve, da posamezniki ravnajo racionalno, kar pomeni, da si želijo z nakupom izdelkov in 

storitev svoje potrebe čim bolj zadovoljiti in pridobiti čim večje koristi (maksimiranje 

zadovoljstva).  

V zgodnjih fazah razvoja so področje vedenja potrošnika pogosto obravnavali kot nakupno 

obnašanje, kar je poudarjalo sovplivanje med proizvajalci in potrošniki. Managerji so 

spoznali, da je vedenje potrošnikov proces, ki se nikoli ne konča, in ni zgolj tisto, kar se 

dogaja pri plačilu blaga. Res je, da je menjava (denar – blago) pomemben del vedenja 

potrošnikov, vendar razširjen pogled poudarja celoten proces potrošnje.  

Sedaj se proučevanje vedenja potrošnikov osredotoča na to, kako se posamezniki odločajo o 

tem, kako bodo porabili razpoložljive vire za nakup izdelkov in storitev. Ta vidik vključuje 

vsa vprašanja, kot so: kaj potrošniki kupujejo, zakaj kupujejo, kdaj kupujejo, kje kupujejo, 

koliko kupujejo idr. (Možina, Tavčar in Zupančič 2012, 56–57). 

2.2 Potrošnik 

Poznamo različne definicije potrošnika, ki so si v splošnem zelo podobne. Potrošniki smo 

torej vsi ljudje, tudi otroci, ki v trgovini prosijo mamo za bonbone. 

Avtor Musek Lešnik (2007, 12) pravi, da je potrošnik prvi, ki prepozna upadanje subjektivne 

»vrednosti« podjetja in njegove ponudbe. Je tudi tisti, ki z vedenjem, navadami, odločitvami 

in namerami sooblikuje usodo podjetja. Potrošnik je torej tista oseba, ki je osrednji cilj vsega, 

kar podjetje počne, podjetje pa je življenjsko odvisno od njega. 
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Možina, Zupančič in Štefančič Pavlovič (2002, 13) so postavili naslednjo definicijo: 

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

namenom zadovoljiti osebne ali skupne (na primer družinske) potrebe«. 

Potrošnik je lahko tisti, ki ravnokar kupuje dobrine, tisti, ki se pripravlja na nakup ali pa tisti, 

ki bo svoj nakup opravil v prihodnosti. Tiste, ki bodo svoj nakup opravili v prihodnosti, in 

katerih nakup spodbujamo z različnimi sredstvi, imenujemo potencialni potrošniki. 

Avtor Burnet piše (2008, 75), da je potrošnik bistveni partner v procesu izmenjave. Brez 

potrošnikov bi se izmenjava ustavila. Potrošniki so torej središče trženja, njihove potrebe in 

želje so razlog za samo trženje. Brez razumevanja njihovega obnašanja ponudba na trgu ne 

more biti prilagojena potrebam potrošnikov oziroma potencialnih potrošnikov. Kadar 

potencialni potrošniki niso zadovoljni, izmenjave in ciljev prodajalca ni mogoče doseči. 

Dokler lahko potrošniki samostojno in svobodno izbirajo med konkurenčnimi izdelki ali 

storitvami, so namreč vseeno pod nadzorom trga. 

Potencialni potrošniki so tisti, ki (Možina, Tavčar in Zupančič 2012, 59): 

 se ne zavedajo potreb po določeni dobrini, 

 imajo svojo potrebo slabo razvito (slaba intenziteta potrebe), 

 nimajo ustreznih informacij o izdelku oz. storitvi, 

 kupujejo sorodne izdelke pri drugih konkurenčnih organizacijah in  

 nimajo ustreznih denarnih sredstev za nakup. 

Tako kot so si med seboj različne definicije potrošnika, pa se razlikujejo potrošniki danes in 

nekoč. Dandanes so potrošniki veliko zahtevnejši, premožnejši, negotovi, bolj izobraženi in 

bolj mobilni kot kadarkoli prej, vendar pa je še vedno velik del prebivalstva reven in socialno 

izključen iz prodaje ali nudenja storitev. Ko govorimo o spreminjanju potrošnika, lahko 

govorimo o treh komponentah: 

 Demografski trendi. Struktura prebivalstva se skozi čas spreminja. Kljub velikosti trga, ki 

ga predstavlja celotna Evropska unija, se bo struktura prebivalstva v naslednje pol stoletja 

občutno spremenila. Manjša stopnja rodnosti in večja življenjska doba bo imela za 

posledico staro populacijo. 

 Socialno-ekonomski trendi. Število ljudi, ki vstopajo na trg dela, starih med 15 in 29 je 

začelo upadati (v preteklosti je bila stopnja brezposelnosti najvišja ravno v tej starostni 

skupini). Povečalo se je predvsem število zaposlenih žensk, več je dela s krajšim 

delovnim časom, več pa je tudi samozaposlovanja, ki je posledica odpuščanja in 

predčasnih upokojitev.  

 Trendi življenjskega stila. Kombinacija tako demografskih kot socialno-ekonomskih 

trendov je pripeljala do niza vrednot, povezanih z vedenjem potrošnikov. Obstaja veliko 

paradoksov. Smo namreč bogatejša družba kot smo bili v preteklosti, vendar pa je vedno 

več ljudi revnih, dolgotrajno brezposelnih in jih ni mogoče obravnavati kot 
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konvencionalne potrošnike. Siv potrošnik ni potrošnik izpred dvajsetih let, vendar je 

verjetno bogat in naklonjen zdravju, športu in modi. Trg oblačil stagnira, medtem ko trg 

športnih oblačil raste (Fernie, Fernie in Moore 2003, 18–24). 

2.3 Vedenje potrošnika 

Obnašanje oz. vedenje potrošnikov proučujejo različne vede, kot so sociologija, ekonomija, 

trženje, demografija, psihologija, pedagogika, vedenjske vede idr. (Možina, Tavčar, Zupančič 

2012, 55). 

Avtor Khan (2006, 4) pravi, da je vedenje potrošnika mogoče opredeliti kot postopek 

odločanja in telesne dejavnosti, ki je vključena v pridobivanje, vrednotenje, uporabo in porabo 

blaga in storitev. Opredelitev jasno kaže, da ne gre samo in zgolj za nakup blaga ali storitev, 

ampak je to nekaj več. Dobro se je namreč posvetiti potrošniku še preden je blago kupljeno. 

Postopek nakupa se začne že v glavi potrošnika, kar vodi v iskanje alternativ, odločanje in se 

zaključi z nakupom. 

»Vedenje potrošnikov je del splošnega človekovega vedenja, pri katerem v glavnem ločimo: 

situacijo, v kateri je človek; sile, ki iz okolja delujejo nanj; vloge, ki jih prevzema v skladu s 

svojimi aktivnostmi; stališča in znanja, ki so mu potrebna za opravljanje aktivnosti«  (Možina, 

Tavčar, Zupančič 2012, 55). 

Avtorja Mowen in Minor (1998, po Možina, Tavčar, Zupančič 2012, 57) menita, da je 

vedenje potrošnikov »raziskovanje nakupnih enot in menjalnih procesov, vpletenih v 

pridobivanje, uporabo in odstranjevanje dobrin, storitev, izkušenj in idej«. 

Vedenje potrošnikov je torej psihološki pojav, na katerega vplivajo ekonomski, sociološki in 

drugi dejavniki, in ne obratno (Musek Lešnik 2007, 13). 

Vključuje lahko psihološke procese, s pomočjo katerih potrošniki prepoznavajo svoje potrebe, 

iščejo načine za njihovo zadovoljitev, se odločajo za oziroma o nakupu, razlagajo informacije 

in izvedejo načrt (Furaiji, Łatuszyńska in Wawrzyniak 2012, 76). Možno ga je obravnavati 

oziroma razumeti tudi kot kombinacijo prizadevanj in rezultatov povezanih z zadovoljitvijo 

potreb potrošnika pri reševanju problemov (Burnett 2008, 75). 

Ameriško trženjsko združenje vedenje potrošnikov opredeljuje kot »dinamično medsebojno 

vplivanje med porabnikovim vedenjem, njegovim afektivnim in kognitivnim svetom ter 

dražljaji v okolju, pod vplivom katerih se ljudje v življenju vključujejo v menjalne procese« 

(Peter in Olson 2002, 6, po Verhovec Kajtner 2003, 5). 

Vedenje porabnikov se po definiciji ameriškega trženjskega združenja ves čas spreminja, saj 

se spreminja tudi mišljenje potrošnikov, kar pomeni, da si želijo vedno nekaj novega. Na 
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vedenje potrošnikov vpliva tudi njihovo mišljenje, občutki ter dražljaji iz okolja. Za 

potrošnika je pomembno, da prepozna, čemu so izdelki namenjeni, za prodajalce pa je 

pomembno, da vedo, kaj potrošnika sili v nakup. Nakup je tudi menjalni proces, saj potrošniki 

kupujejo oz. porabljajo denar za nakup izdelka ali storitve (Verhovec Kajtner 2003, 5). 

Lahko pa vedenje potrošnikov razumemo tudi kot vedenje, ki ga potrošniki izkazujejo takrat, 

kadar iščejo izdelke, jih vrednotijo, kupijo, uporabljajo in opustijo. Lahko gre za storitev, 

izdelek, doživetje ali pa idejo, od katerih se pričakuje, da bodo zadovoljili porabnikove želje 

in potrebe (Vida idr. 2010, 3, po Lozić 2014, 4). 

2.4 Razlogi za proučevanje potrošnikovega vedenja 

Razlogov za proučevanje potrošnikovega vedenja je več. Najpomembnejši razlog pa je gotovo 

vloga potrošniškega vedenja v naših življenjih. Veliko časa namreč preživljamo v trgovinah, s 

prijatelji in znanci se pogovarjamo o izdelkih in storitvah, veliko izdelkov pa vidimo tudi na 

televiziji. Vse te informacije vplivajo na naše vsakodnevno odločanje. 

Vedenje potrošnika vpliva na njegove odločitve, potrošnikovo vedenje je posebna, uporabna 

disciplina. Vse to vodi do dveh perspektiv, mikro perspektivo in družbeno perspektivo. Mikro 

perspektiva, vključuje razumevanje potrošnikov z namenom pomagati podjetjem ali 

organizacijam, da doseže svoje cilje. Vodilni ljudje v podjetjih želijo razumeti potrošnike, ne 

glede na to ali so oglaševalci, oblikovalci izdelkov, tržni ali prodajni vodje. Družbena 

perspektiva pa se kaže na makro ravni. Potrošniki skupaj vplivajo na gospodarske in družbene 

razmere. Močno vplivajo tudi na to, kaj bo izdelek, kateri materiali oziroma viri bodo pri tem 

porabljeni (Khan 2006, 5). 
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3 VRSTE OZIROMA MODELI VEDENJA POTROŠNIKOV 

Potrošniki se razlikujejo glede na določene komponente, kot so (Solomon, Russell-Bennett in 

Previte 2013,10–11): 

 Starost. Različne starostne skupine imajo različne interese in potrebe. Kljub temu pa se 

ljudje, ki pripadajo isti starostni skupini razlikujejo med seboj, pogosto pa si delijo 

skupek vrednot in kulturnih izkušenj, ki jih prenašajo skozi življenje. 

 Spol. Spol je osrednja značilnost naše identitete. Oglaševanje je narejeno drugače za 

ženske in moške, skozi vsa obdobja življenja. Začne se s prodajo plenic v roza in modri 

barvi. Potrebno je torej razumeti vpliv spolne identitete in kako to vpliva na odnose 

potrošnika z blagovno znamko, izdelki in porabo.  

 Struktura družine. Družina in zakonski status sta pomembni demografski komponenti, saj 

zelo vplivata na prednostno potrošnjo. Samski ljudje pogosto telovadijo, hodijo v bare, na 

koncerte in v kino. Družine z majhnimi otroki pogosto kupujejo veliko zdrave hrane in 

sadne sokove, medtem ko starši samohranilci in tisti starši s starejšimi otroki veliko 

kupujejo hitro hrano. 

 Socialni razred in dohodek. Socialni razredi ponazarjajo ljudi, ki so si podobni glede na 

dohodek in socialni položaj v družbi. Ti ljudje po navadi opravljajo podobne poklice, po 

navadi imajo podoben okus za glasbo in hrano, oblačila in prostočasne dejavnosti. 

Pogosto si delijo tudi ideje in vrednote, kako naj bi zgledalo življenje. 

 Etičnost. V državah, kjer je bilo v prejšnjih letih veliko priseljevanja, se je odprla 

možnost oblikovanja specializiranih izdelkov za različne rasne in etične skupine. Poleg 

tega je dobro tudi, da se izdelke predstavi in ponudi ljudem, ki niso člani te skupine, da 

lahko tudi oni spoznajo na primer okuse različnih narodov. 

 Življenjski stil. Tudi če si ljudje delijo starost in spol, imajo lahko popolnoma drugačen 

življenjski stil. Kako smo s sabo zadovoljni, naše vrednote, stvari, ki jih radi počnemo v 

našem prostem času – vse to vpliva na odločitev o nakupu oziroma na izbiro izdelka. 

3.1 Glede na sprejemanje inovacij 

Kupce lahko razdelimo glede na to, koliko so naklonjeni inovacijam in v kolikšni meri jih 

sprejemajo. Avtor Mumel (1999, 59, po Mihalčič 2006, 18) navaja naslednje štiri razdelitve 

potrošnikov: 

 Inovatorji. Inovatorjev je okoli 2,5 %, v celoti sprejemajo tveganje pri nakupu manj 

poznanega izdelka. Za referenčno skupino imajo druge inovatorje. Pri učenju o novem 

izdelku iščejo različne informacije pri komercialnih občilih in pri prodajnemu osebju. 

 Prvi kupci. Prvih kupcev je okoli 13,5 %, so mnenjski voditelji v lokalni referenčni 

skupini. Pripravljeni so sprejeti tveganje, a jih skrbijo napake. Za pridobivanje informacij 

uporabljajo profesionalne in medsebojne vire informacij ter jih posredujejo naprej, 

drugim potrošnikom. 
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 Zgodnja večina. Potrošnikov v skupini zgodnja večina je okoli 34 %, inovacijo 

sprejemajo prej kot večina drugih kupcev, vendar šele potem, ko so inovatorji preverili 

uspešnost. Največ jim pomenijo medosebni viri informacij. 

 Pozna večina. Tudi potrošnikov v skupini pozna večina je okoli 34 %, so precej skeptični 

do inovacij. Inovacijo sprejmejo le, v kolikor starejši izdelki niso na voljo. 

 Mečkači. Teh je okoli 16 %, so zelo dogmatični in usmerjeni v preteklost. Inovacije 

sprejmejo zgolj proti svoji volji. 

3.2 Glede na način zaznavanja blaga 

Pri nakupu izdelkov in storitev je od človeka odvisno, katero čutilo bo prevladalo pri nakupu. 

Nekateri pri nakupu uporabljajo večinoma vid, drugi sluh, tretji vonj in četrti otip. Glede na 

to, katero čutilo potrošnik uporablja pri nakupu prevladuje, ločimo (Skok 2012, 4): 

 Vizualne kupce. Takšnim kupcem je pomemben izgled izdelka, opazujejo okolje, izložbo, 

svetovalca, med seboj primerjajo izdelke, pri odločitvi za nakup pa je zelo pomembna 

tudi embalaža izdelka. Prevladujoče čutilo, ki ga potrošnik uporablja pri nakupu, je torej 

vid. Za te vrste kupca je zelo pomembno, da je prodajalna čista in urejena, blago na 

policah pa urejeno zloženo. 

 Avditivne kupce. Za avditivne kupce je značilno, da jih lahko prepričaš z veliko 

informacijami o izdelku oziroma storitvi, poudarjaš kakovost izdelka, uporabnost in 

koristnost. Primarni čut, ki ga uporablja ta vrsta potrošnikov je sluh, ki služi tudi kot 

odločilno čutilo pri nakupu.  

 Avdiovizualne kupce. Za takšne kupce je značilno, da želijo pred nakupov veliko slišati o 

izdelku, pomembno pa jim je tudi, da izdelek vidijo. Pri prvi fazi nakupa je pomemben 

ogled izdelka, v drugi pa, da kupec čim več sliši o izdelku od prodajalca. 

 Kinestetične kupce. Takšne kupce bomo zadovoljili le, če bodo lahko izdelek tudi otipali 

in začutili. Takšnega kupca v nakup izdelka ne prepriča, niti če izdelek gleda, niti da o 

njem sliši razlago prodajalca. Na pol se za nakup odloči takrat, ko lahko izdelek otipa. 

3.3 Glede na osebnostne lastnosti in način nakupnega vedenja 

Poznamo različne skupke potrošnikov glede na osebnostne lastnosti in način nakupnega 

vedenja.  
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Preglednica 1: Vrste potrošnikov glede na osebnostne lastnosti in način nakupnega 

vedenja 

Odločni kupci – so samostojni, radi kupujejo v 

trgovinah, kjer si lahko sami izberejo izdelke ter 

opravijo nakup. Običajno je, da so odločni 

kupci, tisti kupci, ki imajo dovolj informacij o 

izdelkih. 

Neodločni kupci – so omahljivi, vsega se bojijo 

ter ne vedo, kaj si želijo, zanimajo se za različne 

izdelke, ne znajo pa sprejeti odločitve za en sam 

izdelek. Takšne vrste kupci ne znajo izraziti 

svoje želje, so mirni in tihi kupci. 

Zaupljivi kupci – predani so določeni trgovini in 

prodajalcem. Ko takšne kupce pridobimo,  je z 

njimi enostavno delati, vendar zaradi tega ne 

smemo biti površni. Za kupca je 

najpomembnejše ohranjanje zaupanja. 

Nezaupljivi kupci – prepričani so, da bodo med 

nakupom prevarani, zato je zelo pomembno, da 

vzpostavimo zaupanje med kupcem in 

prodajalcem. 

Skromni kupci – zadovoljni so s standardnimi 

uslugami, novosti jih ne zanimajo. Takšni kupci 

hitro postanejo zvesti, če se znamo z njimi 

pogovarjati in jim svetovati ter se jim 

posvetimo. 

Ošabni kupci – prodajalcu vedno hočejo dokazati 

svoj prav. Pomembno je, da prodajalec takšnemu 

kupcu ne daje informacij, za katere ni 

popolnoma prepričan, da so pravilne. Prodajalec 

ne sme takšne vrste kupcu nikoli pokazati ali 

povedati, da nima prav. 

Nestrpni kupci –  takšni vrsti kupcev se ves čas 

mudi in zahtevajo, da so postreženi takoj. S 

takšnim vedenjem ustvarjajo napetost, ki vpliva 

tako na druge kupce, kot tudi na prodajalce.  

Potrpežljivi kupci – pogovarjajo se v primernem 

tonu, so umirjeni in čakajo na postrežbo. 

Prodajalec mora biti pozoren na takšne kupce, 

saj ga ti pazljivo poslušajo. 

Vir: Skok 2012, 4–5. 

3.4 Glede na to, za koga kupuješ blago 

Avtorji Schifman idr. (2014, 4–5) v svojem delu uporabljajo besedo potrošnik za opis dveh 

različnih vrst potrošnikov – osebnih potrošnikov in organizacijskih potrošnikov. Osebni 

potrošnik je tisti potrošnik, ki kupuje blago in plačuje storitve za svojo osebno rabo (oblačila, 

hrana ali glasba), za uporabo v gospodinjstvu (avtomobil ali televizija), za posameznega člana 

gospodinjstva individualno (zobna ščetka), ali kot darilo za prijatelja (zgoščenka ali knjiga). V 

vseh teh primerih se blago kupuje za končno uporabo posameznikov, ki jih lahko imenujemo 

končni uporabniki ali končni potrošniki. 

Druga kategorija potrošnikov pa se imenuje organizacijski potrošniki in vključuje 

komercialne profitne organizacije in neprofitne organizacije, agencije javnega sektorja 

(vladne službe na lokalnem, državnem ali nacionalnem nivoju) in ustanove (šole, bolnice, 

cerkve in športne organizacije), katere vse kupujejo produkte, opremo in storitve za vodenje 
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in obstoj organizacije. Proizvodna podjetja potrebujejo za svoje obratovanje surovine in druge 

komponente za proizvodnjo in prodajo njihovih izdelkov, storitvena podjetja kupujejo 

opremo, da lahko opravijo storitev, ki jo prodajajo, vladne organizacije pa potrebujejo 

pisarniški material. Prav vse organizacije morajo kupovati blago, storitve in materiale kot 

posredne ali neposredne vložke k njihovim ponudbam in podporo trgu (Schifman idr. 2014, 

4–5). 

3.5 Glede na način odločanja v nakupnih situacijah 

Potrošniki se med seboj razlikujejo. Poznamo različne vrste potrošnikov in njihove delitve. 

Glede na to, kako se potrošniki obnašajo v nakupnih situacijah, poznamo štiri skupine 

oziroma modele in sicer ekonomski model, pasivni model, kognitivni model in emocionalni 

model (Schiffman in Kanuk 2000, 439, po Ilč Pungerčič 2007, 15). 

3.5.1 Ekonomski model 

Potrošnik se obnaša racionalno samo v primeru, da na trgu vlada popolna konkurenca. 

Raziskovalci potrošnikovega vedenja so ta model vedno kritizirali iz različnih razlogov. Če bi 

se potrošnik obnašal racionalno bi to pomenilo, da ve za vse izdelke in storitve na trgu in 

pozna vse prednosti in slabosti izdelkov. Ko ima vse te informacije, na podlagi teh informacij 

izbere najboljši izdelek (Schiffman in Kanuk 2000, 439, po Ilč Pungerčič 2007, 15).  

Vendar je v realnem svetu situacija drugačna, saj potrošnik nikoli nima na razpolago vseh 

informacij. Ta model ni realen iz različnih razlogov, saj na nakup vplivajo različne omejitve 

glede sposobnosti, vrednot in ciljev, potrošniki pa imajo na razpolago le nekaj znanja. Živijo 

namreč v svetu, kjer se niso pripravljeni vključiti v celovito reševanje problema, zadovoljni pa 

bodo z odločitvijo, ki je takšna, da njihove potrebe upošteva ravno toliko, da jih zadovolji. 

Ekonomski model je ravno zaradi tega navadno obravnavan kot preveč idealen in enostaven 

(Ilč Pungerčič 2007, 15–16). 

3.5.2 Pasivni model 

Je nasprotje racionalnemu ekonomskemu modelu potrošnikov. Pri tem modelu je potrošnik 

odprt in zelo občutljiv na različne dražljaje, ki prihajajo bodisi od znotraj ali zunaj. Potrošnik 

je torej impulziven in neracionalen. Kupuje stvari, ki jih ne potrebuje, zato pozneje svoj nakup 

obžaluje. Prodajalci zaznavajo potrošnika kot objekt, s katerim lahko manipulirajo, kolikor jih 

je volja, običajno pa potrošniki podležejo vplivu prodajalcev (Schiffman in Kanuk 2000, 440, 

po Ilč Pungerčič 2007, 16).  

Slabost tega modela je, da ne razume potrošnika kot enakovrednega udeleženca v nakupu, 

kjer pridobiva informacije in kupuje izdelke ter storitve, ki mu prinašajo največje koristi. Na 
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to, kako se potrošnik obnaša, pa vplivajo različni dejavniki, na primer, kakšna je njegova 

motivacija za nakup ter kako zaznava izdelke (Ilč Pungerčič 2007, 16). 

3.5.3 Kognitivni model 

V kognitivnem modelu je potrošnik zaznan kot reševalec problemov. Potrošnik povprašuje po 

izdelkih in storitvah, s katerimi bo zadovoljil svoje potrebe in katere bodo naredile njegovo 

življenje bolj bogato. Osredotočen je na proces, kjer potrošnik pridobiva različne informacije 

o izdelkih na trgu ter presoja ustreznost informacij (Schiffman in Kanuk 2000, 441, po Ilč 

Pungerčič 2007, 16).  

Kognitivni model uvršča potrošnika med skrajni ekonomski in pasivni model. Potrošnika 

zaznava kot osebo, ki ima zbrane vse mogoče informacije in znanja o vseh možnih 

alternativah, sam pa se ne more odločiti za najboljšo rešitev. Za potrošnika so relevantne zgolj 

tiste informacije, na podlagi katerih lahko sprejme odločitev, ki ga bo zadovoljila. Zaradi tega 

je kognitivni model bolj realen (Schiffman in Kanuk 2000, 441, po Ilč Pungerčič 2007, 17). 

Pri tem modelu potrošnik proučuje in obdeluje zbrane informacije ter presodi, kateri izdelek 

ali storitev je zanj primernejša, vse to pa na koncu vodi do namere nakupa. Potrošnik se ne 

trudi pridobiti vseh informacij o vseh alternativah, temveč je zadovoljen s pridobljenimi 

informacijami o par alternativah, te informacije pa mu dajejo podlago, da se pravilno odloči 

(Ilč Pungerčič 2007, 17). 

3.5.4 Emocionalni model 

Če pomislimo o naših nedavnih nakupih, bi bili verjetno šokirani, koliko nakupov je bilo 

opravljenih impulzivno. Pri kupcih takšne vrste je značilno, da ne iščejo in zbirajo informacij 

ter vse proučijo, ampak da bodo kupili izdelek zaradi čustev. To ne pomeni, da v kolikor se 

odločamo na podlagi čustev, je ta odločitev neracionalna. Če kupimo izdelek, ki zadovolji 

naše potrebe, poleg tega pa nas tudi čustveno zadovolji, je takšen nakup popolnoma 

racionalna odločitev (Schiffman in Kanuk 2000, 442, po Ilč Pungerčič 2007, 17). 

Pri odločitvi za nakup je pomembno tudi čustveno stanje potrošnika. Razlika med čustvi in 

razpoloženjem je ta, da so čustva odziv na določeno okolje, razpoloženje pa je tipično 

neosredotočeno stanje, saj se pojavi že takrat, ko je potrošnik čisto malo izpostavljen 

določenemu oglasu ali izdelku. Pri odločitvah potrošnikov je pomembno razpoloženje, saj je 

od tega odvisno, kdaj bo potrošnik opravil nakup, kje ga bo opravil in ali se v trgovino 

odpravil sam ali v družbi, prav tako pa na odziv potrošnika vpliva tudi samo prodajno mesto 

(Schiffman in Kanuk 2000, 442, po Ilč Pungerčič 2007, 17). 
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Zaradi tega poskušajo trgovci ustvariti kar se da prijetno nakupovalno okolje in s tem 

izboljšati razpoloženje kupcev. Znano je, da dobro razpoložen kupec porabi več denarja, kot 

kupec, ki je negativno razpoložen. 
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4 MOTIVACIJA POTROŠNIKOV 

4.1 Kaj je motivacija 

»Motivacija je krožen proces, ki se ponavlja« (Černetič 2007, 221). 

Različne smeri in raziskovalni pristopi pojem motivacije razlagajo različno, se pa vsi strinjajo 

v opredelitvi, da je motivacija (Kobal Grum in Musek 2009, 15–16): 

 občutena oziroma doživljena napetost, ki je usmerjena k ali proti nekemu ciljnemu 

objektu; 

 notranji proces, ki vpliva na smer, vztrajnost in intenzivnost k cilju usmerjenega vedenja; 

 specifična potreba, želja ali hotenje, kot na primer lakota, žeja ali dosežek, ki spodbudi k 

cilju usmerjeno vedenje. 

»Z drugimi besedami, motivacija je psihološki proces, ki se nanaša na vedenje in z njim 

povezana čustva, misli, stališča, pojmovanja, prepričanja in druge psihične vsebine« (Kobal 

Grum in Musek 2009, 16). 

Pomembno je, da poznamo tudi, kaj je motivacijska dejavnost. To je vsaka dejavnost, s katero 

dosežemo cilj in zadovoljimo svojo potrebo. Za motivacijsko dejavnost, pa so potrebni 

posebni sprožilni dejavniki, ki jim pravimo pobudniki. Pobudnik namreč sproži motivacijsko 

dejavnost, če prej za to obstaja potreba (Možina, Tavčar in Zupančič 2012, 107). 

4.2 Potreba – motiv – želja 

Kadar je govora o motivaciji, najpogosteje naletimo na izraze potreba, motiv in želja.  

4.2.1 Potreba 

Potreba je fiziološki ali psihološki primanjkljaj, ki ga je potrebno izravnati, da bi lahko 

ponovno vzpostavili ravnovesje z okoljem in lastnimi zahtevami (Prodnik 2011, 30).  

Posamičen način, kako bomo zadovoljili potrebo je odvisen od tega, kakšna je posameznikova  

preteklosti, ki se razlikuje od človeka do človeka, koliko se je že naučil in kakšno je njegovo 

kulturno okolje, v katerem živi (Solomon 2007, 119, po Možina, Tavčar in Zupančič 2012, 

107). 

Potrebe lahko delimo na različne načine. Eden izmed bolj enostavnih je delitev potreb na 

prirojene in pridobljene. Prirojene oziroma primarne potrebe so fiziološke oziroma biološke 

narave in obsegajo potrebo po hrani, vodi, zraku, oblačenju, gibanju, počitku, spanju, so torej 

potrebe, ki morajo biti izpolnjene za vzdrževanje biološkega življenja. Na drugi strani 
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pridobljene oziroma sekundarne potrebe predstavljajo potrebe, ki so naučene v odvisnosti od 

kulture  in od okolja (Prodnik 2011, 30).  

Na grobo jih lahko razdelimo tudi na (Skok 2012, 24):  

 Primarne biološke potrebe, ki so tiste potrebe, ki jih nujno potrebujemo za preživetje in 

življenje (po hrani, pijači, kisiku, počitku). Zadovoljimo jih homeostatično1 – ko 

dosežemo cilj, potreba izgine.   

 Primarne psihosocialne potrebe niso življenjsko pomembne, a delajo naše življenje bolj 

kakovostno (potreba po ugledu, moči, ljubezni, zabavi, svobodi). Zadovoljimo jih 

progresivno2 – po zadovoljitvi potrebe nastane nova potreba na višji ravni.  

 Sekundarne potrebe so tiste potrebe, ki so različne od človeka do človeka, povezane pa so 

s posameznikovimi interesi in navadami. 

Potrebe so vedno nekako umetne, saj se na vsakdanjem nivoju potrebe oblikujejo s pomočjo 

socialnega okolja. Potrebe nas torej zanimajo samo v svoji socialni obliki. Po drugi strani pa 

potrebe niso nikdar umetne, ker so za ljudi, ki jih čutijo, vedno realne. Potrebe so torej za kar 

smo socializirani, da jih imamo. Prodajalci in podjetniki torej ne ustvarjajo umetnih potreb (z 

oglaševanjem), vendar pa v sodobni družbi močno prispevajo k socializaciji ljudi in preko 

tega k ustvarjanju sistema socialnih potreb (Možina, Tavčar in Zupančič 2012, 104–105). 

4.2.2 Motiv 

Motiv predstavlja nevidno notranjo silo, ki sili in stimulira posameznika k vedenju v določeni 

smeri. Ta sila povzroča napetost, ki je rezultat nezadovoljene potrebe (Možina, Tavčar in 

Zupančič 2012, 107). V kolikor je potreba nezadovoljena, to povzroča napetost v 

posamezniku, posameznik pa jo poskuša zmanjšati z vedenjem, za katerega meni, da bo 

zadovoljilo to potrebo. Šele takrat ko začnemo izvajati aktivnost v zvezi z zadovoljevanjem 

potrebe, potreba preide v motiv (Prodnik 2011, 30).  

Motive za nakup lahko razdelimo na dva načina. Poznamo razumske motive, kjer je nakup 

premišljen, načrten, blago je nujno potrebno, gledamo tudi na ceno ter čustvene, kjer nas pri 

nakupu vodijo čustva, želje, s kupljenim izdelkom ali storitvijo osrečimo sami sebe ali druge, 

z nakupi sledimo modnim smernicam in zadovoljimo potrebo po lepoti, po ugledu, nakup pa 

doživljamo kot druženje (Skok 2012, 25). 

                                                 

1 Potreba sproži dejavnost, ki je usmerjena k cilju. Ko dosežemo cilj, to povzroči, da je potreba 

zadovoljena, organizem pa se ponovno vrne v stanje, kakršno je bilo pred pojavom potrebe (Skok 

2012, 24). 

2 Ko se zadovolji prvotna potreba z doseganjem prvotnega cilja, se ne ne vzpostavi stanje pred 

pojavom potrebe, ampak na naslednji ravni pripelje do novih potreb, ki jih bomo zadovoljili z novim 

ciljem (Skok 2012, 24). 
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Lahko pa motive razdelimo tudi na drugačen način, in sicer na (Skok 2012, 26): 

 Notranje motive, ki so razumski motivi, saj se kupci odločajo za nakup izdelkov, ki 

najbolj zadovoljijo njihove potrebe, želje in so usklajeni z njihovo plačilno sposobnostjo. 

Kupec se odloči ali bo kupil izdelek, ki je lepši in bolj kakovosten, ali izdelek, ki je bolj 

poceni, vendar tudi bolj uporaben. 

 Zunanji razlogi za nakup se razlikujejo glede na organiziranost in urejenost prodajalne, 

moderne ureditve, in na njih ne vplivajo lastnosti blaga. V kolikor je v ponudbi več 

različnih storitev, je tudi večja možnost za nakup. Pomembno je tudi, da imajo prodajalci 

ustrezen odnos do kupcev, so urejeni in kulturni, saj so prav oni lahko razlog zaradi 

katerega se  potrošnik ponovno vrne v trgovino. 

 Posebni motivi so bolj povezani s čustvenimi odločitvami. Na nakup rože verjetno 

nekoliko vpliva tudi vonj le-te. Po navadi, tudi če je za koga drugega, kupiš cvetje, ki je 

všeč tebi, lahko ti je všeč barva, oblika ali vrsta cvetja. 

4.2.3 Želja 

»Določena oblika potrošnje zaradi zadovoljitve potrebe se imenuje želja« (Možina, Tavčar in 

Zupančič 2012, 107).  

Želje si ustvarimo v naši glavi in domišljiji ter niso omejene ne s prostorom in ne s časom. 

Vsak izmed nas ima veliko želja, vendar se pri malo željah zgodi, da bomo izvajali aktivnosti 

za njihovo zadovoljitev. Ali bo neka želja tudi dejansko postala predmet akcije (motiv), je 

odvisno od (Prodnik 2011, 30): 

 vrednosti objekta želja,  

 moči oziroma sposobnosti samokontrole posameznika in 

 ugodnih okoliščin za dosego tega objekta.  

Omenjeni dejavniki so le redko usklajeni med seboj, kar pri posamezniku vodi do notranjih 

konfliktov, posameznik pa lahko nanje odreagira različno: tako, da želja postane njegov 

dejanski akcijski motiv, ki ga vodi v dejavnost za uresničitev želje, željo opusti, izpolnitev 

želje prestavi na kasneje ali željo potlači (Prodnik 2011, 30). 

4.3 Dejavniki, ki vplivajo na nakupno vedenje 

Številni dejavniki vplivajo na potrošniške odločitve o nakupu in na vedenje potrošnikov. 

Literatura razvršča in strukturira te dejavnike na različne načine. Kljub tem razlikam, na 

vedenje potrošnikov na splošno vplivajo dejavniki, ki jih je mogoče razvrstiti v pet skupin: 

kulturne dejavnike, družbene dejavnike, fizične dejavnike, osebne dejavnike in trženjsko 

mešanico. Ti dejavniki so opredeljeni, da bi odkrili učinke, ki jih imajo na vedenje 

potrošnikov (Furaiji, Łatuszyńska in Wawrzyniak 2012, 78). 
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4.3.1 Kulturni dejavniki 

Med kulturne dejavnike spadata (Furaiji, Łatuszyńska in Wawrzyniak 2012, 79): 

 Kultura. Dejavniki, ki se nanašajo na skupek osnovnih vrednost, želja in vedenj, ki se jih 

član družbe nauči v družini ali v drugih pomembnih ustanovah (vrtec, šola). 

 Podkultura. Vsaka kultura vključuje različne manjše podkulture. Podkultura vključuje 

narodnost, religijo, rasne skupine in geografske regije.  

Kultura je skupek dosežkov in vrednost človeške družbe kot rezultat človekovega delovanja 

in ustvarjanja. Je tudi dejavnost, ki obsega človekovo umsko, zlasti umetniško delovanje in 

ustvarjanje ter lastnost posameznika glede na obvladovanje splošno veljavnih načel, norm in 

vedenjskih pravil (Slovar slovenskega knjižnega jezika 2014, po Škedelj 2014, 4). 

Vpliva kulture se ne zavedamo, predstavlja pa okvir znotraj katerega nastaja in se razvija 

življenjski stil posameznika ali družine. Sestavljajo jo znanje, vera, umetnost, zakoni, morala 

in navade, ki jih posameznik pridobi kot član določene kulture (Vukasović 2012, 114–115, po 

Vetmić 2015, 13). Kultura ima tudi funkcijo olajšati komunikacijo, saj se ljudje znotraj 

določene kulture strinjajo glede kulturnih simbolov in pomenov.  To pa je pomembno tudi iz 

vidika trženjskega komuniciranja kot medsebojnega sporazumevanja v primeru, ko se srečata 

popolna neznanca, pa prav kultura daje smernice obnašanja (Vida idr. 2010, 133, po Vetmić 

2015, 14).  

V sociologiji poznamo subkulturo kot kulturo ali skupino ljudi s posebnimi vzorci vedenja in 

prepričanji znotraj večje kulture. Bistvo subkulture, ki jo ločuje od drugi družbenih skupin, je 

njeno zavedanje sloga in drugačnosti v slogu, oblačilih, glasbi ali v drugih interesih. Po 

navadi kultura vsebuje mnogo subkultur (Wikipedija 2017). 

4.3.2 Družbeni dejavniki 

Med družbene dejavnike spadajo (Furaiji, Łatuszyńska in Wawrzyniak 2012, 79): 

 Socialni razred. Sorazmerno stalne in naročene delitve družbe, katerih člani delijo 

podobne vrednote, interese in vedenja. Družbeni razred se lahko določi s kombinacijo 

poklica, dohodka, izobrazbe, bogastva in drugih spremenljivk. 

 Skupine. Izraz skupina se nanaša na dva ali več posameznikov, ki sodelujejo pri 

doseganju posameznih ali skupnih ciljev. Na vedenje posameznika vplivajo številne 

majhne skupine ali referenčne skupine. Te skupine najpogosteje vključujejo družino, 

verske skupine, krog prijateljev, sosedov idr. 

 Družina. Člani družine lahko močno vplivajo na vedenje posameznika oziroma kupca. 

Tržniki se zaradi tega velikokrat osredotočajo na vloge, kot so mož, žena in otroci, pri 

nakupih različnih izdelkov ali storitev ter njihov vpliv drug na drugega. 
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 Vloga in status. Položaj osebe v vsaki skupini je mogoče opredeliti glede na status. Vsaka 

vloga ima torej status, ki ga podeljuje družba. 

Avtorja Sudhakar in Suchitra Rani (2012, 54, po Vetmić 2015, 15) pišeta, da potrošnikovo 

vedenje poteka v skladu z vedenjem družbe oziroma skupine, v kateri se posameznik nahaja. 

Družba je primarni agent za porabnikovo socializacijo in učenje. Učenje pa ima zelo velik 

vpliv na porabnika, saj se lahko nauči tudi nesprejemljivega vedenja porabnikov ali pa celo 

destruktivnega (na primer vpliv družbe na povečano kupovanje in uživanje alkohola). 

Družina predstavlja najpomembnejšo porabniško nakupno organizacijo v družbi in hkrati 

najvplivnejšo referenčno skupino. Ločimo lahko med dvema oblikama družin, in sicer med 

izvorno in ustvarjeno. Izvorno družino sestavljajo porabnikovi starši, bratje in sestre. Tukaj 

starši usmerjajo svoje otroke na različnih področjih, kar v njem prebudi osebne ambicije, 

spoštovanje samega sebe in ljubezen. Ustvarjena družina pa je sestavljena iz porabnikovega 

partnerja in njunih otrok. Ta vsakodnevno neposredno vpliva na nakupno vedenje porabnika. 

(Kotler 2004, 188, po Vetmić 2015, 15). 

4.3.3 Fizični dejavniki 

Med fizične dejavnike spadajo (Furaiji, Łatuszyńska in Wawrzyniak 2012, 79): 

 Starost in stopnja v življenjskem ciklu. Ljudje skozi življenje spreminjajo svoje nakupne 

navade. Tržniki zato opredeljujejo svoje ciljne trge glede na stopnjo v življenjskem ciklu 

družine in razvijajo ustrezne načrte in produkte za vsako posamezno fazo.  

 Poklic. Poklic posameznika vpliva na kupljeno blago in storitve. 

 Gospodarski položaj. Gospodarska situacija oziroma položaj osebe pomembno vpliva na 

izbiro izdelka. Tržniki dohodkovno občutljivega blaga (blago, na prodajo katerega 

pomembno vpliva dohodek osebe, na primer avtomobil) morajo spremljati gibanje 

osebnih dohodkov, varčevanja in obrestne mere. 

»Osebni  oziroma fizični dejavniki so tisti, ki so edinstveni za vsakega porabnika« (Stávková, 

Stejskal in Toufarová 2008, 277, po Vetmič 2015, 16).  

Porabnikovo vedenje je tesno povezano s starostjo in stopnjo v življenjskem ciklu. Ljudje 

namreč v različnih obdobjih kupujejo različne izdelke in storitve. Poraba je določena tudi z 

življenjskim ciklom družine. Zaradi tega morajo tržniki poznati potrebe in želje porabnikov v 

celotnem življenjskem ciklu, še posebej pa morajo spremljati in razumeti vpliv življenjskih 

okoliščin (ločitev, ponovna poroka, vdovstvo) na porabnikovo vedenje (Kotler 2004, 190, po 

Vetmić 2015, 16). 
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4.3.4 Psihološki dejavniki 

Ko potrošnik spozna oziroma zazna svoje potrebe in želje, opravi nakup. Ko potrošnik 

kupuje, pa na njega vplivajo stališča, ki jih ima do nekega izdelka, njegove vrednote in osebne 

lastnosti. Potrošnik bo kupil izdelek, za katerega meni, da je koristen in zanimiv, hkrati pa ima 

do njega pozitivno stališče. Ker se določenih nakupov tudi naučimo, se proizvajalci trudijo, da 

bi potrošnike naučili nakupov določene vrste blaga ali jih preusmerili k novim izdelkom 

(Skok 2012, 31). 

Med psihološke dejavnike spadajo (Furaiji, Łatuszyńska in Wawrzyniak 2012, 79): 

 Motivacija. Ko potrošnik prepozna svojo potrebo, se vklopi notranji pogon za izpolnitev 

potrebe, ki ga imenujemo motivacija. Motivirana oseba je pripravljena ukrepati v smislu 

zadovoljitve potrebe. 

 Zaznavanje. To je proces, s katerim ljudje izberejo, organizirajo in interpretirajo 

informacije, da si lahko izoblikujejo smiselno sliko sveta. 

 Učenje. Ko ljudje delajo, se učijo. Proces učenja je mogoče opisati kot spremembe 

posameznikovega vedenja, ki izhajajo iz izkušenj. 

4.3.5 Trženjska mešanica 

Trženjska mešanica vključuje (Furaiji, Łatuszyńska in Wawrzyniak 2012, 79): 

 Izdelek oziroma storitev. Izdelek je oprijemljivo blago, medtem ko je storitev 

neopredmetena. Oboje se množično proizvaja oziroma izvaja v velikem obsegu, s 

specifičnim obsegom enot. 

 Cena. Cena je znesek, ki ga kupec plača za izdelek oziroma storitev. 

 Promocija. Promocija predstavlja vsa sporočila, ki jih lahko tržnik uporabi na trgu. 

Vključuje naslednje štiri različne elemente: oglaševanje, odnose z javnostmi, osebno 

prodajo in pospeševanje prodaje. 

 Dosegljivost. Način, kako potrošnik pridobi izdelek ali storitev oziroma kako enostavno 

je izdelek ali storitev dostopna potrošniku. 

Na vedenje kupcev zelo močno vplivata kupna moč in cena. Od prihodkov in finančnega 

stanja kupca je odvisno, ali bo lahko zadovoljil le potrebe nujne za življenje, ali si bo lahko 

privoščil kaj več. Pri nakupu avtomobila, stanovanja in pohištva, torej izdelkov namenjenih 

trajni rabi, ki zahtevajo visoke izdatke, potrošnik porabi dalj časa za iskanje primernega 

izdelka, pridobivanje informacij o izdelku, pozanima se tudi, koliko stvar stane in pod 

kakšnimi pogoji jo lahko kupi. Višina prodajne cene izdelka je eden od osnovnih dejavnikov 

pri odločanju za nakup. Vsak potrošnik pa spreminjanje cen razume drugače (Skok 2012, 32). 

Na nakup izdelka oziroma storitve vplivajo tudi dejavniki, kot so kakovost izdelka (potrošniki 

jo merijo s tem, kako lastnosti izdelka zadovoljujejo njihove potrebe), zunanji videz 
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(privlačna oblika, velikost, barva – vse to ima močan optični, spominski in čustveni učinek), 

funkcionalnost (uporabnost izdelka oziroma storitve), blagovna znamka (omogoča 

razlikovanje med podobnimi izdelki). Kupce zanima tudi, ali ima izdelek garancijo in kakšne 

storitve servisiranja nudi podjetje, saj je pri nakupu tehničnih izdelkov, kot so računalnik, 

televizija, gospodinjski aparati, to zelo pomembno. S tem kupci bolj zaupajo podjetju, saj jim 

zagotavlja neke vrste »varnost«. Pomembna je tudi embalaža in deklaracija (vplivata na 

nakup, saj v kolikor je embalaža bolj privlačna, je tudi prodaja večja, deklaracija pa je 

zakonsko obvezna, saj nudi vse potrebne informacije o izdelku) ter ekonomska propaganda 

(Skok 2012, 33–34). 

4.4 Motivacijski krog 

Motivacijski krog je ena najpogostejših razlag vsake človeške dejavnosti.  

Bistvo motivacijskega kroga je zadovoljevanje potreb posameznika. Motivacijski krog se 

začne z dražljajem, ki vzbudi posameznikovo potrebo, te potrebe pa se od posameznika do 

posameznika razlikujejo. Krog se nadaljuje, če je dražljaj dovolj močan. Človek začne namreč 

z aktivnostjo, ki mu omogoča, da bi prišel do cilja in zadovoljil svojo potrebo. Ko pa 

posameznik zadovolji potrebo, pa se znova pojavijo novi dražljaji, ki zahtevajo novo 

potešitev. Motivacijski krog se torej ves čas vrti in se nikoli ne preneha (Černetič 2007, 221). 

 

Slika 1: Motivacijski sistem 

Vir: Černetič 2007, 222. 

4.5 Motivacijska moč 

Stopnja, do katere je oseba pripravljena porabiti energijo za dosego enega cilja v nasprotju z 

drugim, odraža njegovo osnovno motivacijo za dosego tega cilja. Mnoge teorije so 

napredovale, da bi pojasnile, zakaj se ljudje obnašajo tako, kot se. Večina se strinja z osnovno 

idejo, da imajo ljudje končno količino energije, ki mora biti usmerjena v določene cilje 

(Solomon idr. 2006, 92–93). 
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Zgodnje delo na motivaciji pripisuje vedenje instinktu, to so prirojeni vzorci vedenja, ki so 

univerzalni v človeški vrsti. Ta pogled je zdaj v veliki meri diskreditiran. Za eno stvar je težko 

dokazati ali ovreči obstoj instinkta. Instinkt izhaja iz vedenja, ki naj bi ga razložilo (tovrstna 

krožna razlaga se imenuje tavtologija) (Solomon idr. 2006, 92–93). 

Pri tem poznamo dve teoriji, ki se osredotočata na različne potrebe, biološke in pridobljene.  

4.5.1 Teorija pogona 

Teorija pogona se osredotoča na biološke potrebe, ki povzročajo neprijetna stanja 

razburjenosti (na primer med prvim predavanjem v dnevu se vam oglaša želodec, saj niste 

zajtrkovali). Motivirani smo, da odpravimo oziroma zmanjšamo to neprijetnost, ki jo 

povzroča vzburjenost. Zmanjševanje napetosti je bilo predlagano kot osnovni mehanizem, ki 

ureja človeško vedenje. V tržnem kontekstu se napetost nanaša na neprijetno stanje, ki 

obstaja, če potrebe potrošnikov niso izpolnjene. Oseba je morda nerodna ali se ne more 

osredotočiti, če ni pojedla zajtrka. Ta stanja aktivirajo ciljno usmerjeno vedenje, ki skuša 

zmanjšati ali odpraviti to neprijetno stanje in se vrniti v stanje uravnoteženosti,  ki se imenuje 

homeostaza (Solomon idr. 2006, 92–93). 

Teorija pogona pa naleti na težave, ko poskuša pojasniti nekatere vidike človeškega vedenja, 

ki so v nasprotju s svojimi napovedmi. Ljudje pogosto delajo stvari, ki povečujejo stanje 

pogona in ga ne zmanjšajo. Na primer, ljudje lahko odložijo zadovoljstvo. Če veste, da greste 

na večerjo s petimi hodi, se boste morda odločili, da se boste pred tem odpovedali malici 

oziroma obroku, čeprav ste v tistem času lačni (Solomon idr. 2006, 92 – 93). 

4.5.2 Teorija pričakovanja 

Večina trenutnih razlag motivacije se raje osredotoča na kognitivne dejavnike in ne na 

biološke, da bi razumeli, kaj poganja vedenje. Teorija pričakovanj kaže, da vedenje v veliki 

meri poteka v skladu s pričakovanji za doseganje zaželenih rezultatov – pozitivnih spodbud. 

Izberemo en izdelek nad drugim, ker pričakujemo, da bo ta izbira imela več pozitivnih 

posledic za nas. Tako se izraz pogon uporablja bolj ohlapno in se sklicuje tako na fizične kot 

kognitivne proces, torej na učenje (Solomon idr. 2006, 92–93). 

4.6 Motivacijski konflikti 

Cilj je lahko pozitiven ali negativen. Pozitiven cilj je tisti, na katerega potrošniki usmerjajo 

svoje vedenje, motivirani so, da se približajo cilju in iščejo izdelke, ki jim ga bodo pomagali 

doseči. Vendar pa vsa vedenja niso motivirana z željo po približevanju in doseganju ciljev. 

Včasih so kupci motivirani zgolj za to, da se izognejo negativnim posledicam. Nakupe in 

potrošnje organizirajo na takšen način, da bodo zmanjšali možnost doseganja tega izida. 
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Mnogi potrošniki si zelo prizadevajo, da bi se izognili negativnemu cilju, kar pomeni, da se 

želijo izogniti izdelkom, ki jih povezujejo s socialnim nesoglasjem (Solomon idr. 2006, 95; 

Možina, Tavčar in Zupančič 2012, 110–111). 

Na odločitev za nakup lahko vpliva več kot en vir motivacije. Zaradi tega se pogosto zgodi, 

da se kupci znajdejo v situaciji, v katero so vključeni različni viri motivacije oz. motivi. 

Takšni motivi so lahko pozitivni ali negativni, velikokrat pa so v medsebojnem konfliktu. To 

imenujemo motivacijski konflikt. Govorimo lahko o treh splošnih vrstah konfliktov: dvojno 

privlačevanje, hkratno privlačevanje in dvojno odbijanje (Možina, Tavčar in Zupančič 2012, 

111). 

4.6.1 Konflikt dvojnega privlačevanja (+/+) 

Pri tem konfliktu potrošnik izbira med dvema izbirama, ki ga privlačita, in bolj kot sta si izbiri 

podobni po tem, kako posameznika privlačita, večji je problem oz. konflikt. Poznamo različne 

rešitve tega konflikta. Na primer, če izbiramo med dvema vrtnicama, lahko kupimo obe. 

Nekateri izdelki so nastali prav iz razloga zmanjševanja ali reševanja konflikta dvojnega 

privlačevanja (Možina, Tavčar in Zupančič 2012, 111). 

Teorija kognitivne disonance temelji na predpostavki, da ljudje potrebujejo red in doslednost 

v svojem življenju. Do napetosti pride takrat, ko so vedenja v medsebojni konfrontaciji. 

Konflikt, ki se pojavi pri izbiri med dvema alternativama, se lahko reši s procesom 

zmanjševanja kognitivne disonance, kjer so ljudje motivirani za zmanjšanje te neskladnosti 

(ali disonance) in s tem odpravijo neprijetne napetosti (Solomon idr. 2006, 95; Možina, 

Tavčar in Zupančič 2012, 111). 

Stanje nesoglasja se pojavi takrat, kadar obstaja psihološka neskladnost med dvema ali več 

prepričanji ali vedenji. Ko mora potrošnik izbrati med dvema izdelkoma se običajno zgodi, da 

imata obe alternativi tako dobre kot slabe lastnosti. Z izbiro enega izdelka in ne drugega, 

oseba dobi slabe lastnosti izbranega izdelka in izgubi dobre lastnosti tistega, ki ni izbran. Ta 

izguba ustvarja neprijeten, neskladen položaj, zato je oseba motivirana za zmanjšanje le-tega. 

Ljudje se sami prepričajo, da je bila izbira, ki so jo naredili, prava, saj so našli dodatne razloge 

za podporo alternativi, ki so jo izbrali, ali morda z odkrivanjem pomanjkljivosti možnosti, ki 

je niso izbrali. Prodajalec lahko reši konflikt dvojnega privlačevanja z združevanjem več 

koristi skupaj (Solomon idr. 2006, 96).  

4.6.2 Konflikt hkratnega privlačevanja in odbijanja (+/-) 

Tu se potrošnik odloča med pozitivnimi lastnostmi, ki jih bo prinesel nakup izdelka, in 

negativnimi lastnostmi le-tega (Možina, Tavčar in Zupančič 2012, 112).  
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Veliko izdelkov in storitev, ki jih želimo, ima tudi negativne posledice. Morda se počutimo 

krivi pri nakupu izdelka, ki je obremenjen s statusom, kot je krzneni plašč, ali pa se bomo 

morda počutili požrešni, ko razmišljamo o čokoladi. Kadar želimo doseči cilj, vendar se mu 

hkrati želimo izogniti, obstaja konflikt hkratnega privlačevanja in odbijanja. Nekatere rešitve 

za te konflikte vključujejo širjenje ponarejenega krzna, ki odpravlja krivdo za škodo živalim. 

Nekateri tržniki nasprotujejo potrošniškemu odporu za prekomerno porabo tako, da 

obljubljajo več koristi za manj denarja, medtem ko drugi tržniki poskušajo premagati krivdo s 

prepričevanjem potrošnikov, da si zaslužijo luksuz (Solomon idr. 2006, 96). 

4.6.3 Konflikt dvojnega odbijanja (-/-) 

Pri tem konfliktu se mora potrošnik odločati med dvema nezaželenima alternativama in mora 

presoditi, katera izmed dveh slabih izbir bo boljša.  Lahko se na primer sooči z možnostjo 

vlaganja več denarja v staro vozilo ali pa se odloči za nakup novega. V primeru konflikta 

dvojnega odbijanja se pogosto se zgodi, da prodajalci poudarjajo nepredvidene koristi izbora 

ene možnosti (na primer s poudarjanjem različnih načinov kreditiranja, v namen zmanjševanja 

težav s plačilom novega avta) (Solomon idr. 2006, 97; Možina, Tavčar in Zupančič 2012, 

112). 
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5 NAKUPNO ODLOČANJE 

5.1 Stopnje v procesu nakupnega odločanja 

Potrebna identifikacija 

Če ukrepamo pri reševanju nekega problema, je odvisno od dveh dejavnikov, in sicer od 

razsežnosti neskladja med tem kar imamo in kaj potrebujemo in drugič, od pomena problema 

za nas. Potrošniki morajo preden nadaljujejo proces nakupnega odločanja razčistiti spore, ki 

lahko nastanejo, torej kaj res potrebujem. Potrošniki namreč ne bodo vedeli, kje začeti 

reševati problem, vse dokler problem ne bo ustrezno opredeljen (Burnett 2008, 76–77). 

Iskanje informacij 

Potem ko je prepoznana potreba in definiran problem, lahko začne potencialni potrošnik iskati 

in zbirati informacije, ki pomagajo pri prepoznavanju in ocenjevanju alternativnih izdelkov 

oziroma storitev. Informacije lahko potrošnik pridobi od družine, znancev, prijateljev, 

osebnega opazovanja, lahko pa jih pridobi iz drugih virov, kot so priporočila drugih 

potrošnikov, prodajalcev idr. Promocijska komponenta prodajalca je namreč namenjena temu, 

da zagotavlja informacije, ki potrošnikom pomagajo pri reševanju njihovih problemov. V 

nekaterih primerih pa potrošnik že ima potrebne informacije, ki temeljijo na preteklih 

izkušnjah. Za iskanje in pridobivanje informacij so potrebni čas, energija in denar. Vendar pa 

lahko koristi iskanja informacij prevladajo nad stroški, saj lahko z natančnim iskanjem 

informacij prihranite denar, izboljšate kakovost izbora ali zmanjšate tveganje (Burnett 2008, 

77). 

Obdelava informacij 

Ko se zaključi iskanje informacij, je potrebno iz njih tudi pridobiti podatke. Obdelovanje 

informacij je široka tema za razumevanje vedenja potrošnikov na splošno, pa tudi za 

učinkovito komunikacijo s kupci. Proces obdelave informacij ni enostavna naloga, 

opazovanja velikokrat služijo kot podlaga. Vendar pa obstaja veliko teorij, kako naj bi potekal 

proces obdelave informacij (Burnett 2008, 77–79). 

1. Izpostavljenost. Obdelava informacij se začne z izpostavljenostjo potrošnika nekaterim 

virom stimulacije, kot so gledanje televizije, sprehajanje, prejemanje direktne oglasne 

pošte na dom. Za začetek procesa morajo tržniki pritegniti potrošnike k spodbudam ali pa 

jih postaviti na pot ljudi, ki so že na ciljnem trgu. 

2. Pozornost. Sama izpostavljenost naredi malo, razen če ljudje veliko pozornosti posvečajo 

aktivnosti. Ljudje so namreč v današnjem času bombardirani z vsemi vrstami dražljajev, 

vendar pa imajo omejeno sposobnost procesiranja vseh inputov. Potrošniki morajo vložiti 
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veliko truda, da lahko te dražljaje sprocesirajo. Poenostavljeno, potrošniki morajo biti 

pozorni. 

3. Zaznavanje. Zaznavanje vključuje razvrščanje dohodnih signalov v smiselne kategorije, 

oblikovanje vzorcev in dodeljevanje imen ali slik zanje. Percepcija pomeni dodelitev 

pomena za dražljaje prejete skozi različna čutila (sluh, vid, vonj, občutek). 

4. Hranjenje. Shranjevanje informacij za kasnejšo uporabo je izjemnega pomena. 

Pravzaprav je vloga pomnilnika dvojna. Prvič, pomnilnik vsebuje informacije, medtem 

ko se obdelujejo v celotnem zaporedju. In drugič, pomnilnik shrani podatke za prihodnjo, 

dolgoročno uporabo.  

5. Pridobivanje in uporaba. Postopek, s katerim se podatki izvozijo iz shrambe podatkov, se 

imenuje pridobivanje. Informacije se torej oblikujejo ali vključijo v pravi kontekst. Če pa 

kupec lahko pridobi ustrezne informacije o izdelku, blagovni znamki ali trgovini, lahko to 

uporabi za reševanje težave oziroma zadovoljevanje potrebe (Burnett 2008, 77–79). 

Identifikacija in vrednotenje alternativ 

Ko so informacije pridobljene in obdelane, so alternativni izdelki, storitve in trgovine 

opredeljeni kot mogoče opcije. Potrošnik te alternative oceni, in v kolikor je finančno in 

psihološko sposoben, med njimi izbira. Merila, ki jih uporablja pri vrednotenju alternativ se 

med potrošniki razlikujejo, saj se razlikujejo tudi potrebe in viri informacij. En potrošnik 

lahko meni, da je cena najpomembnejši dejavnik pri nakupu, medtem ko drugi daje večjo težo 

kakovosti (Burnett 2008, 79). 

Pri iskanju alternativ in odločanju o metodah, uporabljenih pri iskanju, vplivajo dejavniki kot 

so: stroški časa in denarja, koliko informacij potrošnik že ima, vrednost zaznanega tveganja, 

če gre za napačen izbor in nagnjenja potrošnika k določenim odločitvam. Potrošniki se med 

seboj razlikujejo tudi po tem, da nekateri želijo, da se število alternativ ohranja na najmanjši 

možni ravni, drugi pa menijo, da je potrebno zbrati dovolj dolg seznam alternativ, kar pa 

lahko znatno upočasni postopek odločanja (Burnett 2008, 79). 

Izbira izdelka ali storitve 

Izbira alternativ velikokrat zahteva dodatno vrednotenje. Na primer, potrošnik si izbere 

najljubšo znamko in gre v trgovino s to blagovno znamko. Vendar se zgodi, da tega izdelka 

trenutno nimajo na voljo. Na tej točki je potrebna dodatna ocena, saj se mora potrošnik 

odločiti, ali naj z nakupom počaka, naj odide v drugo trgovino, ali naj kupi nadomestek 

izbrani blagovni znamki. Faze izbora in vrednotenja reševanja problemov so med seboj tesno 

povezane in pogosto potekajo zaporedno (Burnett 2008, 79). 
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Odločitev o nakupu 

Po iskanju informacij in njihovem ocenjevanju se potrošnik odloča, ali bo določeno stvar 

kupil ali ne. Vse kar trgovci naredijo, da bi olajšali izbiro potrošniku, bo pritegnilo potrošnike. 

Včasih se lahko več odločilnih situacij kombinira in trži kot en paket. Na primer, potovalne 

agencije pogosto ponujajo tudi izlete na izbrani lokaciji dopustovanja. Če želijo ponudniki 

narediti boljše delo na tej stopnji nakupnega procesa, mora prodajalec vedeti odgovore na 

mnoga vprašanja povezana z vedenjem potrošnikov. Zagotavljanje osnovnih informacij o 

izdelkih, cenah, oglaševanju, odnosih z javnostmi je torej izhodišče. Vzorci, kuponi in popusti 

pa so lahko samo še dodatna spodbuda za nakup (Burnett 2008, 79–80). 

Po nakupno vedenje 

Vsi dejavniki vedenja in vsi koraki nakupnega procesa so do te točke operativni pred ali po 

nakupu. Vendar so čustva potrošnika in ocene po prodaji pomembni tudi za trženje, saj lahko 

vplivajo na ponavljajoče nakupe in vplivajo tudi na to, kaj kupec pripoveduje drugim o tem 

izdelku ali storitvi. Ohranjanje zadovoljnih potrošnikov je tisto, kar je trženje. Kljub temu 

potrošniki po navadi doživljajo nekaj strahov po nakupu, razen pri rutinskih in poceni 

nakupih. Ta anksioznost odraža pojav, ki se imenuje kognitivna disonanca. V sladu s teorijo si 

ljudje prizadevamo za doslednost naših spoznanj (znanje, stališča, prepričanja, vrednote). 

Kadar torej obstaja neskladje, ga bomo ljudje želeli odpraviti. V nekaterih primerih, ko se 

potrošnik odloča o nakupu določene blagovne znamke, se že zaveda disonančnih elementov. 

V drugem primeru, disonanco vzbujajo moteče informacije, ki jih potrošnik prejme po 

nakupu. Prodajalec lahko sprejme posebne ukrepe za zmanjšanje disonance po nakupu. 

Oglaševanje,  ki poudarja veliko pozitivnih lastnosti izdelka ali storitve, je lahko v pomoč 

(Burnett 2008, 81). 
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Slika 2: Stopnje v procesu nakupnega odločanja 

Vir: Burnet 2008, 76. 

5.2 Vrste procesa nakupnega odločanja 

Vsak proces nakupnega odločanja se razlikuje od drugega glede na vrsto dejavnikov, ki 

vplivajo na porabnika. Glede na različnost blagovnih znamk in stopnje vpletenosti v nakup 

ločimo štiri vrste nakupnega odločanja porabnikov (Kotler, 2004, 200–201): 

 zapleteno oziroma kompleksno nakupno odločanje; 

 nakupno odločanje, usmerjeno k zmanjševanju neskladja; 

 ustaljeno nakupno odločanje in 

 nakupno odločanje, usmerjeno k iskanju raznolikosti. 

Avtor Caldwell (2014, 497, po Vetmić 2015, 10) meni, da nihče od uporabnikov ne bo ostal 

zvest samo eni obliki odločanja. Pravi, da potrošniki uporabljajo nekakšno kombinacijo vseh 

oblik nakupnega odločanja, saj so naši možgani prilagodljiv objekt in posledično lahko ista 

oseba uporablja več različnih metod nakupnega odločanja. 
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5.2.1 Zapleteno ali kompleksno nakupno odločanje 

»Kompleksno odločanje je odločanje, pri katerem porabniki vložijo veliko časa v iskanje 

informacij, ki jih potrebujejo za vrednotenje različnih blagovnih znamk« (Vukasović 2012, 

120). 

Zapleteno nakupno odločanje je sestav treh korakov. Prvi korak je porabnikovo oblikovanje 

prepričanja o izdelku, nato sledi oblikovanje stališča o izdelku in na koncu po temeljitem 

premisleku še izbira izdelka. V kolikor so porabniki močno vpleteni v nakup in se zavedajo 

bistvenih razlik med različnimi blagovnimi znamkami, potem uberejo zapleteno oziroma 

kompleksno nakupno odločanje. Ta vrsta odločanja se pojavi takrat, kadar kupujemo izdelke 

ki so dragi in tvegani, mi pa tega ne kupujemo pogosto ter ima simbolni pomen (avtomobil) 

(Kotler 2004, 201, po Vetmić 2015, 11). 

Iskanje informacij pri tej vrsti odločanja je obsežno, obdelovanje informacij je aktivno, viri pa 

so lahko tako zunanji kot notranji. Vrednotenje različic temelji na kompleksnih pravilih 

odločanja, porabnik izbira med veliko različicami, zaznanimi kot med seboj precej različnimi, 

tudi število kriterijev vrednotenja je precejšnje (Vida idr. 2010, 199, po Vetmić 2015, 11). 

5.2.2 Ustaljeno nakupno odločanje 

Za takšen način odločanja se potrošnik odloči kadar kupuje izdelke, pri katerih je porabnikova 

vpletenost nizka in zato tudi blagovna znamka ne odigra nobene večje vloge. Gre za 

nakupovanje pogostih ali pa celo vsakodnevnih izdelkov. Za ustaljeno nakupno vedenje je 

značilno, da porabniki ne iščejo veliko informacij, ne ocenjujejo značilnosti izdelka in se hitro 

odločijo. Pogosto se zgodi, da porabniki po takšnem nakupnem odločanju ne ocenjujejo svoje 

odločitve (Kotler 2004, 202, po Vetmić 2015, 11). 

»Porabnik avtomatsko izbira, vnos napora in zavestnega nadzora pa je minimalen. Prednost 

takega načina odločanja je varčevanje z energijo in časom, saj porabniku ni treba vlagati truda 

v sprejemanje odločitve« (Vida idr. 2010, 198, po Vetmić 2015, 12). 

5.2.3 Odločanje usmerjeno k raznolikosti 

Za odločanje usmerjeno k raznolikosti je značilna nizka vpletenost, pomembne pa so razlike 

med blagovnimi znamkami. V takšnih primerih porabnik pogosto prehaja iz ene blagovne 

znamke na drugo. Menjavanje blagovnih znamk ni posledica nezadovoljstva z izdelkom, gre 

za preizkušanje enakega izdelka različnih blagovnih znamk (Kotler 2004, 202, po Vetmić 

2015, 12). 

Tržniki imajo v primeru tovrstnih izdelkov drugačne trženjske strategije, kot če gre za manj 

pomembne blagovne znamke. Skušal bo spodbujati ustaljeno nakupovanje tako, da zasede 
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čim večji delež polic v prodajalnah, da se izogiba izpadu zalog in z oglaševanjem opominja, 

da izdelek še obstaja (Kotler 2004, 202, po Vetmić 2015, 12). 

5.2.4 Odločanje, usmerjeno k zmanjševanju neskladja 

»Porabnik je včasih v nakup visoko vpleten, vendar med blagovnimi znamkami ne vidi 

bistvene razlike. Visoka vpletenost porabnika je posledica visoke vrednosti, tveganosti in 

redkosti nakupa. Porabnik si bo ogledal celotno ponudbo in skušal ugotoviti razlike v 

kakovosti med blagovnimi znamkami. Če najde večje razlike v kakovosti med različnimi 

znamkami, se bo najverjetneje odločil za dražji izdelek. Če pa bodo razlike v kakovosti 

manjše, se bo odločil za cenovno ugodnejši izdelek« (Kotler 2004, 201, po Vetmić 2015, 12). 
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6 RAZISKAVA 

6.1 Opis vzorca 

V vzorec je bilo vključenih 1681 terensko anketiranih udeležencev iz Slovenj Gradca. Vzorec 

je heterogen glede na spol, saj je bilo vključenih 1122 (67 %) žensk ter 559 (33 %) moških, 

hkrati pa je tudi heterogen glede na starost, saj so udeleženci pripadniki vseh starostnih skupin 

nad 18 let. Največ udeležencev je bilo starih med 39 in 48 (37,7 %) ter med 49 in 58 (35,4 %) 

let. Manj pa je bilo starih med 18 in 28 (6,7 %), 59 in 68 let (7,3 %) ter med 29 in 38 let (9,6 

%). Najmanj pa je bilo starejših od 68 let (3,5 %).  

Da bi zadovoljili večjo reprezentativnost vzorca, so bili v le tega vključeni posamezniki z 

različnimi stopnjami najvišje dosežene formalne izobrazbe ter trenutnega poklicnega statusa.  

 

Slika 3: Procentni prikaz najvišje dosežene stopnje izobrazbe udeležencev 

Iz Slike 3 je razvidno, da je največ udeležencev imelo srednjo, poklicno ter višjo oz. 

visokošolsko izobrazbo. Kljub izobrazbi pa je bilo v vzorec vključenih 480 (28,6 %) 

brezposelnih, 969 (57,6 %) zaposlenih, 131 (7,8 %) upokojencev ter 101 (6,0 %) študentov.   

6.2 Merski instrument 

Raziskavo smo izvajali s pomočjo anketnega vprašalnika, ki smo ga sestavili na podlagi 

teoretičnih izhodišč.  

Pri izboru dejavnikov, s katerimi smo preverjali Hipotezo 2, smo upoštevali predhodne 

raziskave na to tematiko, nekaj pa smo dodali svojih, saj kot potrošniki vemo kaj vpliva na 

našo odločitev o nakupu. Avtorica Katja Česen (2002, 29–35)  je v svoji raziskavi proučevala 
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zadovoljstvo z  naslednjimi dejavniki: prijaznost prodajnega osebja, svetovanje pri nakupu, 

kakovost cvetja, zadovoljstvo z aranžmaji, videz celotne cvetličarne, cena cvetja, ponudba 

rezanega cvetja, ponudba lončnic, ponudba necvetja (daril), bližina lokacije cvetličarne, 

parkirni prostor, delovni čas ter celotna ocena cvetličarne. Tudi v magistrski nalogi Tanje 

Vetmić se je proučevala pomembnost naslednjih dejavnikov: cena, kakovost storitve, 

inovativnost, ustrežljivost osebja, servisne storitve, prisotnost v medijih ter mnenje družinskih 

članov in/ali prijateljev. Anketiranci so morali te dejavnike ovrednotiti od 1 do 5, kjer 1 

pomeni »ni mi pomembno, 5 pa pomeni »zelo mi je pomembno« (Vetmić 2015, 39). Prav 

tako pa je podobne dejavnike v svoji raziskavi proučevala tudi avtorica Prah, kjer je 

ugotavljala kako posamezni dejavniki po mnenju anketirancev vplivajo na nakup blagovne 

znamke (Prah 2016, 36). 

Anketni vprašalnik je sestavljen iz dveh sklopov. V prvem sklopu so udeleženci odgovarjali 

na vprašanja, ki se navezujejo na njihovo nakupno vedenje pri nakupu rezanega cvetja in 

lončnic, v drugem sklopu pa jim je bilo postavljenih nekaj splošnih vprašanj. Pri prvem 

vprašanju so morali anketiranci označiti njihovo povprečno vrednost nakupa (v evrih) 

rezanega cvetja in lončnic ob praznikih. Prazniki so bili razdeljeni na verske praznike in na 

osebne praznike. Navedeni so bili naslednji verski prazniki: cvetna nedelja, velika noč, 

binkošti, sveti Peter in Pavel, Marijino vnebovzetje, vsi sveti in božič. Kot osebni prazniki pa 

so bili navedeni: rojstni dnevi, pogrebi, poroke, dan žena in materinski dan. Na koncu pa so 

morali označiti tudi višino povprečnega nakupa rezanega cvetja in lončnic običajno, torej 

takrat kadar ni praznikov (tako verskih kot tudi osebnih). Ponujeni odgovori, ki so bili 

izraženi v kategorijah, so bili: 0 €, do 20 €, do 40 €, do 60 € in več kot 60 €. Pri vsakem 

prazniku pa so lahko označili samo eno kategorijo. 

Pri drugem vprašanju nas je zanimalo, koliko je pri nakupu rezanega cvetja in lončnic 

pomemben posamezen dejavnik. Navedenih je bilo naslednjih trinajst dejavnikov: dostopnost 

lokacije, cena, popusti, obseg ponudbe, kakovost, poreklo blaga, svetovanje prodajalca, 

privlačnost izložbe, čakanje (na to, da si postrežen), vizualna privlačnost cvetja, dosedanje 

izkušnje s cvetličarno, svežina cvetja in dobro ime cvetličarne. Pri vsakem dejavniku so 

anketiranci morali označiti, koliko ta dejavnik vpliva na njihov nakup rezanega cvetja in 

lončnic. Postavljena je bila Likertova petstopenjska lestvica, kjer je 1 pomenila, da dejavnik 

sploh ne vpliva na nakup, 2, da dejavnik ne vpliva na nakup, 3, da anketiranec ni odločen ali 

dejavnik vpliva na nakup ali ne, 4, da dejavnik vpliva na nakup in 5, da dejavnik zelo vpliva 

na nakup. Prav tako kot pri prvem vprašanju, je bil tudi tukaj za posamezen dejavnik možen 

samo en odgovor. 

Pri tretjem vprašanju nas je zanimalo, ali rezano cvetje anketiranci kupujejo večinoma v isti 

cvetličarni. Ponujena odgovora sta bila da in ne. V nadaljevanju pa nas je zanimalo, 

kolikokrat anketiranci kupujejo rezano cvetje v isti cvetličarni in kolikokrat v drugih 

cvetličarnah. Pri obeh vprašanjih so bili ponujeni isti odgovori, in sicer: 1 krat na teden, 1 krat 
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na mesec, 1 krat na 6 mesecev, 1 krat na leto in nikoli. Ista vprašanja smo zastavili tudi za 

nakup lončnic. 

Pri splošnem delu nas je prvo zanimal spol, ponujena odgovora sta bila moški in ženska. 

Nadalje nas je zanima starost anketiranca. Na voljo so bili naslednji odgovori: od 18 do 28 let, 

od 29 do 38 let, od 39 do 48 let, od 49 do 58 let, od 59 do 68 let in več kot 68 let. Zanimala 

nas je tudi najvišja dosežena formalna izobrazba anketirancev. Ponujeni odgovori so bili: 

osnovna šola, poklicna šola, srednja šola, višja oz. visoka šola, magisterij in doktorat. Na 

koncu pa nas je zanimal tudi trenutni status anketiranca, torej ali je študent, brezposeln, 

zaposlen ali upokojenec. Pri vseh vprašanjih je bil možen samo en odgovor. 

6.3 Postopek zbiranja podatkov 

Anketiranje smo izvajali s pomočjo metode CAPI – računalniško podprtega osebnega 

anketiranja, kjer anketiranec odgovore zapisuje v posebej zasnovan računalniški program. 

Terensko anketiranje smo izvajali v mestu Slovenj Gradec, potekalo pa je od sredine meseca 

julija pa vse do sredine meseca oktobra, torej tri mesece. Anketiranje je potekalo tako v 

jutranjih in dopoldanskih urah, kot tudi pozno popoldanskih in večernih urah. Anketiranje se 

ni izvajalo od 12.00 ure do 16.00 ure, saj je bilo poletje in so se ta čas ljudje umaknili v zaprte 

prostore, saj je bilo zunaj prevroče. Anketiranje smo izvajali v mestnem jedru Slovenj Gradca 

in v dveh največjih trgovskih centrih. Za te tri lokacije smo se odločili, ker je tam največja 

gostota ljudi in hkrati tudi največji pretok ljudi. 

Zbrane podatke smo nato obdelali s pomočjo statističnega programa IMB SPSS Statistics, pri 

čemer smo hipoteze testirali na 5 % stopnjo tveganja. 

6.4 Hipoteze 

V nadaljevanju predstavljamo štiri zasnovane hipoteze. 

6.4.1 Hipoteza 1 

Hipoteza 1a: Vrednost nakupa cvetja ob verskih praznikih se statistično značilno razlikuje od 

vrednosti vsakodnevnega nakupa cvetja. 

Hipoteza 1a nam je pokazala, kakšno je vedenje potrošnikov ob večjih verskih praznikih. Na 

cvetno nedeljo, ko se za kristjane začne velikonočni čas, se v cerkev nosijo oljčne vejice ali 

butare, v katere poveže pomladno rastlinje. To jih čez leto varuje pred udarom strele, odganja 

bolezen in povečuje plodnost. Prav tako se ob veliki noči na košaro pripne majhen šopek 

pomladnega cvetja (Breznik 2017).  
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Znano je, da naj bi že južni Slovani krasili grobove ob vseh večjih praznikih, tudi za dan 

spomina na mrtve. Ob koncu devetnajstega stoletja so ljudje za vse svete grobove okrasili z 

mahom, cvetjem in rožami. Kasneje so se pojavile razlike med tovrstnimi navadami v mestih 

in na podeželju. Prebivalci mest so začeli na grobove nositi umetno in posušeno cvetje ter 

nagrobne košarice, kar je značilno tudi danes. Pred praznovanjem dneva spomina na mrtve se 

grobovi uredijo, torej se počistijo, ob nagrobnem kamnu se nasadijo nove rastline. Ljudje 

grobove okrasijo s svežim, suhim ali umetnim cvetjem in nagrobnimi aranžmaji. V navadi za 

ta praznik pa je tudi prižiganje sveč (Pirnat 2011). Ljudje torej ob večjih verskih praznikih ne 

kupujejo samo posameznih cvetov, ampak je navada, da se takrat grobovi okrasijo bogato z 

različnimi aranžmaji in šopki, ki stanejo več kot posamezni cvetovi. 

Pri tej hipotezi smo preverjali, kakšna je vrednost nakupa ob verskih praznikih in kolikšna 

vsakodnevno. S pomočjo Wilcoxonovega testa predznačenih rangov smo želeli preveriti, ali 

se vrednost nakupa cvetja spreminja glede na priložnost ob kateri se cvetje kupuje 

(vsakodnevno ali ob verskih praznikih). Ta test smo uporabili zaradi nezadovoljenosti 

predpostavk o normalnosti ter ravni podatkov.  

Anketirance smo prosili, da nam zaupajo okvirno vrednost nakupa (v evrih) ob naslednjih 

verskih praznikih: cvetna nedelja, velika noč, binkošti, sveti Peter in Pavel, Marijino 

vnebovzetje, vsi sveti in božič. Povprašali smo jih tudi, kakšna je okvirna vrednost njihovega 

nakupa (v evrih) običajno, ko ni večjih verskih praznikov. Vrednosti nakupa smo beležili 

kategorično (0 €, do 20 €, do 40 €, do 60 € in več kot 60 €). Nato smo vrednosti nakupov ob 

verskih praznikih primerjali z vrednostjo vsakodnevnega nakupa in tako prišli do ugotovitev. 

Hipoteza 1b: Vrednost nakupa cvetja ob verskih praznikih se statistično razlikuje od vrednosti 

nakupa cvetja ob osebnih praznikih (rojstni dnevi, poroke, pogrebi, dan žena, materinski dan). 

Hipoteza 1b pa naj bi pokazala, kako se vrednost nakupa cvetja ob verskih praznikih razlikuje 

od vrednosti nakupa cvetja ob osebnih praznikih (rojstni dnevi, poroke, pogrebi, dan žena, 

materinski dan). Pogosto se za osebne praznike, kot so rojstni dnevi, dan žena in materinski 

dan ženskam, v zahvalo ali darilo podari cvetje. »Šopek rož ali pa samo ena roža je najbolj 

klasičen način izkazovanja naklonjenosti, ljubezni. Ob roži se vsak razneži,« tradicijo 

obdarovanja z rožami za dan žena razlaga etnolog Janez Bogataj. Najpogosteje se na dan žena 

poklanja rezano cvetje, rdečih in vijoličnih odtenkov, nekoliko manj pa je priljubljeno 

obdarovanje žensk z lončnicami. Najpogosteje se za takšen praznik poklanja vrtnica, latinsko 

Rosa, ali nagelj, latinsko Dianthus, ki v svojem najširšem pomenu simbolizira prijateljstvo, pa 

tudi spoštovanje, rdeč nagelj pa je izraz ljubezni (Kozorog Blatnik 2014). Za materinski dan 

je primerno cvetje nežnih, romantičnih, razgibanih  tekstur,  pastelnih barv, pestrih pomladnih 

barv, torej z drobnejšimi in srednje velikimi cvetovi. Vsekakor so tudi lončnice primerne, a 

naj bi posegali po lončnicah z drobnimi cvetovi, po pomladnih cvetočih lončnicah v pastelnih, 

pomladnih barvah, ki nakazujejo otroško razigranost (Ogrizek 2017). Po navadi ljudje, ko se 

odpravljajo na vesele (poroka) ali žalostne (pogreb) dogodke, podarijo cvetje. S cvetjem, ki ga 
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izberemo za žalno dekoracijo, izrazimo svoja čustva in navezanost na pokojnika. Podarimo 

njegovo oz. njeno najljubše cvetje, morda cvetje, ki je ljubo nam. Tudi tako si lahko 

poskusimo olajšati in omiliti žalost ob slovesu in bolečem spominu. V pogrebnih dekoracijah 

in aranžmajih prevladujejo predvsem lilije, latinsko Lilium, nageljni, rdeče vrtnice, ki 

ponazarjajo neminljivo ljubezen in spoštovanje in krizanteme, ki ponazarjajo minljivost in 

žalovanje (Celar b. l.). Za pogrebe je torej običaj, da se kupi ali aranžma ali posamezni cvet 

ali pa, da se na aranžirane sveče, položi rezan cvet ali več le teh. 

Anketirance smo tako prosili, da nam zaupajo okvirno vrednost nakupa (v evrih) ob 

naslednjih verskih praznikih: cvetna nedelja, velika noč, binkošti, sveti Peter in Pavel, 

Marijino vnebovzetje, vsi sveti in božič. Povprašali smo jih tudi, kakšna je vrednost njihovega 

nakupa (v evrih) ob praznikih, kot so rojstni dnevi, poroke, dan žena in materinski dan. Tudi 

tukaj smo vrednost nakupa beležili kategorično (0 €, do 20 €, do 40 €, do 60 € in več kot 60 

€). Nato smo vrednosti nakupov ob verskih praznikih primerjali z vrednostjo nakupov ob 

ostalih praznikih in tako prišli do ugotovitev. 

Pri tej hipotezi smo preverjali, kakšna je vrednost nakupa ob verskih praznikih in kolikšna ob 

drugih praznikih. Prav tako kot Hipotezo 1a smo tudi Hipotezo 1b preverili z Wilcoxonovim 

testom predznačenih rangov. Ta test smo uporabili zaradi nezadovoljenosti predpostavk o 

normalnosti ter ravni podatkov. 

6.4.2 Hipoteza 2 

Hipoteza 2: Kupcem je najpomembnejši dejavnik, na podlagi katerega se potrošniki odločijo 

za nakup, cena. 

V Slovenj Gradcu je v mesecu oktobru 2017 znašala registrirana stopnja brezposelnosti 8,0 %, 

kar je sicer še vseeno manj, kot je takrat bila povprečna registrirana brezposelnost v Sloveniji, 

ki je znašala 8,8 % (Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije b. l.). Vendar pa je stopnja 

brezposelnosti še vedno visoka, kar pomeni, da veliko ljudi nima službe ter rednega dohodka. 

Zaradi tega je ljudem pomembna cena, saj morajo nekateri zaradi trenutne gospodarske 

situacije v Sloveniji, zelo premišljeno razporejati finančna sredstva. 

Relativni pomen dejavnikov, ki smo jih proučevali v naši raziskavi, je različen glede na to, 

kako potrošniki živijo. Za družine z otroki je zelo pomembno, da imajo trgovino blizu doma 

ali službe, pri ceni pa je drugače. Cena je različno pomembna za vsakega posameznika, saj se 

navezuje na to koliko znaša proračun, namenjen nakupom. Pomembnost dejavnikov se 

razlikuje tudi glede na to, kakšna je narava nakupovanja. Na primer, stvar bomo kupili hitro, 

če se bomo ob tem počutili dobro in udobno. Na ceno pa bomo gledali takrat, ko bomo 

kupovali na primer avto (Singh 2000, po Ilč Pungerčič 2007, 43).  
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Kriteriji na podlagi katerih potrošniki izbirajo izdelke se spreminjajo. Vedno bolj je ljudem 

pomembno, da je izdelek oz. storitev kakovostna ter da sta na lokaciji, ki je čim bolj priročna, 

vedno manjši pa je pomen nizkih cen. Res pa je, da se kriterij udobnosti zmanjša, povečajo pa 

se razlike v cenah (Potočnik 2001, 114, po Ilč Pungerčič 2007, 43). 

Zaradi inflacije, količinskih razlik med izdelki, diferenciacije izdelkov, prostorske 

oddaljenosti prodajaln ter velike različnosti cen enakih izdelkov pri različnih trgovskih 

podjetjih, pa lahko v prihodnje pričakujemo še nadaljnjo zmanjševanje cen (Potočnik 2001, 

248). 

Hipotezo 2 smo preverili s pomočjo Friedmanovega testa, ki služi testiranju razlik med 

skupinami, kadar so le te izmerjene na ordinalni ravni, kot so bile v našem primeru. 

Analizirali smo naslednje dejavnike: dostopnost lokacije, cena, popusti, obseg ponudbe, 

kakovost, poreklo blaga, svetovanje prodajalce, privlačnost izložbe, čakanje na postrežbo, 

vizualna privlačnost cvetja, dosedanje izkušnje s cvetličarno, svežina cvetja in dobro ime 

cvetličarne. Izmed vseh naštetih smo ugotovili, kateri dejavnik je najpomembnejši za kupce 

pri nakupu cvetja. Oblikovali smo Likertovo lestvico, anketiranci pa so vsak dejavnik nakupa 

ovrednotili z vrednostjo od 1 do 5, kjer bo 1 pomenilo, sploh ne vpliva na nakup, 2 ne vpliva 

na nakup, 3 neodločen, 4 vpliva na nakup, 5 pa zelo vpliva na nakup. Ugotavljali smo ali 

hipoteza drži ali ne. 

6.4.3 Hipoteza 3 

Hipoteza 3: Kupci rezanega cvetja so cvetličarni bolj zvesti kot kupci lončnic. 

Zvestoba potrošnika je pojem, ki je izjemno močno in neločljivo povezan z zadovoljstvom 

potrošnika. Vendar je potrebno pri interpretaciji in ugotavljanju vzročno-posledičnih povezav 

upoštevati, da zvestoba in zadovoljstvo potrošnika nista simetrično povezana. Če lahko 

rečemo, da so zvesti potrošniki skoraj zagotovo zadovoljni, pa težko trdimo, da je zgolj 

zadovoljstvo dovolj, da potrošnik postane zvest (Možina, Tavčar in Zupančič 2012, 206). 

Zvestoba potrošnika je izjemno pomembna za organizacijo, saj ji omogoča povečanje obsega 

prodaje, višjo ceno in ohranitev kupcev (Malik, Ghafoor in Iqbal 2013, 168, po Prah 2016, 

13). 

Avtorja Jaiswal in Niraj (2007, 6, po Špitalar 2017, 34) menita, da je zvestoba tudi notranja 

obveza kupca za ponovni nakup proizvoda ali storitve, ki ima pri njem prednost, četudi je pod 

vplivom situacijskih dejavnikov ali poskusov konkurence, da bi ga privabila na svojo stran. 

Iz teh dveh definicij lahko razberemo, da je zvestoba potrošnika izjemno pomembna. Vendar 

pa zvestoba potrošnikov pada, saj se možnost izbire širi, vedno več pa je tudi informacij, ki 
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nujno vplivajo na vedenje potrošnikov. Za podjetje je pomembno tako ohranjanje zvestih 

potrošnikov, kot tudi pridobivanje novih zvestih potrošnikov (Musek Lešnik 2006a). 

Zvestoba pa ni pojav, ki nastane v trenutku. Poteka namreč na način kot kakršen koli drug 

odnos. Razvija se skozi proces zaupanja, tako do podjetja kot tudi do zaposlenih, v katerem se 

vzporedno s pozitivnimi izkušnjami vztrajno krepijo potrošnikovo zaupanje in pozitivna 

stališča do podjetja. Proces razvijanja zvestobe se kaže, da je za zvestobo pri kupcih odločilna 

potrošnikova navezanost na proizvod. Navezanost je formulirana s stopnjo preference 

proizvoda ali ponudnika in stopnjo diferenciacije alternativ (Stermecki 2012, 6). 

Poznamo tudi različne vrste zvestobe. Vedenjsko zvestobo izraža večkratno vračanje k 

podjetju – potrošnik pomemben del svojih potreb uresničuje pri izbranem podjetju in ne pri 

konkurenci. Ta zvestoba je velikokrat povezana s pozitivnimi občutki do podjetja, 

naklonjenostjo, lahko pa je tudi posledica drugih dejavnikov (bližine prodajalne ipd.). Na 

drugi strani imamo čustveno zvestobo, ki zajema potrošnikova čustva, občutke, naravnanosti, 

stališča do podjetja. Sestavljata jo dve pomembni dimenziji: pozitivni občutki do podjetja in 

želja po ohranjanju odnosa. Čustvena zvestoba se običajno izraža skozi potrošnikovo vračanje 

k podjetju, ne pa vedno (Musek Lešnik, 2006b). 

Hipotezo 3 smo preverili s pomočjo dveh statističnih testov. V prvem primeru, ko smo 

anketirancem postavili vprašanje: ali rezano cvetje večinoma kupujete v isti cvetličarni? 

(ponujena odgovora: da in ne), smo rezultate analizirali s hi-kvadrat preizkusom, kjer smo 

preverjali delež odgovorov pri posamezni možnosti; v drugem primeru, pa smo spraševali: 

kolikokrat kupujete rezano cvetje v isti cvetličarni? (ponujeni odgovori: 1 krat na teden, 1 krat 

na mesec, 1 krat na 6 mesecev oz. pol leta, 1 krat na leto in nikoli), kolikokrat kupujete rezano 

cvetje v drugih cvetličarnah? (ponujeni odgovori: 1 krat na teden, 1 krat na mesec, 1 krat na 6 

mesecev oz. pol leta, 1 krat na leto in nikoli).  Enaka vprašanja smo zastavili tudi za nakup 

lončnic in odgovore s pomočjo Wilcoxonovega testa predznačenih rangov primerjali med 

seboj ter ugotovili, kateri kupci so bolj zvesti – ali tisti, ki kupujejo rezano cvetje ali tisti, ki 

kupujejo lončnice. Preizkus hi-kvadrat smo uporabili z namenom analize kontingence, 

Wilcoxonov test predznačenih rangov pa zaradi tega, ker je bila ordinalna spremenljivka. 

Vse hipoteze smo preverjali na ravni 5 % tveganja (α=0,05). 

6.5 Rezultati 

V nadaljevanju so predstavljene nakupovalne navade kupcev cvetja udeleženih v naš vzorec. 
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Preglednica 2: Približna vsota, ki jo ob praznikih udeleženci odštejejo za nakup 

rezanega cvetja in lončnic  

Praznik 0 € do 20 € do 40 € do 60 € 

več kot 60 

€ 

Cvetna nedelja  11,8 % 77,5 % 10,1 % 0,2 % 0,4 % 

Velika noč  20,2 % 64,3 % 14,2 % 1,3 % 0,1 % 

Binkošti  21,3 % 60,4 % 16,9 % 1,2 % 0,1 % 

Sveti Peter in Pavel  23,1 % 60,3 % 14,6 % 1,5 % 0,5 % 

Marijino vnebovzetje  19,2 % 62,4 % 15,2 % 2,4 % 0,8 % 

Vsi sveti 9,85 % 58,7 % 19,3 % 7,0 % 5,3 % 

Božič  10,9 % 65,0 % 19,8 % 3,5 % 0,8 % 

Rojstni dnevi 7,7 % 70,4 %  19,3 % 2,3 % 0,4 % 

Pogrebi 9,8 % 69,4 % 17,0 % 3,3 % 0,5 % 

Poroke 24,8 % 58,5 % 13,4 % 2,6 % 0,7 % 

Dan žena 8,1 % 74,3 % 14,1 % 3,1 % 0,4 % 

Materinski dan 6,7 % 75,8 % 14,9 % 2,0 % 0,7 % 

Običajno (ko ni 

praznikov) 2,9 % 87,2 % 9,1% 0,7 % 0,2 % 

Velika večina udeležencev ob praznikih za nakup odšteje v povprečju do 20 €. Nekateri so 

pripravljeni odšteti tudi do 40 €, a je teh očitno manj. Pri vseh praznikih je trend približno 

enak, opazna razlika je le pri prazniku vseh svetih. Takrat je v primerjavi z ostalimi prazniki, 

več kupcev bilo pripravljeno odšteti 60 € ali več. 
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Preglednica 3: Razlike med moškimi in ženskami v vsoti, ki jo ob praznikih odštejejo za 

nakup cvetja 

 

Moški ženske 

Praznik AS SO AS SO 

Cvetna nedelja  2,02 0,50 1,99 0,52 

Velika noč  2,00 0,61 1,95 0,64 

Binkošti  2,02 0,69 1,96 0,65 

Sveti Peter in Pavel  2,00 0,68 1,93 0,69 

Marijino vnebovzetje  2,08 0,73 2,01 0,71 

Vsi sveti 2,40 0,93 2,39 0,95 

Božič  2,25 0,73 2,15 0,68 

Rojstni dnevi 2,17 0,61 2,17 0,60 

Pogrebi 2,13 0,66 2,17 0,65 

Poroke 1,95 0,74 1,96 0,74 

Dan žena 2,16 0,62 2,12 0,60 

Materinski dan 2,16 0,58 2,13 0,58 

Običajno (takrat, ko ni 

praznikov) 2,10 0,39 2,07 0,40 

V povprečju so moški pripravljeni za nakup cvetja zapraviti nekoliko več denarja kot ženske, 

a so razlike zanemarljivo majhne, saj se ob ocenjevanju na 5-stopenjski lestvici pripravljenosti 

plačila, pri čemer 1 pomeni 0 €, 2 do 20 €, 3 do 40 €, 4 do 60 €, 5 pa več od tega, oboji 

gibljejo okoli vrednosti 2, kar pomeni, da v povprečju za nakup cvetlic ob praznikih odštejejo 

do 20 €.   

V nadaljevanju nas je zanimalo, na podlagi katerega dejavnika se udeleženci odločajo za 

nakup cvetja. Udeleženci so na 5-stopenjski lestvici, pri čemer je 1 pomenilo, da dejavnik 

sploh ne vpliva na nakup, 5 pa, da zelo vpliva, ocenjevali svoje preference. 
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Preglednica 4: Stopnja do katere nek dejavnik vpliva na nakup 

Dejavnik 

Sploh ne 

vpliva na 

nakup 

Ne vpliva na 

nakup Neodločen 

Vpliva na 

nakup 

Zelo vpliva 

na nakup 

Dostopnost lokacije 2,9 % 17,9 % 37,3 % 40,4 % 1,6 % 

Cena 0,7 % 6,5 % 25,3 % 62,3 % 5,2 % 

Popusti 1,5 % 8,9 % 28,1 % 50,7 % 10,8 % 

Obseg ponudbe 1,1 % 8,9 % 26,7 % 52,3 % 11,1 % 

Kakovost 1,7 % 6,3 % 25,3 % 56,0 % 10,7 % 

Poreklo blaga 3,2 % 7,8 % 25,7 % 54,3 % 9,0 % 

Svetovanje 

prodajalca 2,5 % 5,4 % 25,1 % 57,5 % 9,6 % 

Privlačnost izložbe 1,7 % 6,1 % 22,4 % 60,8 % 9,0 % 

Čakanje  

(na postrežbo) 1,7 % 4,5 % 21,5 % 61,8 % 9,5 % 

Vizualna privlačnost 

cvetja 1,1 % 4,2 % 19,0 % 66,0 % 9,7 % 

Dosedanje izkušnje  

(s cvetličarno) 0,9 % 4,3 % 16,7 % 69,4 % 8,7 % 

Svežina cvetja 0,6 % 3,7 % 16,1 % 70,7 % 8,9 % 

Dobro ime 

cvetličarne 3,9 % 12,9 % 14,0 % 63,3 % 5,9 % 
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Preglednica 5: Dejavniki, ki so udeležencem ob nakupu cvetja najpomembnejši 

Dejavnik AS SO 

Dostopnost lokacije 3,20 0,85 

Cena 3,65 0,71 

Popusti 3,60 0,85 

Obseg ponudbe 3,63 0,84 

Kakovost 3,68 0,81 

Poreklo blaga 3,58 0,88 

Svetovanje prodajalca 3,66 0,82 

Privlačnost izložbe 3,70 0,78 

Čakanje (na to, da si postrežen) 3,74 0,76 

Vizualna privlačnost cvetja 3,79 0,71 

Dosedanje izkušnje (s cvetličarno) 3,81 0,69 

Svežina cvetja 3,84 0,65 

Dobro ime cvetličarne 3,54 0,93 

Če pogledamo povprečne vrednosti, lahko vidimo, da so vsi dejavniki precej pomembni. Kot 

najpomembnejši se je pri večini izkazala svežina cvetja, dosedanje izkušnje s cvetličarno ter 

vizualna privlačnost cvetja, kar potrjujejo frekvence iz Preglednice 5. Cena ima še vedno 

pomembno vlogo, a pred njo, o samem nakupu odločajo še drugi dejavniki.  

Ob nakupovanju cvetja so udeleženci v večji meri zvesti isti cvetličarni. V primeru rezanega 

cvetja jih 1254 (74,6 %) nakupuje v isti cvetličarni, 427 (25,4 %) pa v različnih, nekoliko 

manj pa v primeru lončnic, ko v isti kupuje 1151 (68,5 %), v različnih pa 530 (31,5 %). 

Upoštevati pa je potrebno tudi različne nakupovalne navade, saj se posamezniki kljub temu, 

da so zvesti eni cvetličarni, razlikujejo v pogostosti kupovanja rezanega cvetja in lončnic.  
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Slika 4: Trend nakupovanja rezanega cvetja v istih in različnih cvetličarnah 

 

Slika 5: Trend nakupovanja lončnic v istih in različnih cvetličarnah 

Iz Slik 4 in 5 vidimo, da kupci v isti cvetličarni, tako v primeru rezanega cvetja in primeru 

lončnic, največkrat kupujejo enkrat mesečno ali pa na pol leta. Večina pa vsaj enkrat letno 

obišče drugo cvetličarno.  

6.6 Preverjanje hipotez 

V nalogi smo zastavili tudi 4 hipoteze, ki smo jih testirali na 5 % stopnji statističnega 

tveganja. Zaradi kategorične ravni odvisnih spremenljivk smo za primerjavo dveh odvisnih 

vzorcev (iste osebe na različnih spremenljivkah) oz. neodvisnih spremenljivk (npr. prazniki 

proti vsakodnevni nakupi) uporabili neparametrične teste, ki so pojasnjeni spotoma.   
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Ob preverjanju Hipoteze 1a: Vrednost nakupa cvetja ob verskih praznikih se statistično 

značilno razlikuje od vrednosti vsakodnevnega nakupa cvetja, smo ugotovili, da vsakodnevno 

udeleženci za nakup porabijo do 20 € (AS= 2,08, SO= 0,40). Pričakovali bi, da bi ob verskih 

nakupih vsota narastla, a udeleženci v povprečju ob praznikih, kot so: cvetna nedelja, velika 

noč, binkošti, sveti Peter in Pavel, Marijino vnebovzetje, vsi sveti ter božič, odštejejo enako 

do 20 € (AS= 2,07, SO= 0,43). Razlika je majhna, a smo kljub temu preverili njeno statistično 

značilnost. Zaradi kategorične ravni podatkov, kot omenjamo zgoraj, smo to naredili s 

pomočjo Wilcoxonovega testa predznačenih rangov, ki je pokazal, da razlika ni statistično 

značilna (Z= -0,72, p= 0,472).   

Preglednica 6: Wilcoxonov test predznačenih rangov za praznike v primerjavi z 

vsakodnevnimi nakupi 

  

Primerjava običajnega nakupa s prazniki 

  Praznik Cvetna nedelja Velika noč Binkošti Sv. Peter in Pavel Marijino vnebovzetje Vsi sveti Božič 

Z -6,191 -6,817 -5,586 -6,899 -2,629 -12,849 -5,874 

P 0,000* 0,000* 0,000* 0,000* 0,009* 0,000* 0,000* 

*p<0,05 

Na ravni vsakega posameznega praznika pa razlike so statistično pomembne. Večinoma v 

povprečju pomembno manj porabijo ob praznikih: cvetna nedelja (AS= 1,99, SO= 0,51), 

velika noč (AS= 1,97, SO= 0,63), binkošti (AS= 1,99, SO= 0,67), sveti Peter in Pavel (AS= 

1,96, SO= 0,69) ter Marijino vnebovzetje (AS= 2,03, SO= 0,714). Pomembno več pa so 

pripravljeni odšteti ob prazniku vseh svetih (AS= 2,39, SO= 0,94) ter za božič (AS= 2,18, SO= 

0,69).  

Ob preverjanju Hipoteze 1b:  Vrednost nakupa cvetja ob verskih praznikih se statistično 

razlikuje od vrednosti nakupa cvetja ob osebnih praznikih (rojstni dnevi, poroke, pogrebi, dan 

žena, materinski dan), pa smo ugotovili, da za druge praznike (AS= 2,11, SO= 0,42), kot so 

rojstni dnevi, poroke, pogrebi, dan žena, materinski dan, udeleženci v primerjavi z verskimi 

prazniki (AS= 2,07, SO= 0,43) v povprečju porabijo statistično značilno več denarja (Z= -

2,086, p= 0,037), a se nakup še vedno giblje okoli 20 €. Tudi na tem mestu smo zaradi 

kategorične ravni podatkov, kot omenjamo zgoraj, uporabili Wilcoxonov test predznačenih 

rangov. 

Ker udeleženci odgovorov niso podajali dejansko v evrih, temveč so na 5-stopenjski lestvici 

označili vrednost nakupa, ki je zanje najbolj značilen, moramo rezultate interpretirati bolj 

previdno, saj ne poznamo točnih nakupovalnih vsot, temveč približne vrednosti okoli katerih 

se nakup giblje. Z vidika naših podatkov lahko tako Hipotezi a in b s previdnostjo potrdimo, 

saj prihaja med različnimi dogodki do pomembnih razlik.  
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Ob preverjanju Hipoteze 2: Kupcem je najpomembnejši dejavnik, na podlagi katerega se 

potrošniki odločijo za nakup, cena, smo ugotovili, da temu ni tako. Iz Preglednice 5 je 

razvidno, da večina dejavnikov igra nevtralno vlogo pri odločanju za nakup, kar pomeni, da 

nekaterim so le ti pomembni, drugim pa ne, kot najpomembnejši pa se je izkazala svežina 

cvetja. Ali se pomembnost dejavnikov med sabo razlikuje, smo preverjali z ne-parametričnim 

Friedmanovim testom, ki služi testiranju razlik med skupinami, kadar so le te izmerjene na 

ordinalni ravni, kot so bile v našem primeru.  

Glede na to, da je večina dejavnikov nevtralnih ob nakupni nameri, vseeno niso enako 

pomembni, kar potrjuje ne-parametričen Friedmanov test pomembnosti (= 945,68, p< 

0,001). Cena se ni izkazala za najpomembnejši dejavnik, kar ni bilo v skladu s pričakovanji, a 

smo vseeno preverili kako se obnaša v primerjavi z ostalimi dejavniki.  

Preglednica 7: Pomembnost dejavnika cene ob nakupu v primerjavi z ostalimi 

dejavniki, preverjano z Wilcoxonovim testom predznačenih rangov 

Dejavnik Z P 

Dostopnost lokacije – cena -16,174 0,000* 

Popusti – cena -2,020 0,043 

Obseg ponudbe – cena -0,861 0,389 

Kakovost – cena -1,005 0,315 

Poreklo blaga – cena -2,196 0,028* 

Svetovanje prodajalca – cena -0,795 0,426 

Privlačnost izložbe – cena -1,932 0,053 

Čakanje (na to, da si postrežen) – cena -3,931 0,000* 

Vizualna privlačnost cvetja – cena -6,164 0,000* 

Dosedanje izkušnje (s cvetličarno) – cena -6,872 0,000* 

Svežina cvetja – cena -8,372 0,000* 

Dobro ime cvetličarne – cena -4,043 0,000* 

*p < 0,05 

Večina dejavnikov se statistično pomembno razlikuje od dejavnika cene, kar pomeni, da je 

kupcem v tem primeru od cene pomembnejša: svežina cvetja, dobro ime cvetličarne, 
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dosedanje izkušnje z njo, vizualna privlačnost cvetja, poreklo blaga ter čakanje na postrežbo. 

Hipoteze tako v tem primeru ne moremo sprejeti.  

Ob preverjanju Hipoteze 3: Kupci rezanega cvetja so cvetličarni bolj zvesti kot kupci lončnic, 

nas je zanimalo ali je so deleži tistih, ki ne kupujejo, oz. kupujejo v istih cvetličarnah enako 

porazdeljeni glede na lončnice in rezano cvetje, za kar smo uporabili hi-kvadrat test. Ugotovili 

smo, da velika večina kupcev obe vrsti cvetlic raje kupuje v eni cvetličarni kot v različnih 

(rezano cvetje: = 406,86, p< 0,001; lončnice: = 229,41 p< 0,001). Nato nas je 

zanimalo tudi, ali se v zvestobi, ki smo jo merili s  stopenjsko spremenljivko pogostosti 

nakupa, razlikujejo glede na vrsto cvetja, ki ga kupujejo. S pomočjo Wilcoxonovega testa 

predznačenih rangov (ki smo ga uporabili zaradi kategoričnosti odvisne spremenljivke 

pogostosti nakupa) smo ugotovili, da posamezniki v isti cvetličarni pogosteje kupujejo rezano 

cvetje, lončnice pa redkeje (Z= -4,06, p< 0,001), kar pomeni, da so ob nakupu le-teh manj 

zvesti. Pri preverjanju hipoteze smo uporabljali samo eno spremenljivko in to je kako pogosto 

anketiranci kupujejo v eni cvetličarni. Hipotezo lahko sprejmemo. 

Preglednica 8: Obiskovanje istih cvetličarn glede na vrsto cvetja 

 2 df P 

Rezano cvetje 406,86 1 0,000 

Lončnice 229,41 2 0,000 

*p < 0,05 

6.7 Interpretacija rezultatov 

Na podlagi opravljene raziskave smo ugotovili, da ljudje tako ob praznikih (verskih in 

osebnih) kot tudi sicer, za nakup porabijo v povprečju do 20 €.  

Razlikujejo pa se povprečne vrednosti nakupa rezanega cvetja in lončnic med različnimi 

prazniki. Z vprašanjem, kjer so morali kupci označiti vrednost nakupa ob posameznih 

praznikih, smo ugotovili, kateri prazniki so za potrošnika pomembnejši in kje so cene oziroma 

ponudba bolj pomembni. Ljudje najmanj zapravijo za nakup rezanega cvetja in lončnic ob 

prazniku sveti Peter in Pavel, in sicer povprečno 0 €. To pomeni, da je lahko takrat zaloga 

rezanega cvetja in lončnic v cvetličarnah v Slovenj Gradcu zelo mala, saj potrošniki v ta 

namen ne bodo kupovali rezanega cvetja in lončnic, poleg tega pa, če cvetličarna upošteva 

minimalno količino zalog, tudi ne bo imela veliko oportunitetnih stroškov v zalogah, pa tudi 

ne velikega odpada cvetja, ki je samo strošek.  
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Ob prazniku cvetna nedelja je največ anketirancev pripravljenih odšteti za nakup rezanega 

cvetja in lončnic do povprečno 20 €. To pomeni, da naj na ta dan cvetličarne ponudijo 

aranžmaje, ki se gibljejo okoli 20 € (ta odgovor je označilo 77,5 % anketirancev), saj bodo le-

teh tudi največ prodali. V kolikor bo cena višja, se bo za nakup odločilo zgolj 10,1 % 

anketiranih.  

Za božič je največ anketirancev pripravljenih odšteti do povprečno 40 €, pa tudi do povprečno 

60 €, kar pomeni, da se naj cene gibljejo v tej višini. Ta podatek nam pove tudi, da je našim 

anketirancem božič pomemben praznik. Ob božiču je navada, da se takrat obdarujemo, 

obdarujemo pa se lahko z različnimi izdelki, najpogosteje pa se izmed lončnic, za božič 

pokljanja božična zvezda, latinsko Euphorbia pulcherrima, ali božični kaktus, latinsko 

Epiphyllum truncatum, izmed rezanega cvetja pa amarilis, latinsko Amaryllis. Za cvetličarne 

je dobro, da je zaloga tega cvetja velika oziroma zadostna. Poleg tega pa je dobro, da ponujajo 

tudi klasično cvetje in različne druge božične aranžmaje. 

Izmed verskih praznikov je za vse svete največ kupcev pripravljeno odšteti 60 € ali več za 

nakup rezanega cvetja in lončnic. To kaže na to, da jim je takrat pomembno, da so njihovi 

grobovi urejeni, s tem pa kažejo tudi spoštovanje do preminulih. Na podlagi tega rezultata, bi 

lahko cvetličarne ob 1. novembru ponudile več aranžmajev po višji ceni, saj ta podatek kaže, 

da so ljudje takrat pripravljeni potrošiti več denarja. Tudi zaloga rezanega cvetja, ki je 

primerna za ta letni čas in običajna za ta praznik, mora biti velika. Zato cvetličarnam 

svetujemo, da v ponudbo vključijo več aranžmajev po višjih cenah, hkrati pa si zagotovijo 

zadostno količino krizantem, latinsko Chrysanthemum, tako rezanih kot v lončku, protej, 

latinsko Protea, svežih in suhih ter drugega cvetja. 

Pri osebnih praznikih je največ anketiranih odgovorilo, da je za materinski dan pripravljeno v 

povprečju zapraviti do 20 € (ta odgovor je označilo 75,8 % anketirancev). Ob tem prazniku je 

dobro, da imajo cvetličarne vnaprej narejene aranžmaje rezanega cvetja in lončnic v višini do 

20 €. Najpogosteje so to aranžirane vrtnice, latinsko Rosa, nageljni, latinsko Dianthus, ali 

gerbere, latinsko Gerbera. Ob rojstnih dnevih so ljudje najpogosteje pripravljeni odšteti do 40 

€, kar kaže na to, da jim rojstni dan pomeni več kot materinski dan. Ob teh praznikih po 

navadi kupci pridejo v cvetličarno in jim cvetličarke aranžirajo cvetje po njihovih željah. Zato 

je dobro, da imajo cvetličarne ves čas zalogo različnega rezanega cvetja. Ni potrebno, da je ta 

zaloga velika, naj bo takšna kakršno dopušča poslovanje trgovine. Do 60 € je največ 

anketirancev pripravljeno odšteti za pogrebe, tako da se lahko aranžmaji cvetja gibljejo v tej 

vrednosti. Ob pogrebih se ne nosi lončnic, ampak se aranžira cvetje, izdela ikebana ali venec. 

Pri naslednjem vprašanju nas je zanimalo, kaj prepriča potrošnika v nakup oziroma kateri 

dejavnik je za njih najpomembnejši. Za najbolj pomemben dejavnik se je izkazala svežina 

cvetja, kar pomeni, da je zelo pomembno, da imajo cvetličarne manjšo, vendar zadostno 

zalogo rezanega cvetja, saj te vrste cvetje hitreje ovene. Dobro je tudi, da imajo čim bolj 

pogosto dobavo (3–4 krat na teden), dobre odnose z dobavitelji rezanega cvetja in da znajo 
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presoditi, kakšno količino rezanega cvetja naj kupijo naenkrat, saj jim ovenelo cvetje prinaša 

zgolj strošek. Stranke pa se velikokrat ne zavedajo, da cvetje preden prispe v cvetličarne v 

Sloveniji, pa tudi drugod, prevozi zelo dolgo pot. Večina rezanega cvetja in lončnic je namreč 

iz Holandije. Res pa je, da imamo tudi v Sloveniji svoje podjetje, ki se ukvarja z vzgojo 

orhidej. Vendar je le-teh orhidej v slovenskih cvetličarnah malo, saj imajo orhideje iz uvoza 

veliko nižjo ceno in jim orhideje iz Slovenije v tem ne morejo konkurirati. Svežina rezanega 

cvetja in lončnic se razlikuje. Pri lončnicah je lahko dobava zgolj enkrat na teden in se takrat 

kupi dovolj lončnic za teden vnaprej. Je pa tudi pri lončnicah odvisno, katere vrste so. Na 

primer orhideje, latinsko Phalaenopsis, dolgo ohranijo svežino in so vzdržne rastline, medtem 

ko, na primer ciklame, latinsko Cyclamen, veliko hitreje ovenijo.  

Pomembno za kupce je tudi dobro ime cvetličarne in same izkušnje z njo. Zato je za 

cvetličarne, predvsem manjše, zelo pomembno, da si najprej ustvarijo dobro ime. Da si 

ustvariš dobro ime, pa potrebuješ nekaj časa. To si lahko ustvarijo na različne načine, kot so 

obsežna in raznolika ponudba, svežina cvetja, s prijaznimi in strokovnimi prodajalci, lepo 

prodajalno, ustrežljivostjo prodajalcev, kvalitetnimi izdelki in tako dalje. Ko pa si ustvariš 

dobro ime, pa se mora to dobro ime razširiti med ljudmi. S tem pridobiš več strank in s tem 

posledično tudi ustvariš večji dobiček. Tudi pozitivna izkušnja pripomore k temu, da se ljudje 

vračajo v to cvetličarno, so ji bolj zvesti in tam zapravijo še več denarja, saj so s cvetličarno 

zadovoljni. 

Za kupce je pomembna tudi vizualna privlačnost cvetja, ki pa ni univerzalna. Nekaterim 

ljudem so všeč vrtnice, latinsko Rosa, drugim ljudem so všeč kurkume, latinsko Curcuma 

alismatifolia. Nekaterim ljudem so všeč žive barve, drugim bolj umirjene. Nekaterim ljudem 

so všeč čimbolj nenavadne rastline, spet drugim klasične. Zato je od vsakega posameznika 

odvisno, kaj zanj pomeni vizualna privlačnost cvetja. Drži pa, da mora biti cvetje urejeno, 

brez ovenelih listov in cvetov, lončnice pa morajo biti v keramičnih lončkih primernih za to 

vrsto lončnic.  

Ker je trenutni življenjski tempo zelo visok in se po navadi vsem nekam mudi, je kupcem 

pomembno tudi to, da so hitro postreženi. Ljudje živimo hitro in si malokrat vzamemo čas za 

nakupovanje. Zato je zelo pomembno, da imajo cvetličarne dovolj zaposlenih, dovolj 

delovnega prostora in dobro organizirano delo, hkrati pa je smiselno, da si vnaprej aranžirajo 

rezano cvetje in lončnice, tako da lahko kupec, ko pride v cvetličarno, samo izbere, vzame in 

plača in mu ni treba čakati na postrežbo. Ob večjih praznikih, ko je kupcev še več, pa so te 

stvari še toliko pomembnejše. 

Pri tretji hipotezi pa smo ugotovili, da potrošniki najpogosteje kupujejo rezano cvetje in 

lončnice v isti cvetličarni. Ko pa smo ugotavljali pogostost nakupov rezanega cvetja in 

lončnic, pa smo prišli do ugotovitve, da so kupci rezanega cvetja bolj zvesti, saj pogosteje 

kupujejo rezano cvetje v isti cvetličarni. Za cvetličarne bi bilo zelo pomembno, da naredijo 

različne akcije zvestobe za nakupe lončnic in si s tem pridobiti zveste stranke. Lahko bi 
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naredili kartico zvestobe, kjer bi se posebej zbirale točke ob nakupu lončnic, pa tudi ob 

nakupu rezanega cvetja. 1 evro bi pomenila 1 točka, in ko bi na primer kupec dosegel 50 točk, 

bi imel pri nakupu lončnic 10 % popust, ob doseženih 100 točkah 30 % popust in tako naprej 

do višine 60 % popusta. S tem bi kupci pogosteje kupovali lončnice v isti cvetličarni, saj bi 

jim to prinašalo različne ugodnosti. Prav tako pa bi se isti sistem lahko uvedel ob nakupu 

rezanega cvetja. Lahko bi kot ugodnost ponudili tudi gratis izdelke ali pa dodatne brezplačne 

storitve. 

6.8 Možnosti za nadaljnje raziskovanje 

Možnosti za izboljšave in nadaljnje raziskave je na tem področju še več. Cvetličarstvo je 

panoga, ki v Sloveniji ni tako razširjena, veliko pa je tudi majhnih cvetličarn v zasebni lasti. 

Zasebniki pogosto nimajo znanja ali sredstev za izvedbo različnih raziskav, zato je smiselno, 

da se takšne raziskave izvajajo v sklopu študija in tako pomagajo podjetjem oziroma 

cvetličarnam v zasebni lasti, da »preživijo« in uspešno poslujejo. Sami se namreč takšnih 

raziskav najbrž nikoli ne bi lotili. 

Možnosti za izboljšave in nadaljnje raziskave: 

 Terensko anketiranje v sklopu raziskave bi bilo bolj smiselno izvajati spomladi ali 

pozimi, ker je takrat primernejše vreme za terensko anketiranje, ljudje pa so bolj pogosto 

na prostem. 

 Pri določanju vrednosti nakupa ob posameznih prazniki, kjer so bili v našem primeru 

podani odgovori, bi lahko anketiranci sami določili in vpisali višino povprečnega nakupa.  

 Dobro bi bilo izvesti tudi enako raziskavo, vendar da bi ugotavljali razlike med 

generacijo x in generacijo y ter bi ugotovili, kako se ti dve generaciji med seboj 

razlikujeta glede na potrošniško vedenje pri nakupu rezanega cvetja in lončnic. Ugotovili 

bi, kaj je prioriteta mlajši generaciji in kaj starejši ter bi ugotavljali kako se prioritete z 

leti spreminjajo. 

 Lahko bi se izvedla tudi raziskava, kjer bi ugotavljali razlike med cvetličarnami, kjer ti ob 

nakupu rezanega cvetja ali lončnic ponujajo tudi aranžiranje cvetja, in med trgovskimi 

centri, kjer te možnosti kupci nimajo. V kolikor se gre za pomembnejše priložnosti, kot 

so pogrebi, Abraham, poroke, želijo imeti kupci šopek rož lepo aranžiran, v kolikor pa so 

manj pomembne priložnosti, pa jim ustreza tudi samo lončnica brez kakršnih koli 

dodatkov, ki jo naredijo lepšo. 

 Enaka raziskava bi se lahko izvedla tudi v ostalih občinah na Koroškem, s tem pa bi 

ugotovili ali obstajajo razlike med posameznimi občinami ali lahko enake rezultate 

posplošimo na celotno koroško regijo. 
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6.9 Prispevek k stroki 

Z magistrsko nalogo smo k stroki pripomogli s tem, da smo ugotovili kaj je pomembno za 

kupce rezanega cvetja in lončnic v Slovenj Gradcu oziroma kako posamezni dejavniki 

vplivajo na odločitev o nakupu le-tega. Prav tako smo ugotovili tudi kateri prazniki so za 

prodajo cvetja pomembnejši in kakšna je zvestoba kupca rezanega cvetja. Na podlagi 

ugotovitev lahko cvetličarne prilagodijo svoje poslovanje in bodo s tem  pri svoji prodaji še 

uspešnejši 
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7 SKLEP  

Z magistrsko nalogo smo želeli proučiti sodobno domačo in tujo strokovno literaturo s 

področja vedenja potrošnikov, proučiti kaj potrošnika žene v nakup in proučiti različne vrste 

potrošnikov. S pomočjo raziskave, ki smo jo opravili s terenskim anketiranjem v mestu 

Slovenj Gradec, smo želeli ugotoviti, kako se vrednost nakupa spreminja ob različnih 

priložnostih, kateri dejavnik je pri nakupu cvetja najpomembnejši in ali so kupci rezanega 

cvetja in lončnic v Slovenj Gradcu zvesti eni cvetličarni. Kljub različnim metodološkim 

omejitvam smo raziskavo uspešno izvedli. 

Poznavanje vedenja potrošnikov je za cvetličarne in prodajalce izjemnega pomena, saj lahko 

na podlagi poznanega vedenja kupcev oblikujejo cene in vidijo, kaj je za kupca bolj 

pomembno in kaj manj. Iz podatkov lahko razberejo, na katerem področju se morajo še 

posebej potruditi, da bodo zadovoljili želje potrošnikov, in sami pri sebi presodijo, kje je 

njihova »rezerva« za še boljše poslovanje. V Slovenj Gradcu takšne raziskave še ni bilo 

narejene, zato je naša še toliko pomembnejša. Lastniki in vodje cvetličarn, ki se sami ne bi 

lotili raziskave, lahko s pomočjo naše, spoznajo vedenje potrošnikov rezanega cvetja in 

lončnic, ne da bi jim bilo treba vložiti veliko truda. 

Ker je pri odgovorih prihajalo do razlik le-teh, ne smemo zanemariti med posameznimi 

anketiranci. Ljudje smo si različni, zaradi tega je tudi razumljivo, da med posamezniki prihaja 

do razlik glede pomembnosti posameznih dejavnikov, na podlagi katerih se odločajo za nakup 

in med vrednostjo posameznih nakupov. Ljudem, ki nimajo veliko denarja, je pomembnejša 

cena, nekomu, ki ima zelo aktivno življenje, je pomembno, da nakup opravi hitro in je zaradi 

tega pomembna dostopnost lokacije, spet drugemu pa je pomemben obseg ponudbe, saj si 

želijo velike raznovrstnosti rezanega cvetja in lončnic. 

Podobno kot pri dejavnikih, tudi pri vrednosti nakupov ob različnih praznikih prihaja do 

razlik. Ob verskih praznikih po navadi zapravijo več denarja ljudje, ki so verni. Vendar pa je 

vedno bolj pogosto, da kljub temu, da ljudje niso verni, ob pomembnih praznikih grobove 

okrasijo s cvetjem, vendar ne zaradi tega, ker bi bili verni, ampak ker je takšna navada in se s 

tem poklonijo preminuli osebi. Za osebne praznike pa je poklanjanje cvetja za nekoga navada 

za drugega pa ne. Sam nakup rezanega cvetja in lončnic ter njihovo poklanjanje za osebne 

praznike, je odvisen od odločitve vsakega posameznika. Nekomu veliko pomeni, če dobi v 

dar cvetje, nekomu pa to ne pomeni kaj dosti. Zato moramo tudi vedeti, kaj bo osebo, ki na 

primer praznuje rojstni dan, razveselilo. Ali bo to cvetje ali kaj drugega. 

Iz raziskave, ki smo jo opravili s terenskim anketiranjem, lahko sklepamo, da med prebivalci 

Slovenj Gradca  prihaja do statističnih razlik pri vrednosti nakupa cvetja ob verskih praznikih 

in vrednostjo vsakodnevnega nakupa cvetja, da se vrednost nakupa cvetja ob verskih 

praznikih statistično razlikuje od vrednosti nakupa cvetja ob osebnih praznikih (rojstni dnevi, 

poroke, pogrebi, dan žena, materinski dan), da je kupcem najpomembnejši dejavnik, na 
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podlagi katerega se potrošniki odločijo za nakup, svežina cvetja in ne cena, kot smo mi 

predvidevali, ter da so kupci rezanega cvetja v cvetličarni bolj zvesti kot kupci lončnic. 

Slovenj Gradec je majhno mesto, zato rezultatov ne moremo posplošiti na vso regijo ali na 

celotno državo. Ne moremo niti predvidevati, da je podobno tudi v drugih mestih, saj ima 

Slovenj Gradec svoje značilnosti glede bližine meje, velikosti cvetličarn, števila prebivalcev, 

stopnje brezposelnosti in tako dalje. 

Z nalogo smo dosegli zastavljene cilje, kljub predvidenim omejitvam. Ljudje so bili 

pripravljeni sodelovati v terenskem anketiranju in so se tudi z veseljem odzvali, zaradi tega je 

tudi vzorec večji, kot smo predvidevali. Zaradi velikega odziva smo lahko dobro opravili 

analizo anketnega vprašalnika in dobili relevantne rezultate. 

V magistrskem delu smo raziskali obnašanje potrošnikov v Slovenj Gradcu pri nakupu 

rezanega cvetja in lončnic. Na podlagi rezultatov bodo lahko cvetličarne oblikovale ponudbo 

in cene ob različnih praznikih, da bo ponudba čim bolj zadostila povpraševanju ter s tem 

cvetličarna prinesla kar se da veliko prodajo in dobiček. Ugotovili smo tudi kateri dejavnik je 

pomemben za potrošnike pri nakupu rezanega cvetja in lončnic ter kateri kupci so bolj zvesti 

– tisti, ki kupujejo rezano cvetje, ali tisti, ki kupujejo lončnice. Na podlagi vseh rezultatov 

lahko cvetličarne prilagodijo svoje poslovanje in s tem dosežejo čim boljši poslovni uspeh. 
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PRILOGA 

Priloga 1 Anketni vprašalnik  

 





Priloga 1 

 

Pozdravljeni, sem Tonka Cesar, študentka 2. stopnje študija managementa na Fakulteti za 

management. Trenutno pišem magistrsko nalogo z naslovom Potrošniško vedenje pri nakupu 

rezanega cvetja in lončnic, raziskavo pa bom opravljala med prebivalci Slovenj Gradca. V 

kolikor bi si bili pripravljeni vzeti 5 minut in odgovoriti na nekaj vprašanj, bi vam bila 

izjemno hvaležna. S klikom na Naslednja stran pričnete z izpolnjevanjem ankete.  

Tonka Cesar  

Q1 – Prosim, označite višino vašega povprečnega nakupa (v evrih) rezanega cvetja in lončnic 

ob naslednjih praznikih:  

 0 € do 20 € do 40 € do 60 € več kot 60 

€ 

cvetna nedelja (6. postna nedelja)      
velika noč (nedelja po prvi pomladanski 

polni luni)      

binkošti (50. dan po veliki noči)      
Sveti Peter in Pavel (29. junij)      
Marijino vnebovzetje (15. avgust)      
vsi sveti (1. november)      
božič (25. december)      
rojstni dnevi      
pogrebi      
poroke      
dan žena      
materinski dan      
običajno (takrat, ko ni praznikov)      

Q2 – Prosim, ovrednotite s številkami od 1 do 5, koliko je pri nakupu rezanega cvetja in 

lončnic za vas pomemben posamezni dejavnik.  

 1 (sploh ne 

vpliva na 

nakup) 

2 (ne vpliva 

na nakup) 

3 (neodločen) 4 (vpliva na 

nakup) 

5 (zelo vpliva 

na nakup) 

dostopnost lokacije      
cena      
popusti      
obseg ponudbe      
kakovost      
poreklo blaga      
svetovanje prodajalca      
privlačnost izložbe      
čakanje (na to, da si 

postrežen)      

vizualna privlačnost cvetja      
dosedanje izkušnje (s 

cvetličarno)      

svežina cvetja      
dobro ime cvetličarne      
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Q3 – Ali rezano cvetje kupujete večinoma v isti cvetličarni?  

 Da  

 Ne  

Q4 – Povprečno kolikokrat kupujete rezano cvetje v isti cvetličarni?  

 1 krat na teden  

 1 krat na mesec  

 1 krat na 6 mesecev oz. pol leta  

 1 krat na leto  

 nikoli  

Q5 – Povprečno kolikokrat kupujete rezano cvetje v drugih cvetličarnah?  

 1 krat na teden  

 1 krat na mesec  

 1 krat na 6 mesecev oz. pol leta  

 1 krat na leto  

 nikoli  

Q6 – Ali lončnice večinoma kupujete v isti cvetličarni?  

 Da  

 Ne  

Q7 – Povprečno kolikokrat kupujete lončnice v isti cvetličarni?  

 1 krat na teden  

 1 krat na mesec  

 1 krat na 6 mesecev oz. pol leta  

 1 krat na leto  

 nikoli  

Q8 – Povprečno kolikokrat kupujete lončnice v drugih cvetličarnah?  

 1 krat na teden  

 1 krat na mesec  

 1 krat na 6 mesecev oz. pol leta  

 1 krat na leto  

 nikoli  

Spol – Spol:  

 Moški  

 Ženski  

Starost – V katero starostno skupino spadate?  

 od 18 do 28 let  
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 od 29 do 38 let  

 od 39 do 48 let  

 od 49 do 58 let  

 od 59 do 68 let  

 več kot 68 let  

Izobrazba – Kakšna je vaša najvišja dosežena formalna izobrazba?   

 Osnovna šola  

 Poklicna šola  

 Srednja šola   

 Višja oz. visoka šola  

 Magisterij  

 Doktorat  

Status – Kakšen je vaš trenutni status?  

 Študent  

 Brezposeln  

 Zaposlen  

 Upokojenec  

 


