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POVZETEK 

V zaključni projektni nalogi obravnavamo prednosti obmejne gospodinjske potrošnje v 

Goriškem ter Tržaškem prostoru. Obmejna, lahko bi tudi uporabili izraz čezmejna, potrošnja 

med našo državo in Italijo v teh dveh regijah obstaja od vekomaj. V preteklosti je bila 

potrošnja nekoliko drugačna, kot je današnja, saj je meja in raznolikost državnega sistema 

ločevala ter omejevala samo potrošnjo. Potrebno je tudi predstaviti današnjo obmejno 

potrošnjo, ki je v nasprotju današnje potrošniške kulture, pri čemer je bistvo nakupovanja v 

preživljanju prostega časa ter zabave v današnjih nakupovalnih centrih oziroma središčih. 

Obmejna potrošnja pa seveda temelji zgolj na racionalni izbiri trošenja zaradi cenovnih razlik 

ob enakih izdelkih v različnih državah.  

Ključne besede: potrošnik, prednost, racionalno, trošenje, cenovna razlika, enak izdelek, 

nakupovalni center. 

SUMMARY 

The final project thesis deals with the benefits of border household consumption in Gorizia 

and Trieste areas. Border or cross-border consumption between our country and Italy has 

always existed in these two regions. In the past, consumption was slightly different than it is 

today as it was restricted by the border and differences in state regulations. It is also necessary 

to present current border consumption, which is opposed to current consumer politics, where 

the main point of shopping is spending free time and having fun in a shopping centre. Border 

consumption, on the other hand, is based purely on rational choice of consumption due to 

price differences for identical products in different countries. 

Key words: consumer, benefits, rational consumption, price difference, same product, 

shopping centre.   

UDK: 330.567.22 (1-192) (043.2)
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1 UVOD  

V Sloveniji so v zadnjih petindvajsetih letih nastale velike spremembe. S plebiscitom leta 

1990 so se državljani Republike Slovenije odločili za samostojno in neodvisno državo. 

Slovenija je postala polnopravna članica Evropske unije 1. maja 2004. Če je hotela biti 

uspešna na notranjem trgu EU, je morala uvesti tudi enotno valuto in izvajati skupno 

gospodarsko politiko.  

Slovenija je skupno evropsko valuto sprejela in uvedla s 1. januarjem 2007. Prav tako je 

Slovenija postala članica schengenskega območja 21. decembra istega leta, ko je odpravila 

nadzor na notranjih kopenskih in morskih mejah s članicami EU. Dne 30. marca 2008 pa je 

sprostila nadzor še na zračnih mejah. 

Slovenija je začela določila schengenskega pravnega reda
1
 delno izvajati že z vstopom v EU 

1. maja 2004, natančneje na področjih vizumske politike in preprečevanja ilegalnega 

priseljevanja. Državljani RS smo imeli kot državljani EU olajšan prehod meje z vsemi 

državami članicami EU. Avstrijski, italijanski in madžarski obmejni organi so pri slovenskih 

državljanih preverjali samo veljavnost dokumentov za prestop meje (t. i. temeljna kontrola), 

na letališčih v državah EU pa smo lahko prehajali skozi tisti del mejnega prehoda, ki je 

namenjen državljanom EU in kjer se preverja samo veljavnost dokumentov in ne drugi pogoji 

za vstop v EU, ki veljajo za državljane tretjih držav. 

Slovenija je z vstopom v schengensko območje odpravila mejni nadzor na mejah z Avstrijo, 

Italijo in Madžarsko, obenem pa okrepila nadzor na meji s Hrvaško, ki je postala schengenska 

zunanja meja. Slednje pomeni, da Slovenija v imenu držav članic schengenskega območja 

izvaja nadzor zunanje meje na meji s Hrvaško. 

 

V času skupne države Jugoslavije v povojnih desetletjih so bili prehodi meje in nakupovanja v 

tujini pomembni za Slovence. Hepe (2011, 9) ugotavlja, da so prehodi meje in nakupi v tujini 

na ljudi vplivali pozitivno, tako na domačo proizvodnjo, kot tudi na trgovino. Politika je 

morala začeti upoštevati potrošniške zahteve in se jim prilagajati. V petdesetih in šestdesetih 

letih je bil problem razmeroma nizek standard, zato so bili nakupi omejeni na najnujnejše 

                                                 
1
 Schengenski sporazum oziroma "Sporazum o postopni odpravi kontrol na skupnih mejah" je 

mednarodni sporazum med evropskimi državami, večinoma članicami Evropske unije, ki je uveljavil 

ukinitev mejnih kontrol na notranjih mejah na schengenskem območju, gibanje oseb in prestop 

notranjih mej, okrepljeno sodelovanje med policijami in carinami držav podpisnic sporazuma in 

nadzor ter način prestopanja na zunanjih mejah tega območja. Obravnava tudi način in potrebno 

dokumentacijo za vstop oseb ali blaga tretjih držav (vključujoč Schengensko vizo) in določa pogoje za 

gibanje tujcev ter dovoljenja za bivanje. 

Osnovna ideja je zagotavljanje pravice do prostega prehajanja notranjih meja, kot protiutež pa 

temeljitejši mejni nadzor na zunanjih schengenskih mejah, predvsem zato, da ustavi nezakonito 

priseljevanje, tihotapljenje drog, trgovina z ljudmi in druge nezakonite dejavnosti. Sporazum je ime 

dobil po kraju Schengen v Luksemburgu, kjer je bil prvič podpisan. 
 

http://www.arhiv.evropa.ukom.gov.si/si/vstop-v-schengen/slovenski-koraki-do-schengna/index.html
http://www.arhiv.evropa.ukom.gov.si/si/vstop-v-schengen/slovenski-koraki-do-schengna/index.html
https://sl.wikipedia.org/wiki/Evropska_unija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Schengensko_obmo%C4%8Dje
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Schengenska_viza&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Schengen
https://sl.wikipedia.org/wiki/Luksemburg
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stvari. Kasneje je nakupovanje preraslo v nekakšno mrzlico, kjer ljudje niso več kupovali 

samo najnujnejših izdelkov, ampak tudi stvari, ki jih niso nujno potrebovali v vsakdanjem 

življenju. 

 

Po ekonomski in politični krizi, katera posledica je bila razpad Jugoslavije in osamosvojitev 

republik, se je tudi nakupovanje v tujini umirilo. V domačih trgovinah se je ponudba 

povečala, zato današnje nakupovanje ni več posledica pomanjkanja, ampak predvsem nižjih 

cen oziroma prestiža. 

Do same obravnave prednosti gospodinjske čezmejne potrošnje smo prišli kot potrošniki: 

kako izkoristiti čezmejno ponudbo enakih izdelkov za bistveno nižjo ceno. 

»Tudi pri vsakodnevnih nakupih so ljudje čedalje bolj previdni. Primerjajo cene in sledijo 

akcijskim ponudbam. Tisti, ki pogosto kupujejo v italijanskih trgovinah, pravijo, da je pri 

sosedih še vedno marsikaj ceneje in da jih na blagajni račun ne preseneti, četudi so voziček 

dodobra napolnili.« (Primorske novice, 2015). 

V obravnavo smo vzeli dve mednarodni trgovski verigi – Lidl in Eurospin. Poleg teh dveh 

trgovcev pa še izdelke pijač slovenskih blagovnih znamk, ki so v Italiji bistveno cenejše. 

Glede na to, da je vsesplošna gospodarska kriza, nas zanima ugotovitev, kakšen finančni 

status – prihodek imajo potrošniki in ali izkoriščajo »prednosti obmejne potrošnje«.  

Na osnovi raziskave, ki smo jo izvedli z anketiranjem, smo poizkušali ugotoviti ozaveščenost 

potrošnikov glede nakupov cenejših enakih artiklov v enakih prodajalnah, vendar v dveh 

različnih državah. Raziskava je specifična, saj se nanaša zgolj na goriški obmejni pas, pri 

čemer je najpoglavitnejše to, da so prodajalne istega mednarodnega trgovca, v konkretnem 

primeru Eurospina, oddaljene zgolj 1 km zračne linije ena od druge. V tem primeru si 

potrošnik ne ustvari dodatnih potnih stroškov, temveč le privarčuje pri potrošnji. 

1.1. Namen in cilji diplomskega dela  

Osnovni cilj raziskave je ugotoviti, koliko je takih potrošnikov, ki se zavedajo, da je potrošnja 

preko meje cenejša oziroma koliko časa to prednost že izkoriščajo. Namen zaključne 

projektne naloge je opredeliti prednosti obmejne gospodinjske potrošnje.  

Cilji:  

 ugotoviti, ali so potrošniki seznanjeni s tem, da so popolnoma enaki izdelki preko meje v 

Italiji cenejši, 

 ugotoviti, koliko časa seznanjeni potrošniki o cenejši ponudbi to prednost že izkoriščajo 

ter kakšen je njihov finančni prihodek, 

 ugotoviti, kam potrošniki vlagajo privarčevani denar iz tako imenovane »prednostne 

obmejne potrošnje«. Ali že istočasno izvršijo večji nakup v trgovini (se pravi večja 
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količina esencialnih dobrin) ali privarčevani denar potrošijo za sekundarne oziroma 

luksuzne dobrine ter potrebe?  

V drugem, praktičnem delu, pa smo razložili problematiko in namen tržne raziskave, ki je 

zajemala podatke o kupcih in njihovih nakupovalnih navadah ter o vplivih na njihove 

odločitve. Sledila je analiza z anketo pridobljenih podatkov ter interpretacija rezultatov. 

Raziskava je bila izvedena v študijske namene in za pridobitev določenih informacij v korist 

obravnavanega podjetja. 

Hipoteze 

   H1: Slovenski potrošnik nakupuje izdelke za gospodinjsko rabo v sosednji Italiji. 

   H2: Italijanski potrošnik nakupuje izdelke za gospodinjsko rabo v Sloveniji. 

   H3: Slovenski potrošnik že več let izkorišča ponudbo nižjih cen enakih izdelkov v Italiji. 

   H4: Obmejna gospodinjska potrošnja enakih izdelkov je zgolj racionalno eksistenčno                                                                      

nakupovanje in nima povezave z današnjo potrošniško kulturo. 

1.2. Metode za doseganje ciljev diplomskega dela  

Za obravnavo teoretičnega dela smo preučili domačo in tujo strokovno literaturo. V nalogi so 

zajeta v času študija na Fakulteti za management pridobljena teoretična in praktična znanja. 

V nalogi smo uporabili pisno eksperimentalno anketo, ki smo jo izvedli med prebivalci 

različne izobrazbe, starosti in finančnega statusa z različno izobrazbo na območju Goriške 

regije. Prav tako smo uporabili metodo neformalnega intervjuja z Italijani, ki trošijo v 

Sloveniji. Z anketo smo ugotavljali, koliko je rednih in zvestih potrošnikov, ki trošijo v Italiji. 

Zanima nas, koliko časa to že počnejo in kaj jih je privedlo do nakupa v sosednji državi. 

Izvedena je bila analiza sedanjega stanja, t. i. SWOT analiza ponudbe. Anketo smo izvedli na 

vzorcu od 50 do 100 anketirancev. Čas za izvedbo ankete je bil en mesec. Rezultate raziskave 

smo obdelali grafično, tabelarno, z obrazložitvijo.  

1.3. Predpostavke in omejitve 

Pri obravnavanju problema nismo predvidevali omejitev. Anketne vprašalnike smo pripravili 

v elektronski obliki in smo jih posredovali preko socialnih omrežij ter elektronskih sporočil. 

Omejili smo se samo na prebivalce Goriške regije in raziskave ni mogoče posploševati na 

druge regije. 
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2 POJAV OBMEJNE POTROŠNJE 

2.1 Obmejna potrošnja skozi zgodovino 

Luthar (2004, 108) razloži, da je imela  Jugoslavija, kot socialistična ureditev v ekonomskem 

smislu določene omejitve.  Reguliran je bil predvsem uvoz tujega blaga z namenom prodaje 

in uporabo lastnih izdelkov. Socializem je predstavljal politični projekt z omejevanjem na 

kulturnem, pravnem in ekonomskem področju. Politični nadzor potreb imenuje na prave in 

lažne. Za definicijo pravih in lažnih potreb je tako vedno tudi zahteva, kako naj družba 

organizira in usmerja materialne in simbolne vire glede na definicijo dobrega življenja in 

vrednot. 

Luthar (2004, 108) razloži, da so v socializmu
2
 potrebe po dobrinah v prebivalstvu vedno 

obstajale, čeprav jih je oblast odrekala in umikala pred državljani. Prav zaradi tega je 

ogromno državljanov poiskalo možnost za zadovoljevanje svojih ekonomskih potrebe v 

sosednjih državah, kjer se je začel čas t.i. čezmejnih nakupov. Sezonsko nakupovanje v Italiji 

posebno v Trstu je postal zelo pomemben del potrošnje in materialne kulture v Jugoslaviji, da 

ga lahko obravnavamo kot kulturni fenomen. 

Tudi v današnjem času Slovenci še vedno nakupujem v tujini, vendar so se potrebe precej 

zmanjšale glede na obdobje do razpada Jugoslavije. Obmejni prebivalci na območju goriške 

in tržaške pokrajine še vedno radi nakupujejo v sosednji državi, predvsem zaradi določenih 

nižjih cen izdelkov.  

Alenka Švab v svojem članku o potrošniških praksah v socializmu poudarja, da je 

socialistično potrošništvo dokaj neraziskana tematika, saj je bila omejena s strani ideološke in 

teoretske nezainteresiranosti za paradigmatsko kapitalistične prakse vsakdanjega življenja 

(Švab 1998, 131).  

»Socializem je iznašel svojo obliko potrošništva, ki je bila skladna s tedanjo vladajočo 

ideologijo. Socialistična ideologija, ki je gradila na idealu delavca v produkciji, je 

izključevala (meščansko) prakso trošenja kot neproduktivno obliko dela. Socializem je 

namesto tega iznašel svojo lastno obliko potrošništva, za katerega je bilo značilno, da ga je 

artikuliral prav politični in kulturni diskurz proti-potrošništva.« (Vidmar 2003, 844). 

 

                                                 
2
 Socializem (latinsko socialis - družben) označuje družbeno ureditev, organizirano na podlagi 

ekonomske dominacije države, ki teoretično ne omogoča izkoriščanja med družbenimi razredi. Izraz je 

lahko mišljen tudi kot ideologija ali doktrina, utemeljena na planskem gospodarstvu in državni 

lastnini. 
 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Latin%C5%A1%C4%8Dina
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dru%C5%BEbena_ureditev&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ideologija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Doktrina
https://sl.wikipedia.org/wiki/Gospodarstvo
https://sl.wikipedia.org/wiki/Lastninska_pravica
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2.2  Čezmejna gospodinjska potrošnja na Tržaškem in Goriškem skozi čas 

 

Nećak (2000, 1–2) poudarja, da sta imela v zgodovini Slovencev Trst in Gorica posebno 

mesto in velik pomen. Trst, kot pomorsko mesto je bilo ob začetku stoletja okno v svet in 

hkrati največje slovensko mesto. Prav zato so Slovenci po koncu prve svetovne vojne želeli, 

da bi se Trst priključil ostalemu delu Slovenije. 

Nećak (2000, 1–2) pojasnjuje, da je po letu 1954 mesto Trst začelo dobivati pomen tudi kot 

nakupovalno središče. Tako postane Trst priljubljena destinacija Jugoslovanov za ugodne in 

poceni nakupe. V obdobju od 1960 do leta 1990 je imel Trst v smislu nakupovanja različen 

pomen glede na oddaljenost prebivalcev Jugoslavije in Slovenije. Za ljudi ob meji je bil Trst 

kulturno, športno in izobraževalno središče. Obmejni prebivalci so v Trstu prodajali kmetijske 

proizvode (vino, žganje, jajca, perutnino itd.) in si na ta način izboljševali svoj gmotni 

položaj. Za ostale prebivalce Slovenije je bil Trst mesto večjih nakupov posebno za izdelke, 

ki jih v Sloveniji ni bilo oziroma so bili v Trstu precej cenejši. Prav tako je za te ljudi 

predstavljal Trst mesto zabave, dobre hrane in je bil pojmovan kot destinacija enodnevnega 

izleta. 

Prebivalci Jugoslavije so v Trst potovali predvsem zaradi nakupa večjih količin blaga, nizkih 

cen in blaga, ki ga v Jugoslaviji ni bilo (kavbojke, kava, pralni prašek itd.). Pojavi se precej 

tihotapcev omenjenega blaga, ki so s tihotapljenjem precej dobro živeli. Tihotapsko blago je 

bilo namenjeno v Jugoslavijo in celo v Romunijo ter Bolgarijo, kjer je bila situacija še slabša, 

tihotapci pa so iztržili večji dobiček. Za italijansko narodno manjšino v Sloveniji in na 

Hrvaškem je bil Trst nacionalno središče, od koder je prihajala pomoč.  

Nećak (2000, 3) trdi, da so 70. leta predstavljala višek jugoslovanskega/slovenskega 

nakupovanja v Trstu in Gorici. V tistem času je na podlagi »Videmskega sporazuma«
3
  v Trst 

prihajalo tudi do 3 milijone ljudi na leto iz območja Slovenije in ostalega dela Jugoslavije. To 

je pomenilo, da je na dan prestopilo mejo tudi do 25 tisoč potnikov. Zaradi tako velikega 

števila kupcev so se v Trstu razvila posebna trgovska središča. Ljudje so v Trst največ 

potovali z osebnimi avtomobili, linijskimi avtobusi in po železnici. 

                                                 
3
 Videmski sporazum o osebnem prometu v obmejnem pasu je zajemal obmejno območje od Trbiža 

oz. Rateč na severu do Novigrada v Istri na jugu. Obmejno prebivalstvo je s pomočjo prepustnic lažje 

prehajalo preko državne meje, hkrati je sporazum uvedel kopenske in pomorske prometne povezave. 

Videmski sporazum je bil podpisan v Vidmu (ital. Udine) po pogajanjih, ki so trajala osem mesecev. 

Izhodišče za dogovor je predstavljal Londonski memorandum iz leta 1954 in njegov 7. člen, ki je 

narekoval začetek pogajanj o urejanju obmejnega prometa. Dokument sta podpisala voditelja 

jugoslovanske in italijanske pogajalske delegacije, Miloš Bučar in Mario Capon. Urejal je prehod 

državne meje in je veljal za stalne prebivalce v obmejnem pasu med Italijo in Jugoslavijo. V skladu s 

sporazumom so se imetniki prepustnic v kraju na drugi strani meje, kamor so prehajali, lahko zadržali 

do naslednjega dne po prihodu. 
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Nakupovalci so največ povpraševali po rezervnih delih za avtomobile, traktorje in druge 

tehnične predmete, ki jih ni bilo na tržišču. Veliko so povpraševali po izdelkih za prehrano, 

obutev, tekstil, igrače, kozmetika in tudi zlatnina. 

Nekateri ocenjujejo, da so v tistem času v Trstu prodali za do 450 milijard lir blaga kupcem iz 

Slovenije in ostalega dela Jugoslavije.  

Nećak (2000, 3) tudi pojasnjuje, da so imeli tržaški trgovci poleg visokih dobičkov precej 

težav s povečanim prometom v samem mestu. Nakupovalci so zasedli skoraj vsa razpoložljiva 

parkirna mesta v mestu in  v oklici železniške postaje.  To je razlog, da se je začel odpor 

lokalnega prebivalstva do tujcev. 

2.3 Obmejna potrošnja v času Jugoslavije  

Po drugi svetovni vojni je bila meja z Italijo določena na novo v korist Jugoslavije. Za večina 

Slovencev in Jugoslovanov je bila Italija kot prvo okno v zahodni svet. Do leta 1954 so bili 

odnosi z Italijo dokaj napeti, ker ni bilo rešeno tržaško vprašanje, prav zaradi tega so bili 

prehodi meje redki. Za prehod meje so imeli pravico samo prebivalci, ki so živeli v 

stometrskem pasu, so bili dvolastniki in so imeli zemljo na obeh straneh meje. Za prihod na 

njivo so lahko uporabljali le najkrajšo pot, v večja in bolj oddaljena mesta pa niso smeli. 

Prvi kupci zahodnega blaga so bili ravno obmejni prebivalci. Kupovali so predvsem izdelke, 

ki jih v Sloveniji ni bilo oziroma jih je primanjkovalo. Glavni artikli so bili kava, riž, pralni 

prašek, milo, sladkor, fotoaparati in podobno, katere so nato tihotapili v Slovenijo. Obmejni 

prebivalci so iz Slovenije v Italijo tihotapili meso, žganje, maslo, jajca, skratka šlo je za 

blagovno menjavo. S tihotapstvom se je ukvarjalo kar precej ljudi in nekateri so delovali tudi 

v dogovoru s policijo, kjer so državnim oblastem pomagali nabavljati material za 

administracijo. V tistem času to je prva polovica petdesetih let so bila modna oblačila  

donosen tihotapski posel. (Hepe 2011, 7). 

Hepe (2011, 7) pojasnjuje, da sta Jugoslavija in Italija leta 1955 podpisali Videmski 

sporazum, ki je razširil pravico do prehoda meje na obmejno prebivalstvo v pasu desetih 

kilometrov. Zaradi tega so postali prehodi meje množični. Obmejni prebivalci so bolj pogosto 

obiskovali razne sejme in kupovali tipične italijanske sladkarije, žvečilne gumije in konfete za 

poroke. 

Hepe (2011, 8) trdi, da so prebivalci, ki niso živeli ob meji, lahko za prehod meje dobili potni 

list. Potnega lista niso dobili moški, ki še niso odslužili vojaškega roka. Zaradi 

administrativnih ovir so bila potovanja do leta 1960 bolj redka. Po letu 1960 je postal potni 

list dosegljiv skoraj večini ljudi. Prav tako so lahko prebivalci legalno kupovali devize v 

omejenih količinah. V tistem času so ljudje začeli množično odhajati na začasno delo v tujino 

predvsem v Avstrijo in Nemčijo, ob vračanju v domovino so prinašali zahodne izdelke, ki jih 
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v Sloveniji in Jugoslaviji ni bilo (kavbojke, kavo, pralni prašek, kozmetiko, pralne stroje, 

sesalce itd.).  

Hepe (2011, 8) omenja vzpon najstnikov v šestdesetih letih kot močne potrošniške skupine, ki 

pa je imela za ta čas izjemno visoke zahteve: »Konec šestdesetih let je najstniška generacija 

tudi v Sloveniji podobno kot v svetu začela postajati izjemno močna potrošniška skupina. 

Njenih zahtev po pisanih zvezkih s fotografijami filmskih zvezd, flomastrih, šolskih torbah, 

modnih oblačilih, ploščah in drugih izdelkih socialistična ponudba ni zmogla zadovoljiti. Pa 

tudi če jih je (na primer z vrhunskimi smučmi Elan), domači izdelki niso bili ''pravi'' in starši 

so pač morali s skromnimi socialističnimi plačami po tuje znamke čez mejo.«  

Hepe (2011, 9) pojasnjuje, da so bila sedemdeseta leta za Jugoslavijo in Slovenijo najboljša v 

njenem povojnem obdobju. Standard se je precej dvignil na račun poceni posojil, ljudje so 

začeli množično graditi hiše, zato so uvažali gradbeni material, ki je bil v Italiji cenejši 

oziroma kvalitetnejši od domačega. Precej se je uvažalo oziroma nakupovalo belo tehniko, 

čevlje, oblačila. V osemdesetih letih nastopi v Jugoslaviji kriza, saj je standard padel in na 

trgu ni bilo več izdelkov za vsakdanjo rabo (gorivo, pralni prašek, južno sadje, sladkor, olje). 

Marsikdo si zaradi inflacije teh izdelkov ni mogel več privoščiti. Slovenci so bili v primerjavi 

z drugimi v tedanji Jugoslaviji na boljšem, saj so si s tedenskimi nakupi v Italiji nadomestili 

pomanjkanje teh izdelkov.  

Kot zatrjuje Hepe (2011, 9), so bila devetdeseta leta ključna za ponovno okrepitev kupne 

moči Slovenije in Jugoslavije. Predsednik zveznega izvršnega sveta Ante Marković
4
  je leta 

1990 zamrznil dinar do nemške marke v razmerju 1 : 7. S tem ukrepom so  postale plače 

primerljive s plačami v Italiji in Avstriji, zato se je močno povečal promet v obmejnih 

trgovinah. Po osamosvojitvi in razpadu Jugoslavije se je povečala tudi ponudba v domačih 

trgovinah, zato današnje nakupovanje ni več posledica pomanjkanja, temveč in predvsem 

nižjih cen. 

2.4 Obmejna potrošnja od osamosvojitve dalje  

Po letu 1991 so bili v Trstu in Gorici kupci iz območja nekdanje Jugoslavije prava redkost. 

Prav tako se za slovenske kupce z globalizacijo spremeni privlačnost Trsta in Gorice. 

Nećak (2000, 3–4) nakazuje, da je konec Jugoslavije pomenil tudi konec jugoslovanskih 

kupcev. Jugoslovanske kupce v Trstu so nadomestili predvsem kupci iz Madžarske in 

Hrvaške. Za italijanske trgovce je bil razpad Jugoslavije hud udarec. V primerjavi s tako 

imenovanimi zlatimi časi sedemdesetih let je promet na Tržaškem in Goriškem upadel skoraj 

                                                 
4
 Predsednik zveznega izvršnega sveta je postal marca 1989, potem ko je njegov predhodnik Branko 

Mikulić odstopil. Že konec istega leta je Marković predstavil nov, ambiciozen program gospodarskih 

reform. Paket ukrepov je bil uspešen, saj je Markoviću uspelo za krajši čas umiriti inflacijo, s tem pa 

se je za krajši čas tudi dvignil splošni življenjski standard. 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Branko_Mikuli%C4%87
https://sl.wikipedia.org/wiki/Branko_Mikuli%C4%87
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Gospodarske_reforme&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Gospodarske_reforme&action=edit&redlink=1
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za polovico. Italijanski trgovci so pričakovali, da se bodo po razpadu Jugoslavije in 

normalizaciji odnosov v regiji počasi začeli vračati tudi kupci, vendar temu ni bilo tako. 

2.5 Obmejna potrošnja od vstopa v EU 

Po padcu meja ter vstopa Slovenije v EU se je sprostil prosti pretok blaga med državami. 

Tako za Slovenijo kot Italijo je vstop v schengensko območje doprinesel tako pozitivne kot 

negativne posledice. Pozitivna stvar je vsekakor ta, da ni potrebno biti več pazljiv pri pretoku 

količine blaga. To je bilo namreč prej omejeno na potne liste ali nam bolj poznane 

prepustnice, ki smo jih imeli samo prebivalci, ki smo spadali v območje Videmskega 

sporazuma. Negativna plat je za marsikoga po novem predstavljala ukinitev vračila davka na 

dodano vrednost iz Italije ali v italijanskem jeziku davek I. V. A. 
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3 TEORIJA IN PRAKSA POTROŠNJE 

Bistvo teorije in prakse trženja med organizacijami je v tem, da tržniki proučujejo 

potrebe, zahteve in želje kupcev. Na osnovi tega v organizacijah razvijajo in proizvajajo 

tiste izdelke, ki jih lahko ponudijo tržišču. S pravočasnim proučevanjem ponudbe in 

povpraševanja bodo organizacije ustrezno oblikovale trženjske aktivnosti. Potrebno je 

stalno spremljanje tržišča, raziskovati družbene potrebe ob sočasnem plačilno 

sposobnem povpraševanju. Trženjski pristop temelji na timskem delu ter ustrezni 

motivaciji in stimulaciji vseh udeležencev v poslovni verigi. Pomembna naloga 

managementa v trženju je v tem, da v proces upravljanja trženja vključuje raziskavo, 

analizo in selekcioniranje ciljnih trgov; z razvijanjem strategije v trženju prilagajamo 

razvoj, proizvodni proces in distribucijo do končnega uporabnika (Meško Štok 2011, 1).  

Pri teoriji in praksi trženja izhajamo iz trga plačilno sposobnega povpraševanja. Na tej osnovi 

razvijamo, oblikujemo, proizvajamo tiste izdelke ali storitve, ki jih lahko prodamo plačilno 

sposobnim kupcem. V tem sklopu moramo pravočasno proučevati ponudbo in povpraševanje 

in oblikovati trženjske aktivnosti, kar pomeni, da moramo stalno spremljati tržišče. 

3.1 Uvodne misli 

Pri obravnavanju teorije in prakse trženja je potrebno poznati trženjsko okolje. Pomembno je 

predvsem pravočasno informiranje in negovanje odnosov z naročniki. Globalizacija trgov in 

konkurence sili podjetja k učinkovitosti na področju posameznih funkcij. 

V primeru Eurospin Slovenija je moralo podjetje s tržno analizo ugotoviti, ali bo 

povpraševanje na področju Nove Gorice ter Šempetra pri Gorici, kjer naj bi poslovalnice 

začele poslovati, zadostno glede na konkurenco Eurospin Italija v italijanski Gorici. Analiza 

je najbrž pokazala, da so na tem področju plačilno sposobni povpraševalci po enakih izdelkih 

in ki se bodo odločili za nakup v domačem Eurospinu. Le z ustrezno ponudbo in 

povpraševanjem lahko oblikujemo tržne aktivnosti za zadovoljevanje tržnih potreb. Pri tem pa 

nas seveda zanima plačilna sposobnost povpraševanja, ki jo dosežemo s prodajo storitev, in s 

tem ustrezen dobiček za nadaljnjo rast in razvoj. Izbrani nakupovalni center je s svojimi 

izdelki in storitvami zelo konkurenčen proti do sedaj edinemu manjšemu centru v Novi Gorici 

oziroma nakupovalnim centrom v bližnji Italiji. Najpomembnejšo vlogo pri tem pa je odigrala 

pravilno izbrana lokacija in za tem nadvse raznovrstna in kakovostna ponudba, ki se vrši na 

enem mestu. 

3.2 Potrošnja Slovencev v Italiji 

Tržniki so osebe v organizaciji, ki so zaradi svojega delovanja in pridobivanja poslov za 

celotno podjetje najpomembnejši člen in so interdisciplinarno povezani z vsemi drugimi 

oddelki in funkcijami v podjetju. Tržniki že po naravi dela prevzemajo kratkoročne in 
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dolgoročne ter pomembne obveznosti za podjetje ter s tem tudi tveganja. Tržniki imajo 

dostop do številnih in velikokrat tudi odločilnih informacij v organizaciji, to je v 

notranjem okolju kot tudi v zunanjem okolju s poslovnimi partnerji. Naloge tržnikov se po 

vsebini dela in poslovanja nekoliko razlikujejo glede na dejavnost, ki jo opravljajo in 

izvajajo na proizvodnem, trgovskem ali storitvenem področju. Njihova vloga pa je 

bistvenega pomena tudi v izvajanju poslovanja v različnih institucijah (bolnišnice, 

vojska, policija, javni zavodi), saj se velikokrat zgodi, da zaradi odsotnosti tržnikov 

oziroma v teh zavodih ne posvečajo dovolj pozornosti vlogi tržnikov, predvsem pri 

nabavi opreme in računalniškega orodja, pri drugih premičnih in nepremičnih stvareh, ki 

so bistvenega pomena za njihovo realizacijo in vzdrževanje. Strokovnjaki iz posameznih 

področij v navedenih institucijah nimajo dovolj tržnih znanj, zato lahko velikokrat pride 

do napačnih ali nezadostnih dogovorov pri sklepanju pogodb, kar lahko povzroči veliko 

ekonomsko kot tudi gospodarsko škodo. Posledice nepravilnih odločitev ne prizadenejo 

samo institucije ali zavoda, temveč celotno državo (Meško Štok 2011, 79). 

V trženje so vpleteni posamezniki, skupine, deli organizacij in organizacije; torej ljudje. 

Predmet trženja je menjava koristi, te pa imajo smisel le, če so všečne ljudem. Všečnost 

pomeni, da koristi, ki jih prinašajo proizvodi – izdelki in storitve, izpolnjujejo želje, 

pričakovanja in potrebe teh ljudi. Poleg tega ljudje nismo samo racionalna bitja, temveč tudi 

emocionalna; naše odločitve, tudi nakupne in prodajne, niso le rutinske in analitične, temveč v 

veliki meri intuitivne (Tavčar 2000, 17). 

3.3 Mednarodni trgovci na Goriškem pasu 

Segmentiranje trga ima več prednosti. S tem si podjetje olajša iskanje ustreznih priložnosti na 

tržišču. Zlasti pa so zanimive prednosti glede na odjemalce in glede na konkurenco. 

Z izrazom segmentiranje trga razumemo njegovo razdelitev na skupine potrošnikov, ki jih 

vežejo določene skupne značilnosti. Namen segmentiranja trga je med drugim tudi odkrivanje 

konkretnih potreb določenih skupin ali segmentov potrošnikov na določenem območju zaradi 

njihovega zadovoljevanja. 

Devetak (1999, 43) govori, da je segmentiranje trga koristno in smiselno takrat, ko tržni 

segmenti odražajo naslednje značilnosti:   

 merljivost kupne moči, 

 dostopnost do kupcev, 

 ustreznost določenega tržnega segmenta za ustvarjanje zadostnega dobička, kar pomeni, 

da so taki segmenti dovolj močni (da bi se na njih utemeljilo razvijanje in vzdrževanje 

trženjskih aktivnosti vključno s trženjskim spletom), 

 stabilnost določenega segmenta (podjetje mora na specifičnih segmentih imeti določeno 

zanesljivost v stabilnost teh segmentov). 
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V konkretnem primeru Eurospina v Goriški regiji je precej nenavadno to, da so na tem 

območju kljub močni konkurenci ter prisotnosti Eurospina v sosednji italijanski Gorici 

postavili dve poslovalnici. Očitno so raziskave pokazale, da je prav tako.  

 

 
Slika 1: Kartografska lokacija poslovalnic Eurospin na goriškem 

Vir: Eurospin (Slovenija) 2015. 

 

Zgornja slika prikazuje poslovalnico Eurospina na slovenski strani v Šempetru pri Gorici ter 

na italijanski strani v Gorici. Sama lokacija v Novi Gorici je vsekakor dobro postavljena, saj 

ima mesto Nova Gorica večjo kupno moč glede na velikost ter število prebivalstva kot v 

Šempeteru pri Gorici. 

 
Slika 2: Kartografska lokacija poslovalnic Eurospin na obalni regiji 

Vir: Eurospin (Italija) 2015. 
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Na zgornji fotografiji vidimo, kako so razporejene poslovalnice Eurospina, italijanska tik za 

mejo pri Miljah ter slovenska v Kopru. 

Pozicioniranje je postopek oblikovanja ponudbe in podobe podjetja z namenom, da v očeh 

ciljnih kupcev pridobi vidno mesto z določeno vrednostjo (Devetak 2007, 81). Pozicioniranje 

obravnava mišljenje porabnikov. Le-ti si v zavest ali podzavest vtisnejo storitev glede na 

konkurenčne ponudnike. Pozicioniranje mora biti vselej nedvoumno. Proizvajalci oziroma 

prodajalci težijo k temu, da si kupci ustvarijo ustrezen vtis v podzavesti glede kakovosti in 

drugih lastnosti izdelka/storitve. Če je vtis pozitiven, bo pri prodaji potrebnih manj naporov. 

Stremimo za tem, da si pridobimo naklonjenost najpomembnejših odjemalcev. Napake lahko 

nastanejo takrat, ko imamo preslabo (kupci ne zaznajo ničesar) ali premočno (preozka 

predstava) pozicioniranje, nejasno ali dvomljivo pozicioniranje. 

Organizacija se lahko pri strateškem pozicioniranju odloči med dvema osnovnima 

alternativama, in sicer za posnemanje konkurentov (strategija imitacije) ali za razlikovanje od 

konkurentov (strategija eksterne diferenciacije). Izbrati, doseči in obdržati pravilno pozicijo 

organizacije ni ne enostavno ne poceni. Ko je ta dosežena, moramo stremeti za tem, da jo 

negujemo in utrjujemo ter čim manj spreminjamo (Devetak in Vukovič 2002, 44–45). 

V izbranem primeru Eurospin Eko drži, da so prve poslovalnice odprli na Goriškem, saj je 

sedež podjetja Eurospin Eko, d. o. o., v Renčah. Popolnoma nerazumljivo se nam zdi, kako je 

italijanski vrh te družbe dovolil odprtje nove poslovalnice v neposredni bližini že obstoječe 

italijanske poslovalnice. Najverjetneje so raziskave pokazale, da veliko Slovencev zahaja v 

Italijo in so jim hoteli ponuditi alternativo na domačem trgu.  

Nekaj let že krožijo govorice o tem, da naj bi na lokaciji med Šempetrom pri Gorici in Novo 

Gorico postavili tudi poslovalnico Lidla. Najverjetneje poslovalnice ni in je ne bo, saj goriški 

prebivalci zahajamo v Lidl na italijanski strani tik čez mejo. 

3.4 Lidl 

Nemška trgovska skupina Schwarz, lastnica verig Lidl in Kaufland, bo do leta 2018 prehitela 

največjega trgovca v zahodni Evropi, francoskega trgovca Carrefour, so objavili pri analitski 

hiši Planet Retail. Kako se na to, medtem ko je vlada želela preprečiti prodajo Mercatorja, 

prilagajajo trgovci in dobavitelji? 

Lidl bo zelo verjetno Carrefour prehitel že prej: Carrefour je lani ustvaril 65 milijard evrov 

prihodkov, Schwarz pa 64,6 milijarde evrov. (Časnik Finance, 2015). 

Lastnik skupine Dieter Schwarz (zdaj je lastnica njegova fundacija) je sicer tretji na lestvici 

najbogatejših Nemcev, na Forbesovi lestvici pa se je leta 2012 s 15 milijardami evrov 

premoženja uvrstil na 29. mesto najbogatejših zemljanov. Na prvih dveh mestih najbogatejših 

Nemcev sta brata Aldi, lastnika verig trgovin Aldi in Hofer. Aldi je razdeljen na severno in 
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južno skupino, v južno sodi tudi Hofer, ki pod to blagovno znamko nastopa v Avstriji in 

Sloveniji. Aldi in Lidl imata podobne tržne prijeme in sta neposredna tekmeca tako v Nemčiji 

kot po svetu. Aldi je že vstopil na ameriški trg – samostojno in tudi prek lastništva 

kalifornijske verige Trader Joe. (Časnik Finance, 2015). 

Kako hitro raste Lidl v Sloveniji: Lidl je v Sloveniji od leta 2007, zdaj imajo 45 trgovin, letos 

jeseni bodo odprli še eno za Bežigradom v Ljubljani in zdajšnjim 1 200 delovnim mestom 

dodali 24 novih. Po zadnjih podatkih je Lidl ustvaril 231 milijonov evrov prodajnih 

prihodkov. Tudi v prihodnje načrtujejo rast, bolj konkretno nočejo govoriti. Prodajajo tudi 

izdelke slovenskih dobaviteljev. »Dolgoročno sodelujemo z Mlekarno Celeia, Mesom 

Kamnik, Žitom, Dano in drugimi, slovenske izdelke pa ponujamo tudi v okviru Lidlovih 

blagovnih znamk, denimo mlečnih izdelkov Pilos, suhomesnih izdelkov Baroni, vod z 

okusom Sugaro, piškotov Castello in drugih,« pravi Gregor Kosi, direktor Lidla Slovenija. 

Več slovenskih dobaviteljev so uvrstili tudi v ponudbo sveže pečenega kruha in svežega 

mesa. V prihodnje bodo širili ponudbo slovenskih izdelkov, bioizdelkov ter povečali ponudbo 

neprehranskih izdelkov, pojasnjujejo v Lidlu. (Časnik Finance, 2015). 

Kako postati Lidlov dobavitelj: Pomembno je, da je dobavitelj sposoben dolgoročno 

zagotavljati kakovost po mednarodnih standardih, hkrati pa mora ustrezati tudi veliko strožjim 

Lidlovim merilom kakovosti. Za dobavitelje je sodelovanje zanimivo tudi zato, ker s tem 

dobijo možnost vstopa na druge Lidlove trge, če lahko zagotovijo zadostne količine. (Časnik 

Finance, 2015). 

3.5 Eurospin  

Eurospin je največja italijanska skupina na področju diskontne prodaje z več kot 1.000 

prodajnimi mesti v Italiji in Sloveniji. Ena redkih ekonomskih stvarnosti na distribucijskem 

področju v stalni rasti, ki cilja na čim bolj razvejano mrežo prodajnih mest na območju. Leta 

2013 je Skupina praznovala 20. obletnico dejavnosti in uspehov. Eurospin je vodilna v 

sektorju po številu prodajnih mest, obsegu prodaje in številu strank, vsak dan deluje z 

namenom, da bi utrdila svoj primat v Italiji in postala ena najpomembnejših stvarnosti v 

Evropi ter hkrati ohranila stalno nizke cene in kakovostne izdelke.  

Eurospin je leta 1993 ustanovila skupina sodelavcev z dolgoletnimi izkušnjami na področju 

široke distribucije. Eurospin predstavlja italijansko rešitev za rastočo potrebo potrošnikov po 

varčevanju. Uspelo nam je prilagoditi obliko diskontne prodaje zahtevi po kakovostnih 

izdelkih v spoštovanju okusa in tradicije. Načelo se je izkazalo za zmagoslavno, zato je 

Eurospin postal oporna točka tako za stranke kakor tudi za vsakogar, ki išče uspešen 

podjetniški projekt. Z leti se je veriga prodajnih mest razširila na vso Italijo in na bližnjo 

Slovenijo; vedno več ljudi se je odločalo za nakupovanje v Eurospinu, posledično se je 

ponudba večala in se prilagodila novim potrebam in smernicam. Filozofija skupine Eurospin 
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se ni spremenila: delati z najvišjo prizadevnostjo, da bo znamka Eurospin vedno zagotovilo 

prihranka in kakovosti.  

Znamka Eurospin se širi preko 5 italijanskih operativnih družb:  

 Spesa Intelligente,  

 Eurospin Tirrenica,  

 Eurospin Lazio, 

 Eurospin Puglia,  

 Eurospin Sicilia;   

in slovenskih:  

 Eurospin Eko. 

Eurospin Eko je od leta 2004 dalje prisotna na slovenskem trgu. (Bizi 2016).  

Eurospin Italia, S.p.A., je od leta 1993, ko je bila ustanovljena, na čelu skupine s funkcijo 

holdinga in upravljanja različnih strateških dejavnosti: nabava, zagotavljanje kakovosti, 

raziskovanje in razvoj, logistika, marketing, nadzor upravljanja, obdelovanje podatkov, 

projektiranje in širitev trgovanja. (Eurospin 2015).  

3.6 Slovenski proizvodi na italijanskih policah 

3.6.1. Izdelki PLG  

Na italijanskih prodajnih policah je moč zaslediti vedno več slovenskih proizvodov 

prepoznavnih blagovnih znamk. Če se osredotočimo na pijače, imamo v sosednji Gorici 

družinsko podjetje Marzoli & Nanut, S.n.c., ki se že od šestdesetih let prejšnjega stoletja 

ukvarja z uvozom pijač blagovnih znamk ter pripadnic današnje Laško skupine PLG 

(Pivovarna Laško Group). Uvažajo pijače blagovnih znamk: Union, Radenska ter zadnja leta 

tudi sokove Frupi.  
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Slika 3: Tovornjaki podjetja Marzoli & Nanut, S.n.c., z italijanskimi slogani 

Vir: Marzoli & Nanut, S.n.c. 2015. 

Zanimivo je, da podjetje Marzoli & Nanut, S.n.c., ne uvaža pijač blagovne skupine Laško, 

temveč to počne podjetje Parovel Group, S.r.l., iz okolice Trsta, (Parovel Group, S.r.l. 2015). 

To, da se kvaliteta domačih proizvodov razlikuje od kvalitete tistih proizvodov, ki so 

namenjeni izvozu, danes skoraj ni več opaziti. Kot potrošniki pa z lahkoto opazimo cenovno 

razliko na prodajni polici v Italiji. Kot primer smo si izbrali pollitrsko pločevinko svetlega 

piva Laško. Redna maloprodajna cena v Sloveniji se giblje med 1,00 evro in 1,12 evra za kos. 

V sosednji Italiji je cena precej nižja, in sicer med 0,85 evra in 1,00 evra za kos. V 

konkretnem primeru lahko izračunamo, da v povprečju potrošnik privarčuje v Italiji 4 evre na 

zaboj, ki vsebuje 24 pločevink piva. Po podatkih iz ankete smo ugotovili, da kar 32 % 

anketirancev izkorišča to prednost. Več o konkretnih podatkih sledi v interpretaciji anketnih 

podatkov. 
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4 ANALITIČNI PREGLED DEJANSKE ČEZMEJNE POTROŠNJE   

Glavne sestavine tržne ponudbe po trženjskem spletu so: proizvod, pogoji trženja, tržne 

poti – distribucija, trženjsko komuniciranje – pospeševanje prodaje ter promocija. V trženju 

storitev pa so bistvene sestavine tržne ponudbe še ljudje (managerji, zaposleni), izvajanje 

procesa trženja in fizični dokazi, ki utemeljujejo resničnost obstoja in poslovanja 

organizacije (Meško Štok 2011, 67). 

4.1  Uvodne misli 

Vsak posameznik ima nešteto zamisli o izdelku ali storitvi, ki bi jo bilo mogoče tržiti. Začetek 

je za vsakega najtežji del, za katerega porabimo tudi največ truda in časa, zato je zelo 

pomembno, kako pristopimo k zadevi. Vsako podjetje, tako profitno kot neprofitno, 

ustanovijo lastniki z namenom, da bi dosegli želeno korist. Da bi podjetje lahko doseglo 

želeno pozicijo na trgu, mora potrošniku ponuditi vrednost v obliki trženjskega spleta. Gre za 

vrsto elementov, ki pogojujejo tako vzpostavitev menjalnega procesa kot tudi njegovo 

realizacijo. 

Devetak razlaga, da se je v teoriji in praksi marketinga uveljavila formula 4 x P, ki jo na 

kratko imenujemo marketinški splet. To je kombinacija marketinških spremenljivk, ki jih 

mora podjetje kontrolirati za dosego ustrezne prodaje na ciljnem tržišču. V novejšem obdobju 

pa se je marketinški splet razširil z dodatnimi tremi prvinami, tako da govorimo o formuli 7 x 

P (Devetak in Vukovič 2002, 91). Črke P izhajajo iz angleškega jezika in predstavljajo prvo 

črko besede (Product – izdelek, Price – cena, Place – prostor, Promotion – promocija, People 

– ljudje, Processing – izvajanje, Physical evidences – fizični dokazi). Nekateri avtorji 

uporabljajo v teoriji za marketinški splet tudi 5 P ali celo 15 P, vendar se običajno najbolj 

uporablja marketinški splet 4 P za izdelke in 7 P za storitve. 

Če želi podjetje slediti svojim trženjskim ciljem, to je zadovoljevanju potreb plačilno 

sposobnih kupcev, mora kontrolirati zgoraj naštete trženjske spremenljivke. V nadaljevanju 

smo zgoščeno prikazali posamezne prvine marketinškega spleta. 

Uspešnost poslovalnic je tako določena predvsem s trendi ter željami in potrebami končnih 

potrošnikov na območju, ki ga poslovalnica pokriva. Zato mora vodstvo  nenehno 

iskati priložnosti, ki se ponujajo, dodatne in zanimive izdelke ali storitve. 

Opazili smo, da vse diskontne prodajalne delujejo tudi na lokalni oziroma državni ravni. 

Takšen pristop je pravilen, saj so vse diskontne prodajalne, kot so na primer Lidl, Hofer, 

Eurospin, tuja podjetja. Če le-ta hočejo biti bolj priljubljena in posledično uspešna, se morajo 

prilagoditi ter vključiti slovenske lokalne ponudnike – partnerje. Na ta način se slovenski 

potrošnik ne počuti nelagodno, kot se na primer, če vstopi v prodajalno, kjer prodajajo samo 

proizvode tujega porekla, ampak ima možnost kupovati tudi slovenske izdelke. 
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4.2  Potrošnja v Eurospinu   

Proizvod (izdelek ali storitev) je zasnovan na osnovi želja, zahtev in potreb tržišča, 

kupcev, odjemalcev, potrošnikov. Zasnova proizvoda nastaja v notranjem okolju 

organizacije (trženje – proizvodnja; prodaja – tehnična priprava dela – nabava) kot pobuda 

in odločitev za snovanje in inoviranje novih proizvodov. V zunanjem okolju pa gre za 

sodelovanje organizacije odjemalke in organizacije dobaviteljice. V organizaciji odjemalki 

podajo idejno zasnovo proizvoda, ki ga potrebujejo, v organizaciji dobaviteljici pa 

izdelajo prototip proizvoda, sestavijo ponudbo. Postopek od ideje do izvedbe je pomemben 

za obe organizaciji, zato aktivno sodelujeta za koristi, ki ustrezajo potrebam trženjskih 

partnerjev (Meško Štok 2011, 67). 

Takšni politiki storitev sledi tudi podjetje Eurospin, ki v Italiji že od samega začetka 

povezuje zunanje ponudnike, ki proizvajajo za njihovo blagovno znamko. Pri slovenskem 

trgovcu Eurospin Eko je seveda poleg italijanskih izdelkov opaziti tudi sodelovanje z 

lokalnimi slovenskimi partnerji. Tako imamo v Goriški regiji v poslovalnicah na izbiro 

kruh in pekovske izdelke lokalne pekarne Brumat, d. o. o., ter mesnine lokalnega podjetja 

Peloz, d. o. o. Zanimivo je vsekakor to, da je tudi v italijanski poslovalnici v Gorici 

ponudnik kruha ter pekovskih izdelkov pekarna Brumat, d. o. o. Tako lahko sklepamo, da 

je potrošnja na obeh straneh meje v prodajalnah Eurospin, kar se tiče asortimana dokaj 

enaka. Skupna točka potrošništva oziroma izbira med poslovalnico v Italiji ali v Sloveniji 

je predvsem v cenovni razliki. 

4.3  Potrošnja v Lidlu 

Tako kot smo prej navedli kot primer Eurospin, je v primeru Lidla vse skupaj zelo podobno. 

Tudi Lidl Slovenija sodeluje z lokalnimi parterji ter tako ponuja domače proizvode na svojih 

prodajnih policah. Slovenci smo potrošniki, ki namenjamo večjo pozornost domači kvaliteti 

ter na tak način nas s sloganom, kot je Poreklo nam je pomembno! – Slovenski izdelek 

marketinško oblikovane reklame zvabijo v prodajalne. (Lidl, 2016). 

Markič trdi, da je za odlično kakovost izdelkov in storitev treba kar najbolj sodobno 

organizirati proizvodne procese kot celoto ter po vseh organizacijskih hierarhičnih ravneh 

podjetja; pri tem upošteva zahteve odjemalcev. Da bi bilo podjetje povsem sodobno, mora biti 

učinkovito, kakovostno, fleksibilno in inovativno (Markič 2003 v Unterlechner, Meško Štok 

in Markič 2009, 68). 

4.4  Potrošnja slovenskih proizvodov v Italiji 

V prejšnjem poglavju smo pod točko 3.4 našteli vse zanimive slovenske izdelke, ki se na 

veliko prodajajo na italijanskih policah. Vsekakor je pravilno, da znajo slovenska podjetja 
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svoje proizvode ponuditi tudi v tujino in s tem povečajo svojo prodajo. Nikakor pa ni pravilno 

to, da je cena slovenskih proizvodov na tujih prodajnih policah nižja od cen istih proizvodov 

doma. Seveda velja to za prednost obmejne potrošnje, a na drugi strani gre za ostale 

prebivalce notranjih regij naše države, ki nimajo možnosti izkoristka takega nakupa, za 

cenovno neenakost. V skoraj vseh mednarodnih primerih velja pravilo, da je izdelek na 

domačem trgu cenejši za domače potrošnike in so izdelki v tujini ponujeni z višjo prodajno 

ceno, kar je logično že s strani vseh stroškov, ki nastanejo pri izvozu do končne cene na 

prodajni polici. Takšna politika pa v primeru PLG ne velja. Zanimivo bi bilo izvedeti, kdo od 

odjemalcev bolj pritiska s cenovno politiko. Vsekakor tega ne bomo izvedeli, saj so takšne 

informacije poslovna tajnost. 

Tržne poti lahko opredelimo kot vse organizacije, ki s proizvodi povezujejo 

reprodukcijske procese organizacije dobaviteljice in organizacije odjemalke. Politika tržnih 

poti je del trženjskega spleta organizacije, je sestavina tržne ponudbe, politike trženja in 

politike organizacije kot celote. Politika tržnih poti obsega cilje tržnih poti in strategije tržnih 

poti za doseganje ciljev (Meško Štok 2011, 69). 

Naloge tržnih poti so: pospeševanje prodaje, informiranje, pogajanje, ponujanje, fizična 

distribucija in spremljajoče storitve. 

Preden se odločimo za distribucijo – razpečavo poti med organizacijami, moramo celovito 

analizirati tržišče, vse okoliščine na tržišču ob upoštevanju stroškov in konkurenčnosti 

(Meško Štok 2011, 70). 

Tržna pot je lahko posredna ali neposredna. Posredna pot je takrat, ko proda jni zastopniki 

(agenti) po pooblastilu dobavitelja ali proizvajalca prodajajo njegove izdelke (Meško Štok 

2011, 69). 

4.5  Fizični dokazi 

»Lahko rečemo, da predstavljajo fizični dokazi vse tisto, kar naročnik – odjemalec vidi, sliši 

ali občuti.« (Devetak in Vukovič 2002, 98). 

»Fizični dokazi morajo imeti ustrezno kakovost, videz, konstrukcijo, barvo itd. Od ustreznega 

fizičnega okolja je odvisen uspeh storitev, zadovoljstvo porabnikov in zaposlenih.« (Devetak 

2007, 187). 

Pri intelektualnih storitvah, kot so na primer šolanje, seminarji in podobno, nam lahko služijo 

kot fizični dokazi za uspešno opravljene storitve ustrezna dokazila, kot so spričevala, 

diplome, potrdila ipd. (Devetak in Vukovič 2002, 99). 
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V konkretnem primeru obmejne gospodinjske potrošnje so fizični dokazi prodajalne 

ponudnikov storitev in blaga. Dokazi o cenovni razliki medsebojnih enakih izdelkov so 

reklamni letaki teh podjetij. 

 

V spodnjih slikah prikazujemo primerjavo cen v letu 2015 ter 2016.    

 

Slika 4: Slovenski letak januar 2015 

Vir: Eurospin (Slovenija) 2015. 

 

 

Slika 5: Italijanski letak januar 2015 

Vir: Eurospin (Italija) 2015. 

 

V konkretnem primeru je pri enakem izdelku v enakem časovnem obdobju akcijska cena v 

Italiji za 10 centov ugodnejša kot v Sloveniji, če smo pozorni na redno ceno, ki je prečrtana, 

pa ugotovimo, da je razlika ugodnosti še večja, in sicer za kar 30 centov na kos.  
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Slika 6: Italijanska ponudba marec 2015 

Vir: Eurospin (Italija) 2015. 

 

 

 

Slika 7: Slovenska ponudba marec 2015 

Vir: Eurospin (Slovenija) 2015. 

 

Ponovni primer enakega izdelka v enakem časovnem obdobju z različnimi cenami. Pri 

slovenskem Eurospinu so bili za 20 centov dražji.  
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Slika 8: Slovenska ponudba januar in februar 2016 

Vir: Eurospin (Slovenija) 2016. 

 

 

 

Slika 9: Italijanska ponudba januar in februar 2016 

Vir: Eurospin (Italija) 2016. 

V tem primeru je akcija iz slovenskega letaka trajala od 28. januarja do 3. februarja 2016, 

italijanska pa je trajala od 28. januarja do 6. februarja 2016. Ponovno imamo v enakem 

časovnem obdobju oglaševan enak izdelek, s to razliko, da je akcijska cena poenotena. V tem 

časovnem obdobju je seveda za potrošnika nepomembno, v kateri poslovalnici bo kupil 

izdelek, ko ni čas akcije, pa nastopi skrita prečrtana redna cena, ki je različna, v konkretnem 

primeru je italijanska mešanica zelenjave v redni ponudbi cenejša za 40 centov na kos. 
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V spodnjih slikah je prikaz primerjave cen v letu 2015 v Lidlovih letakih. 

 

 
Slika 10: Italijanski letak januar 2015 

Vir: Lidl (Italija) 2015. 

 

 

 

Slika 11: Slovenski letak januar 2015 

Vir: Lidl (Slovenija) 2015. 

V Lidlovem primeru je v enakem časovnem obdobju pri enakih izdelkih v Italiji bil nakup 

ugodnejši za 40 centov na kos ali, kot lahko razberemo iz fotografije, 1 evro za kilogram 

omake. 
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5 TRŽNA RAZISKAVA TER TRŽENJSKO INFORMIRANJE 

Potrebe so osnovni objekti raziskovanja trga. Tudi motivacijski proces se prične pri 

prepoznavanju potreb in se zaključuje z njihovim zadovoljevanjem. Pri raziskovanju potreb 

izhajamo iz njihove identifikacije, na osnovi česar ugotavljamo povpraševanje in porabo. 

Kakšne so potrebe, raziskujemo tudi iz vidika psihologije, natančneje pri procesu oblikovanja 

potreb. Povpraševanje in poraba izhajata prav iz potreb. Tudi ponudba se oblikuje na osnovi 

potreb oziroma povpraševanja. Dejavniki, ki vplivajo na oblikovanje potreb in povpraševanja, 

so lahko naravni, družbeni, individualni ipd. (Devetak in Vukovič 2002, 55). 

Raziskovalni načrt omogoča uspešnost raziskovanja, z njim se ognemo brezplodnemu 

poskušanju in številnim napakam, ki so tipične za slučajne opazovalce pojavov. Vzemimo eno 

od možnih shem raziskovalnega načrta, po katerem izvajamo anketno raziskavo: 

 formulacija problema raziskave,  

 določitev populacije in izbor vzorca, 

 izbor vrste ankete in sestavljanje vprašalnika, 

 anketiranje ali zbiranje podatkov, 

 obdelava zbranih podatkov, 

 interpretacija podatkov. 

Na osnovi teh točk vnaprej predvidimo, kako bodo potekale posamezne raziskovalne faze in 

sestavimo primeren raziskovalni načrt. Anketo izvajamo po tem načrtu, čeprav nas razne 

okolnosti pogosto prisilijo, da posameznosti v načrtu v teku raziskave spremenimo (Pečjak 

1963, 15). 

5.1 Uvodne misli 

Obravnavane prodajalne se nahajajo v okolici Mestne občine Nova Gorica, ki spada po 

številu prebivalcev med večje slovenske občine. Nova Gorica leži v zahodnem delu 

Slovenije, tik ob Italiji. Na severu mesto obdajajo hribi Sabotin, Skalnica oziroma Sveta Gora 

in Škabrijel, na jugu in jugovzhodu gričevje Panovec in Kostanjevica, na zahodu pa reka Soča 

z ravnicami. Nadmorska višina Nove Gorice je 92 m. Na območju Mestne občine Nova 

Gorica je bilo 1. januarja 2013. leta 31 938 prebivalcev, Goriška regija je imela 119 002 

prebivalcev (Turistična zveza Nova Gorica 2013). Poleg tega primera moramo omeniti tudi 

kraj Šempeter pri Gorici, ki spada v občino Šempeter-Vrtojba s svojimi 6 302 prebivalci 

(Občina Šempeter-Vrtojba 2014). Onkraj meje imamo občino Gorica, ki ima 35 349 

prebivalcev (Italijanske občine 2015). Kot smo že omenili v poglavju 3.3, se poslovalnice 

Eurospina nahajajo v italijanski Gorici, Novi Gorici ter v Šempetru pri Gorici. Podjetje 

dokazuje svojo uspešnost na tržišču s programi, ki učinkovito in koristno zadovoljujejo 

potrebe kupcev. Če želimo dobro proučiti tržno ponudbo, je treba napraviti tržne raziskave, ki 
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predstavljajo sistematično in poglobljeno zbiranje in analiziranje informacij o posameznih 

tržiščih. Pridobivanje informacij je naloga vsakogar v podjetju, zlasti pa menedžerjev. 

Viri informacij in zbiranje se precej razlikujejo od pristopov, metod in tehnik raziskovanja. 

Od ustrezne izbire metod in načinov tržnih raziskav pa je v veliki meri odvisna tudi kakovost 

dobljenih rezultatov. 

Tržna raziskava se začne s pripravo na določen problem raziskave. Sledi raziskovanje z 

analizo konkretnega problema in trenutnega položaja. Najprej se osredotočimo na neformalne 

raziskave, preverjanje in oblikovanje hipotez ter konkretne metode eksperimentiranja s 

pomočjo intervjuja in drugih oblik raziskovanja. Glede na izbrano metodologijo je mogoče 

reči, da je skoraj vsaka tržna raziskava edinstvena in specifična. 

Pri tržnih raziskavah komuniciramo s preteklimi, sedanjimi in bodočimi kupci, kar že 

predstavlja eno od oblik promocije naših izdelkov ali storitev. Zato ni vseeno, katero obliko 

oziroma metodo raziskovanja bomo uporabili. Problem se največkrat pojavi pri mlajših 

raziskovalcih, zato si lahko pomagamo z naslednjimi vprašanji (Tratnik 2002, 37): 

 kaj bi radi ugotovili in kaj potrebujemo za to? 

 S katero metodo lahko najbolje preverimo hipoteze in najdemo odgovore na vprašanja? 

 Katere metode so sprejemljive? 

 Kakšne so naše veščine, znanje in strokovnost? 

 Kako bodo izbrane metode vplivale na raziskavo? 

 Kako bomo na raziskavo vplivali mi? 

 Ali lahko kombiniramo več metod? 

 Ali izbrane metode omogočajo spremembo smeri raziskovanja, če bo potrebno? 

Ne glede na izbran pristop ali metodo je pri raziskavah pomembno, da zajema vprašanja (tako 

posredno kot neposredno komuniciranje z izpraševanci), opazovanje (v trgovinah, tovarnah, 

na cesti, v domači organizaciji), poskusne postopke, raziskavo panelov (stalna skupina 

izpraševancev, s katerimi imamo nepretrgan stik), motivacijska raziskovanja, itd. 

Najpogosteje pa tržne raziskave delimo na:  

 raziskovanja za mizo: to je interno raziskovanje, s katerim pridobimo sekundarne 

informacije. Stroški take raziskave so minimalni, vendar so pridobljeni podatki lahko že 

zastareli in niso prilagojeni potrebam in zahtevam konkretne tržne raziskave; 

 raziskovanja na terenu: to je eksterno raziskovanje, s katerim pridobimo primarne 

informacije neposredno s terena. Zbrane informacije, ki so namenjene konkretni raziskavi 

trga, analiziramo z vidika kakovosti in količine. 
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5.2 Oblikovanje vprašalnika 

Vprašalnik je posebno sredstvo, s katerim izzovemo določeno psihično aktivnost, da jo potem 

registriramo in proučujemo. Vprašalnik ima podobno funkcijo kot psihološki aparati, testi in 

drugi pripomočki, s katerimi proučujemo psihične vsebine. Kot sredstvo pa se vprašalnik 

razlikuje od njih v tem, da delujejo kot dražljaji vprašanja, na katera mora subjekt podati 

besedni odgovor (Pečjak 1963, 19). 

V konkretnem primeru je vprašalnik sestavljen iz štirih sklopov vprašanj: 

splošni podatki o anketirancih:  

 spol, 

 starost, 

 izobrazba, 

 zaposlitveni status; 

 

podatki o pogostosti in velikosti nakupov: 

 kako dolgo že nakupujete v Italiji, 

 kako pogosto nakupujete v Italiji, 

 kakšen je delež nakupov v Italiji; 

 

podatki o seznanjenosti z akcijami, reklamami:  

 zasledite oglas, reklamo o akcijah, 

 izkoristite ugodnosti nakupa; 

 

podatki o varčevanju: 

 v kolikšni meri privarčujete z obmejno potrošnjo, 

 kam namenite prihranek. 

Takšen sklop vprašanj smo predvideli zato, da smo lahko prikazali osnovne značilnosti 

anketiranih ter njihove nakupovalne navade. 

5.3 Izvedba tržne raziskave in analiza rezultatov 

Tržno raziskavo smo izvedli s pomočjo ankete. Anketa je v najširšem pomenu besede v 

literaturi definirana kot vsako organizirano zbiranje podatkov v večjem krogu ljudi. Navadno 

pa tako imenujemo samo postopek, v katerem uporabljamo številna, sistematično izbrana 

vprašanja, na katera anketirane osebe dajejo odgovor (Pečjak 1963, 5). 
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5.3.1 Namen anketnega raziskovanja 

Orientacijska anketa daje samo približen vpogled v stanje, ki ga preučujemo, ne daje pa 

pregleda nad stanjem, kaj šele, da bi razkrila razne relacije in vzroke takega ali drugačnega 

stanja. Orientacijsko anketo izvajamo z vprašalniki odprtega tipa, ker možnost prostega 

odgovarjanja omogoča, da anketiranci nakažejo, kje je težišče problema. Namesto odprtih 

vprašalnikov se poslužujemo tudi nedirektivnega intervjuja. 

Diagnostična anketa ima za cilj čim bolj natančen prikaz nekega stanja, npr.: stališča članov 

delovnega kolektiva do vodstva, stališča do novega sistema nagrajevanja, interese za 

izobraževanje itd. Pogosto izvajamo diagnostično anketo z namenom, da bomo v ugotovljeno 

stanje aktivno posegli, npr. da bomo pripravili določene izobraževalne ukrepe. 

Eksperimentalna anketa pa ima za cilj preverjanje hipotez. Vzemimo hipotezo: čim boljši so 

medsebojni odnosi v delovnem kolektivu, tem večji je delovni učinek. Hipotezo bi bilo 

mogoče preveriti tako, da bi z anketo ugotovili medsebojne odnose, nato pa primerjali delovni 

učinek kolektivov z dobrimi in kolektivov s slabimi delovnimi odnosi (Pečjak 1963, 8). 

5.3.2 Vzorec merjencev 

Tržno raziskavo smo izvedli novembra in decembra 2015 preko spletne ankete 1ka.si. Anketo 

smo izvedli tako za slovenske kot italijanske potrošnike. V ta namen smo pripravili dve 

anketi.  

Pri slovenski anketi smo prejeli ustrezno izpolnjenih 169 anket, kar je bilo nad našim 

pričakovanjem, saj smo si zadali cilj vsaj 50 anketirancev. 122 anket je bilo izpolnjenih preko 

spletne povezave, ki smo jo objavili na socialnem omrežju Facebook, kar potrjuje, da so 

socialna omrežja zelo dober aparat za zbiranje podatkov. Pri italijanski anketi smo dosegli 

zgolj 8 ustrezno rešenih anket, kar je precej nizko število. Seveda moramo poudariti, da smo 

italijansko anketo pripravili v skrajšani obliki ter zgolj zaradi povratne informacije pri lažjem 

fokusiranju dejavnikov obmejne gospodinjske potrošnje. 

5.3.3 Metode za obdelavo podatkov 

Podatki, pridobljeni s pomočjo ankete, so bili razdeljeni v razrede, za katere so bile nato 

izračunane frekvence odgovorov. Te so glede na posamezna vprašanja prikazane v tabelah ali 

slikah.  
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5.3.4 Odgovori na anketni vprašalnik 

Drugi del naloge predstavlja rezultate anketiranja med potrošniki, ki nakupujejo stvari za 

gospodinjsko rabo pri nas ter v sosednji Italiji. Z odgovori smo želeli ugotoviti, ali so hipoteze 

pravilne ali ne. Anketa zajema pet sklopov vprašanj s področja socialnega statusa, o 

pogostosti in velikosti nakupov, o poziciji in konkurenci, o seznanjenosti o akcijah, reklamah, 

o domnevnem prihranku pri izkoristku obmejne gospodinjske potrošnje. Frekvence 

odgovorov, ki se pojavljajo pri posameznem vprašanju, so v nadaljevanju grafično in 

tabelarično prikazane, dodana pa je tudi interpretacija posameznih rezultatov. 

 

 

5.3.5 Prikaz odgovorov z interpretacijo slovenskih anketirancev 

 

Spol: (n = 169)  

 

Slika 12: Spol anketirancev 

 

Med anketiranimi je bilo za 32 % več žensk kot moških.  

 

 

V katero starostno skupino spadate? (n = 169)  

 

Slika 13: Starost anketirancev 
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Slika prikazuje, da je 60 % anketirancev starih med 21 in 40 let, 27 % anketirancev je starih 

med 41 in 60 let, 7 % anketirancev je starih do 20 let in 6 % anketirancev je starejših od 60 

let. Vzorec populacije ni bil navzdol omejen s starostjo, prav tako ni bilo starostne omejitve 

navzgor. Prevladovala je starostna skupina nad 21 do 40 let. 

 

 

Vaša dokončana izobrazba (n = 169)  

 

 

 

Slika 14: Izobrazba anketirancev 

 

Pri tem prikazu je zanimivo, da so prevladovali anketiranci s srednješolsko izobrazbo (48 %), 

sledili so jim anketiranci z visoko šolo ali univerzitetno izobrazbo (24 %), za njimi so tisti s 

poklicno šolo (17 %), tem pa so sledili anketiranci z višjo šolo (8 %) in anketiranci z osnovno 

šolo (7 %), najmanj pa je bilo anketirancev s specialističnim študijem ali doktoratom (2 %). 

 

 

Kako bi opisali vaš sedanji status? Ali ste: (n = 168)  

 

Slika 15: Delovni status anketirancev 
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Iz preglednice je razvidno, da je več kot 50 % anketirancev delovno aktivnih. Ostali 

anketiranci so dijaki, študenti in upokojenci. Tudi ta podatek daje verodostojnost analizi 

ankete, saj smo anketirali prebivalce, ki so zaposleni in so posledično aktivni del prebivalstva 

ter aktualni potrošniki. 

Kakšen je vaš neto mesečni prihodek? (n = 166)  

 

 

Slika 16: Kakšen je neto mesečni prihodek anketirancev? 

 

Več kot polovica anketiranih ima mesečni neto prihodek višji od 600 evrov, kar 32 % pa do 

600 evrov. Ta skupina ljudi je na tako imenovani minimalni plači in mora vsekakor zelo 

racionalno živeti iz meseca v mesec.  

 

Ali nakupujete stvari za gospodinjsko potrošnjo (prehrambni izdelki) tudi v sosednji Italiji? (n 

= 167)  
  

 

Slika 17: Ali anketiranci nakupujejo stvari za gospodinjsko potrošnjo tudi v sosednji 

Italiji? 

 

Velika večina, in sicer kar 66 % anketirancev, je odgovorila, da nakupuje stvari za 

gospodinjsko rabo v sosednji Italiji, kar potrjuje že našo prvo hipotezo. 
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Koliko časa ste že zvesti potrošnik na italijanskem trgu? (n = 166)  

  

 

Slika 18: Koliko časa so že zvesti potrošnik na italijanskem trgu? 

 

Kar 63 % anketirancev je večletnih zvestih potrošnikov na italijanskem trgu. Kar potrjuje, da 

smo obmejni prebivalci v večini že v obdobju pred padcem meja trošili na italijanskem trgu. 

Prost pretok in odprtje mej ob vstopu v schengensko območje je torej za nekaj odstotkov 

dvignil potrošnjo domačega prebivalstva v tujini. 

 

 

V primeru, da ste mlajša generacija, ali se spomnite nakupov vaših staršev v Italiji? (n = 159)  

 

 

Slika 19: V primeru, da ste mlajša generacija, ali se spomnite nakupov vaših staršev v 

Italiji? 

 

S tem odgovorom, da se več kot 90 % anketirancev spominja nakupov njihovih staršev v 

Italiji, lahko podatek pri prejšnjem vprašanju izpodbija trditev, da se je dvignila potrošnja po 

padcu mej in hkrati potrjuje našo tretjo hipotezo, ki pravi, da slovenski potrošnik že več let 

izkorišča ponudbo nižjih cen enakih izdelkov v Italiji.  
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Kako pogosto nakupujete v Italiji? (n = 128)  

 

 

Slika 20: Kako pogosto nakupujejo v Italiji? 

 

39 % anketirancev več kot enkrat na mesec oziroma vsaj tedensko opravi nakup v Italiji. 
 

 

 

Kakšen delež vaše celotne nabave predstavljajo nakupi v Italiji? (n = 134)  

 

 

Slika 21: Kakšen delež vaše celotne nabave predstavljajo nakupi v Italiji? 

 

9 % anketirancem predstavlja nakup v Italiji večjo potrošnjo kot na domačem trgu. Velika 

večina, 66 %, anketirancev, trdi, da jim nabava v Italiji predstavlja od 10 % do 20 % njihove 

celotne nabave za gospodinjsko rabo.  
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Ali nakupujete v kateri iz med teh dveh trgovin v Italiji (Lidl, Eurospin)? (n = 153)  

 

 

Slika 22: Ali anketiranci nakupujejo v trgovinah Lidl ter Eurospin v Italiji? 

 

42 % anketirancev nakupuje v diskontnih trgovinah Lidl in Eurospin v Italiji. Tako kot smo se 

mi odločili za izbor obravnave ravno teh dveh mednarodnih diskontnih trgovcev, se je tudi 

nekaj manj kot polovica slovenskih potrošnikov odločila za nakup pri tujih trgovcih, čeprav 

so prisotni tudi na Goriškem v Sloveniji.  

 

 

Ali sledite oglasom, reklamam na temo akcij v prej omenjenih trgovinah v Italiji? (n = 160)  

 

 

Slika 23: Ali anketiranci sledijo oglasom, reklamam na temo akcij v prej omenjenih 

trgovinah v Italiji? 

 

S tem, ko nam 41 % anketirancev odgovori, da sledi oziroma vsaj občasno sledi akcijskim 

reklamam v trgovinah Lidl ter Eurospin v Italiji, smo pridobili potrditev, da so to dobri 

potrošniki, ki redno primerjajo domačo akcijsko ponudbo s sosednjo v Italiji. 
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Preko katerega medija ste seznanjeni o aktualnih akcijah v Italiji? (n = 148)  

 

 

Slika 24: Preko katerega medija so seznanjeni o aktualnih akcijah v Italiji? 

 

Slaba polovica, 49 % anketirancev, je seznanjena o aktualnih akcijah v Italiji preko 

reklamnega letaka, ki ga prejmejo ob nakupu v prodajalni. Vse skupaj nam potrjuje našo prvo 

ter tretjo hipotezo. Zanimiv je odgovor enega od anketirancev, ki je pod odgovor drugo 

zapisal: »Večletni obisk trgovin, zato cene poznam (ki so ugodnejše kot v Gorici).« 

 

 

Ali nakupujete v kateri iz med teh dveh trgovin v Sloveniji (Lidl, Eurospin)? (n = 161)  

 

 

Slika 25: Ali nakupujete v kateri iz med teh dveh trgovin v Sloveniji (Lidl, Eurospin)? 

 

77 % anketirancev je potrdilo, da nakupujejo v slovenskih trgovinah Lidl in Eurospin. Če s 

tem podatkom primerjamo prejšnji podatek, torej da je skoraj polovica anketirancev rednih 

strank v Italiji, pomeni to, da je velika večina anketirancev dokaz o izkoriščanju obmejne 

gospodinjske potrošnje. 
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Ali sledite oglasom, reklamam na temo akcij v prej omenjenih trgovinah v Sloveniji?  

(n = 162)  

 

 

Slika 26: Ali sledite oglasom, reklamam na temo akcij v prej omenjenih trgovinah v 

Sloveniji? 

 

75 % anketirancev je potrdilo, da sledi oziroma občasno sledi reklamnim akcijam v Sloveniji.  

 

 

Preko katerega medija ste seznanjeni o aktualnih akcijah v Sloveniji? (n = 158)  

Možnih je več odgovorov  

 

Slika 27: Preko katerega medija ste seznanjeni o aktualnih akcijah v Sloveniji? 

 

Kar 84 % anketirancev je seznanjenih z akcijami preko reklamnega letaka, ki ga prejmejo na 

dom. Pri tako visokem odstotku lahko sklepamo, da je tako rekoč papirnati marketing še 

vedno najbolj učinkovit, saj ga spremlja več ljudi kot na primer zgolj 24 %, ki spremljajo 

reklame preko spleta. Lahko bi si mislili, da je svet natisnjenih letakov šel v pozabo, če ne 

zaradi drugega zato, ker je že ves svet preplavljen z novodobno telefonijo in t. i. pametnimi 

telefoni, preko katerih se dostopa do svetovnega spleta in socialnih omrežij, na katerih vsi 

vidimo sponzorirane reklame, a kljub temu se to v večini spregleda in priznava večjo dodano 

vrednost oziroma zanimanje reklamnemu letaku, ki prispe domov po pošti.  
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Zanima me, h katerim diskontnim trgovcem bolj pogosto zahajate glede na državo? (n = 160)  

 

 

Slika 28: H katerim diskontnim trgovcem bolj pogosto zahajajo anketiranci glede na 

državo 

 

Komaj 9 % anketirancev bolj pogosto zahaja po nakupe v Italijo, kar potrjuje verodostojnost 

ankete, ter enak odstotek anketirancev, ki je odgovoril na 9. vprašanje. Ti so se odločili, da 

jim nakup v Italiji predstavlja večino njihovih nakupov. 

 

 

Ali ste opazili, da Italijani ravno tako trošijo v slovenskih trgovinah? (n = 161)  

 

Slika 29: Ali ste opazili, da Italijani ravno tako trošijo v slovenskih trgovinah? 

 

Kar 92 % anketirancev je opazilo, da naši sosedje zahajajo k nam opravljati nakupe.
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V kolikšni meri mislite, da trošijo v Sloveniji? (n = 161)  

 

Slika 30: V kolikšni meri Italijani trošijo v Sloveniji po mnenju slovenskih 

anketirancev? 

 

V tem primeru se je 47 % anketirancev odločilo za srednjo kot tudi za precejšnjo potrošnjo 

naših sosedov v Sloveniji. 

 

 

Ali nakupujete izdelke skupine PLG (Pivovarna Laško Grup) v Italiji? Vprašanje se nanaša 

predvsem na pivo (Union, Laško in mineralno vodo Radenska). (n = 161)  

 

 

Slika 31: Ali nakupujejo izdelke skupine PLG v Italiji? 

 

Skoraj tretjina anketirancev nakupuje izdelke PLG v Italiji. Peščica anketirancev pa je tudi 

mnenja, da so izdelki za uvoz manj kvalitetni in so zato pristaši domačih izdelkov na 

slovenskih prodajnih policah. 
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Ali ste kot potrošnik opazili razlike v rednih in akcijskih cenah pri enakih izdelkih v 

konkretnem primeru, razlike cen v Eurospinu v Italiji ter Eurospinu v Sloveniji? Enako velja 

za trgovca Lidl. (n = 157)  

 

 

Slika 32: Ali so anketiranci kot potrošniki opazili razlike rednih ter akcijskih cen pri 

enakih izdelkih? 

 

Slika prikazuje, da kar 57 % anketirancev ni opazilo razlik cen, 43 % jih je opazilo. 

 

 

Če niste opazili razlik v cenah, vas seznanjam, da so pri italijanskih trgovcih večinoma vsi 

enaki izdelki v rednem asortimanu z rednimi prodajnimi cenami cenejši kot v Sloveniji, ali bi 

bili še vedno zvesti potrošnik pri slovenskih mednarodnih trgovcih?  

(n = 153)  

 

 

Slika 33: Ali bi anketiranci ostali še zvesti potrošniki pri slovenskih trgovcih po 

seznanitvi z nižjimi cenami v Italiji? 

 

Kar 58 % anketiranih ne ve, kje bi bili zvestejši potrošniki, čeprav so bili seznanjeni z nižjimi 

cenami v sosednji državi. 25 % anketirancev ne bi ostalo zvestih potrošnji na slovenskem 

trgu, 19 % anketirancev pa bi zagotovo ostalo zvestih potrošnji v Sloveniji. 
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V kolikšni meri mislite, da privarčujete z izkoriščanjem obmejne potrošnje? (n = 157)  

Možnih je več odgovorov  

 

Slika 34: V kolikšni meri privarčujejo z izkoriščanjem obmejne potrošnje? 

 

Večina anketirancev meni, da privarčujejo malo oziroma nič. Pri 18 % anketirancev je opaziti, 

da precej privarčujejo z obmejno potrošnjo. Ta odstotek lahko primerjamo z odstotkom 

anketirancev pri 5. vprašanju, pri katerem jih je 24 % potrdilo, da enkrat oziroma večkrat na 

teden nakupujejo v Italiji, kar hkrati potrjuje privrženost in zavestnost k obmejni potrošnji. 

 

 

 

Če ste mnenja, da privarčujete s potrošnjo, me zanima, ali mi lahko zaupate, kje potrošite 

oziroma kam vložite privarčevani denar? (n = 132)  

 

 

Slika 35: Kam vlagajo oziroma kje potrošijo privarčevani denar ob izkoriščanju 

obmejne potrošnje? 

 

38 % anketirancev količinsko izvrši večji nakup v Italiji, kot bi ga za enak denar v Sloveniji. 

24 % anketirancev porabi svoj privarčevani denar za luksuzne dobrine, preostanek 

anketirancev je v glavnem podalo podobne odgovore: privarčevani denar namenijo za ostale 

življenjske stroške. 
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5.3.6  Odgovori in interpretacija odgovorov italijanskih anketirancev 

 

 

Spol anketirancev 

 

 

Slika 36: spol anketirancev 

 

Slika prikazuje, da je na anketo odgovarjalo 63 % moških ter 38 % žensk.  

 

 

 

Starost anketirancev 

 

 

Slika 37: starost anketirancev 

 

Natanko polovica anketirancev spada v starostno skupino od 21 do 40 let, vsi ostali so starejši 

od 41 let.  
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Delovni status anketirancev 
 

 

 

Slika 38: Kakšen je vaš delovni status? 

 

V anketi je sodelovalo kar 88 % anketirancev, ki so zaposleni. Pri tako visokem številu je 

lažje razumeti delovno aktivno prebivalstvo, ki sproti služi denar in tako sprejema odločitve, 

kam bo razporejalo svoja denarna sredstva. 

 

 

 

Nakupi pri slovenskih trgovcih 

 

Slika 39: Ali nakupujete stvari za osebno gospodinjsko potrošnjo pri slovenskih 

trgovcih? 

 

Tudi pri tem odgovoru je 88 % anketirancev pritrdilo, da nakupuje stvari za osebno 

gospodinjsko potrošnjo v Sloveniji. 
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Vzrok nakupa v Sloveniji 

 

Slika 40: Zaradi česa se odločate za nakup v Sloveniji? 

 

Več kot 80 % anketirancev se je odločilo, da nakupujejo v Sloveniji predvsem zaradi višje 

kakovosti proizvodov in ne samo zaradi nižjih cen.  

 

 

Nakup pri italijanskem Lidl-u ter Eurospin-u 

 

Slika 41: Ali nakupujete v Italiji pri trgovcih Lidl ter Eurospin? 

 

Večina anketirancev je s 56 % potrdila, da nakupuje pri svojih trgovcih Lidl ter Eurospin v 

Italiji.  
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Nakupi v slovenskem Lidl-u ter Eurospin-u 

 

Slika 42: Ali nakupujete v Sloveniji pri trgovcih Lidl in Eurospin? 

  

Samo 14 % anketirancev je odgovorilo, da nakupujejo pri slovenskih trgovcih Lidl in 

Eurospin. Podatek vsekakor potrjuje, da so italijanski potrošniki ugotovili, da so tej 

mednarodni trgovci pri njih cenovno ugodnejši.  

 

 

Medsebojna razlika rednih cen pri istem mednarodnem trgovcu 

 

Slika 43: Ali ste kot potrošnik opazili razlike v rednih cenah pri enakih izdelkih v 

konkretnem primeru razlike cen v Eurospinu v Italiji ter Eurospinu v Sloveniji? 

 

Komaj 33 % anketirancev je opazilo tovrstne cenovne razlike, ostalih 67 % pa slednjih ni 

opazilo. Pri takem podatku lahko sklepamo, da je točno tretjina italijanskih potrošnikov pozna 

obmejno gospodinjsko potrošnjo in ve, kako jo izkoriščati. 
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Nakup izdelkov blagovne skupine PLG 

 

 

Slika 44: Ali nakupujete izdelke blagovne skupine PLG (Laško, Union ter Radenska) ? 

 

Večina anketirancev, 86 %, je potrdila, da kupujejo slovenske izdelke skupine PLG. 

 

 

V kateri državi nakupujejo izdelke blagovne skupine PLG 

 

 

Slika 45: V kateri državi nakupujete izdelke blagovne skupine PLG? 

 

Pri tem odgovoru je natanko ena polovica anketirancev odgovorila, da nakupuje te izdelke v 

Sloveniji, druga polovica pa v Italiji.  
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Privarčevani denar pri nakupu v Sloveniji 

 

Slika 46: V kolikšni meri mislite, da privarčujete pri nakupu stvari za osebno 

gospodinjsko potrošnjo v Sloveniji? 

  

72 % Italijanov meni, da lahko pri nakupu v Sloveniji srednje privarčujejo, 14 % jih je 

mnenja, da zelo privarčujejo, ostalih 14 % pa pravi, da zelo malo privarčujejo.  

 

 

Pogled na obojestransko čezmejno nakupovanje 

 

Slika 47: Ali se vam ne zdi nenavadno, da Slovenci nakupujejo v Italiji, vi pa nakupujete 

v Sloveniji? 

 

Pri zadnjem vprašanju je zgolj 14 % pritrdilo, da se jim zdi čezmejno potrošništvo nenavadno. 

Pri 43 % anketirancev je ta pojav samoumeven, ostalih 43 % je podalo tudi svoj pogled na 

vprašanje, pri katerem je večina je odgovorila na podoben način, in sicer da nakupuje to, kar 

se najbolj splača na obeh straneh meje. 
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5.4 Preverjanje hipotez  

Pri obravnavi problema smo si zastavili naslednje hipoteze: 

 H1: Predpostavljamo, da slovenski potrošnik nakupuje izdelke za gospodinjsko rabo v 

sosednji Italiji, kar je potrdila tudi raziskovalna analiza. Velika večina, kar 66 % 

anketirancev, je odgovorila, da nakupuje stvari za gospodinjsko rabo v sosednji Italiji, 63 

% anketirancev pravi, da so že leta zvesti kupci na italijanskem trgu.  

Vsekakor smo bili prebivalci Goriške regije že v preteklosti navajeni nakupovati onkraj 

meje. Da je bil pretok blaga in ljudi lažji, so nam v takratnem socializmu celo uredili 

prepustnice na podlagi Videmskega sporazuma. V tistih časih so verjetno bile za 

potrošnika zanimivejše ostale dobrine ali izdelki za nakup, saj smo bili oproščeni 

italijanskega davka, ki smo ga dobili povrnjenega. Tako se je s časom prebivalstvo 

navadilo kupovati tudi izdelke za domačo prehransko uporabo v sosednji Italiji, kar jih 

veže še dandanes, čeprav imamo že tudi pri nas v Sloveniji njihove ponudnike, kot je 

obravnavani primer Eurospin. Hipotezo potrdimo. 

 H2: Predpostavljamo, da italijanski potrošnik nakupuje izdelke za gospodinjsko rabo v 

Sloveniji. Tako kot nakupujemo Slovenci v Italiji, zahajajo Italijani opravljati nakupe v 

Slovenijo. Pri italijanski anketi je kar 88 % anketirancev potrdilo, da nakupujejo izdelke 

za gospodinjsko rabo v Sloveniji. Zanimalo nas je tudi, kaj je tisto, kar jih vleče k nam po 

nakupih. Tako je kar 75 % anketirancev odgovorilo, da nakupujejo pri nas bolj zaradi 

višje kvalitete izdelkov, zgolj 25 % anketirancev pa prihaja zaradi nižjih cen. V naši 

nalogi smo izpostavili dva diskontna mednarodna trgovca: Eurospin in Lidl. Pri teh 

trgovcih naj bi bila ponudba izdelkov v več kot 90 % standardna. Govorimo o popolnoma 

enakih izdelkih razen v tistih primerih, ko trgovec sodeluje in ponuja tudi izdelke lokalnih 

partnerjev, kar smo omenili v 4. poglavju. V tem pogledu smo tudi zastavili vprašanja, ali 

anketiranci nakupujejo pri trgovcih Eurospin in Lidl v Italiji in Sloveniji, na kar smo 

prejeli odgovor, da zgolj 13 % anketirancev zaide v slovenski Eurospin in Lidl. Vprašali 

smo tudi, ali so opazili razlike rednih cen pri enakih izdelkih teh dveh trgovcev v Sloveniji 

in Italiji. Natanko ena četrtina anketirancev se zaveda, da obstajajo cenovne razlike pri 

omenjenih trgovcih, iz tega lahko predvidevamo, da je to razlog, zaradi katerega ne 

zahajajo k slovenskim trgovcem, saj so italijanski ugodnejši.  

V anketnem vprašalniku smo povprašali Italijane, ali nakupujejo slovenske izdelke 

blagovne skupine PLG. 86 % anketirancev kupuje naše izdelke, kar nam daje občutek, da 

imajo radi slovenske proizvode in da zaupajo v njihovo kakovost. Zanimiv podatek je ta, 

da so na vprašanje, kje izvršijo nakup teh izdelkov, odgovorili, da jih 50 % nakupuje pri 

nas, ostalih 50 % pa v Italiji. Skratka, če se potrošnik zaveda kvalitete, se tudi zaveda, kje 

bo ceneje kupil enako kvaliteto. Kar polovica italijanskih potrošnikov zato izvede nakup v 

svoji državi, kjer so taki izdelki ugodnejši.  
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Ob vrnitvi na podatek, pri katerem je 75 % anketirancev odgovorilo, da zahajajo k nam 

nakupovati zaradi višje kakovosti izdelkov, lahko potrdimo, da v tem primeru ne gre za 

izdelke v nalogi omenjenih trgovcev, ampak za ostale izdelke. Po neformalnih pogovorih 

z italijanskimi potrošniki gre v teh primerih za izdelke, kot so sveže meso, mlečni izdelki 

in kruh.  

Vsekakor lahko trdimo, da italijanski potrošniki nakupujejo pri nas izdelke za 

gospodinjsko potrošnjo. Hipotezo potrdimo. 

 H3: Slovenski potrošnik že več let izkorišča ponudbo nižjih cen enakih izdelkov v Italiji. 

Analiza je pokazala, da kar 63 % anketirancev  že leta (še iz časov, ko je obstajala 

nadzorovana meja) nakupuje v Italiji. Ta podatek smo omenili pri prvi hipotezi. Analiza je 

pokazala, da 39 % anketirancev več kot enkrat na mesec oziroma vsaj tedensko opravi 

nakup za gospodinjske potrebe v Italiji, kar dodatno potrjuje naše prepričanje.  

Za ponudbo nižjih cen enakih izdelkov smo seveda imeli v mislih izdelke trgovcev 

Eurospin, Lidl in slovenske izdelke blagovne skupine PLG. Analiza podatkov je pokazala, 

da je kar 47 % anketirancev takih, ki nakupujejo pri njih v Italiji, 42 % teh anketirancev je 

potrdilo, da redno oziroma vsaj občasno sledijo reklamnim akcijam omenjenih trgovcev v 

Italiji. Podobno tudi 32 % anketirancev nakupuje slovenske izdelke skupine PLG v Italiji. 

Pri tem podatku smemo poudariti, da so izdelki skupine PLG že več kot 50 let prisotni na 

italijanskem trgu. Vsi podatki, pridobljeni iz ankete, so jasen pokazatelj, da slovenski 

potrošniki že več časa izkoriščamo to ponudbo, in tako hipotezo potrjujemo.  

 H4: Obmejna gospodinjska potrošnja enakih izdelkov je zgolj racionalno eksistenčno 

nakupovanje ter nima povezave z današnjo potrošniško kulturo. Današnja potrošniška 

kultura je popolnoma drugačna kot pred leti. V današnjem svetu se potrošništvo 

osredotoča bolj na nakupovalne centre kot posamične prodajalne,  to pa je za potrošnika 

bolj ugodno, saj ima vse vrste ponudbe na dosegu roke. Na takšen način postane 

nakupovanje nekaj novega, popolnoma drugačnega od nakupovanja, kot smo ga bili vajeni 

pred mnogimi leti. Danes je potrošniška kultura postala zapravljanje prostega časa in 

denarja. Na nasprotni strani pa najdemo tako imenovano obmejno potrošnjo, ki se bazira  

na nakupe enakih izdelkov, kar pa ne velja vedno. Sam naslov naše naloge pove, da je ta 

vrsta potrošnje zgolj izkoriščanje prednosti, ki nam je dana v točno določenem 

geografskem pasu. 

Tako je tudi naša analiza pokazala, da je 43 % anketirancev ugotovilo cenovne razlike 

enakih izdelkov v konkretnem primeru Eurospin Italija ter Eurospin Slovenija. Kar 38 % 

anketirancev je priznalo, da količinsko izvršijo večji nakup pri italijanskih trgovcih. Kar 

32 % anketirancev pravi, da ima neto mesečni dohodek do 600 evrov. Ta skupina ljudi je 

na tako imenovani minimalni plači in mora vsekakor zelo racionalno živeti. Ostalih 29 % 

anketirancev je mnenja, da privarčujejo pri nakupih prek meje, in so povedali, da svoj 
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privarčevani denar porabijo za preostale življenjske stroške. Za konec lahko še enkrat 

povzamemo citat iz uvoda naloge: »Tudi pri vsakodnevnih nakupih so ljudje čedalje bolj 

previdni. Primerjajo cene in sledijo akcijskim ponudbam. Tisti, ki pogosto kupujejo v 

italijanskih trgovinah, pravijo, da je pri sosedih še vedno marsikaj ceneje in da jih na 

blagajni račun ne preseneti, četudi so voziček dodobra napolnili.« (Primorske novice, 

2015). Hipotezo potrdimo. 
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6 SKLEP 

Prednost potrošnje je v našem primeru ravno v čezmejnem nakupovanju. Prikazali smo 

čezmejno potrošnjo v preteklosti, ki je bila drugačna od današnje, saj se je včasih dobilo 

onkraj meje izdelke, ki jih pri nas v tistem času ni bilo mogoče najti zaradi socialističnega 

sistema.  

Današnji časi so za nas, obmejne prebivalce, časi izkoriščanja cenovnih razlik enakih 

izdelkov, čeprav do tega ne bi smelo prihajati, saj gre za isto mednarodno trgovsko verigo v 

Evropski uniji. V konkretnem primeru Eurospin Slovenija, bi bilo smiselno, da uskladi cene z 

italijanskimi cenami Eurospina in tako zadrži slovenske potrošnike doma. Pri tem bo lahko 

povečal Eurospin Slovenija svojo prodajo tudi s tega vidika, ko bodo italijanski potrošniki 

ugotovili, da so enake cene in bodo zašli v slovenske poslovalnice. Splošno znano je, da 

zadnjih 30 let italijanski potrošniki zahajajo na Goriško predvsem zaradi nakupa pogonskih 

goriv, igralništva, gostinske ponudbe in drugih nakupov. To je  opazno po velikem številu 

vozil z italijanskimi registrskimi oznakami predvsem na bencinskih servisih ob meji, 

gostinskih lokalih, pred igralnicami v Novi Gorici in njeni okolici ter v nakupovalnih centrih. 

Dokazali smo dejanske cenovne razlike in  tega se  obmejno prebivalstvo zaveda in to  tudi 

izkorišča. Do sedaj sta veljala in bosta očitno še naprej dva dejavnika, ki ju ne moremo 

spregledati: prebivalci iz osrednjega predela države so prikrajšani za to prednost, kar ni 

pošteno. Slovenski potrošnik torej kupuje dražje slovenske proizvode doma kot v tujini. 
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PRILOGE 

Priloga 1 Anketni vprašalnik 

Priloga 2 Anketni vprašalnik v italijanskem jeziku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 



  Priloga 1 

 

 

 

ANKETNI  VPRAŠALNIK 

Moje ime je Gregor Kladnik in za zaključno projektno nalogo na Visoki šoli za management 

v Kopru izvajam raziskovalno nalogo z naslovom Prednost gospodinjske obmejne potrošnje. 

Anketa je namenjena samo prebivalcem na območju Goriške. Pred vami je vprašalnik, ki vam 

bo vzel le nekaj minut vašega dragocenega časa. Vprašalnik je anonimen, zato vas prosim za 

vaše iskreno mnenje. Za vaše sodelovanje se vam najlepše zahvaljujem. 

 

1. Spol:  1M,  2Ž.                           

2. V katero starostno skupino spadate?  

1) do 25 let, 

2) 26 do 30 let, 

3) 31 do 40 let, 

4) 41 do 50 let, 

5) več kot 50 let. 

3. Vaša dokončana izobrazba: 

1osnovna šola, 

2poklicna šola, 

3srednja šola, 

4višja šola, 

5visoka šola ali univerzitetna izobrazba, 

6specialistični študij, magisterij ali doktorat. 

 

4. Kako bi opisali vaš sedanji status? Ali ste: 

   1–dijak, študent, 2–delovno aktiven, 3–upokojenec, 4brezposelni, 5neaktiven. 

5. Kakšen je vaš neto mesečni prihodek?  

   1–do 600 evrov, 2– od 600 evrov do 1000 evrov, 3–več kot 1500 evrov, 4–ne želim   

odgovoriti.
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6. Ali nakupujete stvari za gospodinjsko potrošnjo (prehrambni izdelki) tudi v sosednji     

Italiji?   

      1da, 

2ne. 

7. Koliko časa ste že zvesti potrošnik na italijanskem trgu?   

1od vedno (še v času, ko je veljala meja), 

2po padcu mej oz. po vstopu v schengensko območje, 

3ne kupujem v Italiji.  

8. V primeru, da ste mlajša generacija, ali se spomnite nakupov v Italiji vaših staršev? 

      1–da,   2–ne,               3se ne spomnim.  

9. Kako pogosto nakupujete v Italiji?  

1 enkrat na teden, 2večkrat na teden, 3enkrat na mesec, 4večkrat na mesec.  

10. Kakšen delež vaše celotne nabave predstavljajo nakupi v Italiji?  

1) 1020 %,   

2) 3040 %,   

3) 50–60 %,   

4) 70–80 %,   

5) 90–100 %.   

11. Ali nakupujete v kateri iz med teh dveh trgovin v Italiji (Lidl, Eurospin)? 

      1da,                    2ne,              3občasno.   

12. Ali sledite oglasom, reklamam na temo akcij v prej omenjenih trgovinah v Italiji?  

      1–da,   2–ne,              3občasno.   
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13. Preko katerega medija ste seznanjeni o aktualnih akcijah v Italiji?  

      1–radijski oglas,     

      2–TV oglasi (na italijanskih programi,

      3reklamni letak, ki ga prejmem ob nakupu v prodajalni, 

      4preko spleta,  

      5drugo. 

14. Ali nakupujete v kateri izmed teh dveh trgovin v Sloveniji (Lidl, Eurospin)? 

     1–da,    2–ne.                                                                                                                 

15. Ali sledite oglasom, reklamam na temo akcij v prej omenjenih trgovinah v Sloveniji?  

     1–da,                 2–ne,              3–občasno.   

16. Preko katerega medija ste seznanjeni o aktualnih akcijah v Sloveniji?  

     1–radijski oglas,     

     2–TV oglasi (na italijanskih programih), 

     3reklamni letak, ki ga prejmem ob nakupu v prodajalni,  

     4preko spleta,  

     5drugo. 

17. Zanima me, h katerim diskontnim trgovcem bolj pogosto zahajate glede na državo?  

      1–Italija,  2–Slovenija.    

18. Ali ste opazili, da ravno tako Italijani trošijo v slovenskih trgovinah?  

       1–da,  2–ne,     3–ne vem.    

19. V kolikšni meri mislite, da trošijo v Sloveniji? 

       1–malo ali nič,    2–srednje,          3precej.                                                                                                                 
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20. Ali nakupujete izdelke skupine PLG (Pivovarna Laško Grup) v Italiji?  

      Vprašanje se nanaša predvsem na pivo (Union, Laško in mineralno vodo Radenska). 

 

      1–da,  

      2–ne,  

      3–ne, menim, da so izdelki, namenjeni izvozu, manj kvalitetni od   domačih.

21. Ali ste kot potrošnik opazili razlike v rednih in akcijskih cenah pri enakih izdelkih v 

      konkretnem primeru razlike cen v Eurospinu v Italiji ter Eurospinu v Sloveniji? 

      Enako velja za trgovca Lidl. 

      1–da,    2–ne.                                                                                                                 

22. Če niste opazili razlik v cenah, vas seznanjam, da so pri italijanskih trgovcih večinoma         

      vsi  enaki izdelki v rednem asortimanu z rednimi prodajnimi cenami cenejši kot v 

      Sloveniji. Ali bi bili še vedno zvesti potrošnik pri slovenskih mednarodnih trgovcih?   

      1–da, zagotovo,    2–ne vem,         3nikakor ne.                                                                                                                 

23. V kolikšni meri mislite, da privarčujete z izkoriščanjem obmejne potrošnje?  

      1–nič,    2–malo,     3precej,            4ne vem.                                                                                                                 

24. Če ste mnenja, da privarčujete s potrošnjo, me zanima, ali mi lahko zaupate, kje potrošite 

oz. kam vložite privarčevani denar?  

      1–količinsko izvršim večji nakup v Italiji kot bi ga v Sloveniji za enak denar, 

      2–denar porabim za luksuzne dobrine,  

      3drugo.                                                                                                                

 

Na anketo se vam ni potrebno podpisati, anonimnost je zagotovljena. Anketa bo uporabljena 

zgolj v raziskovalne, informativne in analizne namene pri izdelavi zaključne projektne naloge 

na Fakulteti za management v Kopru. 

 

Kraj in datum:                                                                                     Gregor Kladnik 
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ANKETNI VPRAŠALNIK ZA ITALIJANSKE PREBIVALCE GORIŠKE REGIJE. 

 

SONDAGGIO 

 

Salve. Il mio nome è Gregor Kladnik e sto facendo un'indagine per la mia tesi di laurea alla 

Facoltà di Management a Capodistria/Koper (Slovenia). L' indagine consiste nel come gli 

italiani e gli sloveni facciamo gli acquisti dei prodotti alimentari nel Goriziano in Slovenia ed 

in Italia. Si prega di dedicare qualche minuto e completare questa indagine cliccando su 

Pagina successiva. Grazie. 

 

Sesso:  1Uomo,  2Donna.  

                           

1. Età  

1) fino ai 20 anni, 

2) 2140 anni, 

3) 4160 anni, 

4) dai 61 anni.  

2. Il vostro stato sociale? 

1studente, 

2impiegato,  

3non attivo, 

4disoccupato.  

 

3. Fate gli acquisti dei prodotti alimentari nei negozzi/supermercati in Slovenia? Se cliccate 

    NO potete concludere l'inadige. Grazie. 

   1–si,  2–no.  

4. Perchè venite a fare la spesa in Slovenia?  

   1–per convenienza, 

   2–per passatempo,  

   3–per la qualità dei prodotti piuttosto che per convenienza.
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   4–altro: ______________________________________________________________ 

5. Fate acquisti in Italia nei supermercati Lidl e Eurospin?    

1si, 

2no. 

6. Fate acquisti in Slovenia nei supermercati Lidl e Eurospin?   

 1si, 

 2no. 

7. Avete mai notato la differenza fra i prezzi fissi degli stessi prodotti, ad esempio in un 

    negozio Eurospin in Italia e Eurospin in Slovenia?  

 

     1–si,   2–no,               3altro_____________________________ 

8. Fate mai l'acquisto dei prodotti di marca Laško, Union e Radenska?  

1si,                      2no. 

9. Dove acquistate i suddetti prodotti?  

      1in Italia,   

      2in Slovenia.    

10. Se guardiamo la differenza dei prezzi dei prodotti alimentari, la convenienza  dell'acquisto 

in Slovenia è:  

      1bassa,                    2media,              3alta.   

11. Non vi sembra strano che gli sloveni facciano la spesa nei negozzi italiani e voi fate la       

      spesa nei negozi nostri? 

      1–si, 2–no, 3non l'ho notato, 4Qual è il vostro punto di vista in merito e perchè? 

________________________________________________      

 


