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POVZETEK 

Trgovina na drobno v Sloveniji predstavlja največji delež na trgu. Ključno pri vseh trgovcih je 

pridobiti in obdržati zadovoljnega kupca. V magistrski nalogi smo raziskali, proučili in 

analizirali zadovoljstvo kupcev v trgovinah na drobno v večjih trgovskih centrih. Ugotovili 

smo, da je zadovoljstvo z nakupi v trgovinah na drobno v večjih trgovskih centrih povezano 

samo z dvema dejavnikoma, in sicer dovolj velikim parkiriščem in velikim izborom izdelkov, 

z ostalimi dejavniki, poreklom izdelkov, lokacijo, dostopnostjo do trgovine, enostavnostjo in 

priročnostjo dostopa, pa ne. Z raziskavo smo ugotovili, da med pričakovanjem in 

zadovoljstvom kupcev v trgovinah na drobno v večjih trgovskih centrih obstajajo določene 

razlike. Ugotovili smo tudi, da kupci niso bolj zadovoljni z nakupi v diskontnih trgovinah kot 

v trgovinah na drobno v večjih trgovskih centrih. Na osnovi raziskovalnih ugotovitev smo 

podali tudi priporočila za nadaljnji razvoj in možnosti za nadaljnje raziskovanje.  

Ključne besede: analiza, zadovoljstvo, kupec, trgovina na drobno, trgovski center. 

SUMMARY 

Retail in Slovenia represents the largest share of the market. The key to all traders is to gain 

and maintain customer satisfaction. In this master thesis we investigated, examined and 

analyzed customer satisfaction at retail stores in major shopping centers. We have found that 

satisfaction with purchases at retail stores in major shopping centers were connected only by 

two factors, namely a sufficiently large parking space and a large selection of products, with 

other factors, origin of products, location, accessibility to shops,  and not with easy and 

convenient access. Research has shown that between expectations and satisfaction of 

customers in retail stores in major shopping centers, there are some differences. We have also 

found that customers are not more satisfied with purchases in discount stores than at retail 

stores in major shopping centers. Based on the research findings we have made 

recommendations for the further development and the potential for further research. 

Keywords: analysis, satisfaction, customer, retail, shopping center. 
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1 UVOD 

V letu 2013 so podjetja v Sloveniji s trgovino ustvarila 23.368 milijonov EUR prihodka, kar 

je za 5,7 % manj kot v letu 2012 (SURS 2014a). Prihodek v trgovini se je zmanjšal že drugo 

leto zapored in dosegel raven iz obdobja recesije − če podatke primerjamo z letom 2008, je 

prihodek padel za skoraj 18 % (prav tam).  

Po podatkih SURS (2014a) realni prihodek v trgovini na drobno na ravni EU raste, prodaja v 

trgovini na drobno v Sloveniji pa še vedno pada. Tako je bil realni prihodek v trgovini na 

drobno na ravni EU v juniju 2014 za 0,3 % višji kot v mesecu maju 2014 in za 2,5 % višji kot 

pred enim letom (junij 2013) (prav tam). Realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno v 

Sloveniji v juniju 2014 pa je bil za 0,1 % nižji kot v mesecu maju 2014 in za 2,6 % nižji kot 

pred enim letom (junij 2013) (prav tam). Kljub temu se prestrukturiranje trgovinske 

dejavnosti v smeri večjih trgovskih centrov in upadanje pomena manjših specializiranih 

prodajaln nadaljuje, saj imajo v večjih trgovskih centrih trgovine večjo bazo kupcev in tudi 

kupce z večjo kupno močjo (UMAR 2014).  

Iz podatkov SURS (2014b) je razvidno, da je trgovina na drobno, skupina živil, pijač in 

tobačnih izdelkov v Sloveniji s prodajo blaga ustvarila 3.245 milijonov EUR prihodka, to je 

28,1 % celotnega EUR prihodka v panogi trgovina na drobno. Med opazovanimi blagovnimi 

skupinami se je v trgovini na drobno v letu 2013 glede na leto 2012 zmanjšal prihodek od 

prodaje živil, pijač in tobačnih izdelkov za 5,5 % (prav tam). Podatki (SURS 2014a) prav tako 

kažejo na zmanjševanje koncentracije te trgovinske dejavnosti okoli največjih trgovcev 

(trgovskih centrov) na račun krepitve tržne moči diskontnih prodajalcev. 

Trgovina na drobno je »nakupovanje blaga ter nadaljnja prodaja tega blaga končnim 

uporabnikom, predvsem za osebno porabo in potrebe gospodinjstev« (SURS 2014c). Po 

mnenju Dunna in Luscha (2007, 12) se v trgovini na drobno odvijajo različne aktivnosti, ki so 

potrebne za to, da pride izdelek, ki je bil proizveden drugje ali v sami trgovini, v roke 

uporabnikov (kupcem) ali pa zato, da se ponudi storitev uporabnikom (kupcem). S tem se 

vzpostavlja posredni kontakt med proizvajalci in končnim uporabnikom (prav tam).  

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretična izhodišča 

Trgovina na drobno izvaja zadnjo fazo v menjalnem procesu in s tem vzpostavlja posredni 

stik med proizvajalci in končnimi porabniki. Porabniki pa so lahko tudi zelo zahtevni, zato 

mora zagotoviti ustrezno kakovost dobrin v pravem času in po cenah, ki so usklajene z 

dejansko vrednostjo dobrin (Potočnik 2001, 37). 

Nakupovalni centri so novejše organizacijske oblike trgovanja na drobno. Na obrobju velikih 

mest so jih po drugi svetovni vojni načrtovali kot enotno gradbeno območje s skupnim 

upravljanjem vseh objektov. Gradila so jih zainteresirana proizvodna in trgovska podjetja ali 
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pa mesto samo, ki je prek uprave nakupovalnega centra oddajalo v najem poslovne površine 

in pri tem želelo zastopanost vseh trgovskih strok in hkrati konkurenco med ponudniki 

(Potočnik 2001, 61–66). 

Faishal (2002, 34) definira nakupovalni center kot skupino trgovin, ki so ustanovljene, 

planirane, razvite, propagirane in vodene kot enota. Te trgovine ponujajo širok in globok 

asortiment proizvodov, od hrane, do vsakdanjih potrebščin, oblačil, pohištva, pa tudi širok 

sortiment storitev, ki vključujejo bogato izbiro rekreacijskih in zabaviščnih zmogljivosti. 

V zadnjih desetih letih so se navade slovenskih kupcev povsem spremenile. Dnevno 

nakupovanje se je preselilo iz majhnih trgovin v velike hipermarkete oziroma megamarkete. 

Nakup, ki je včasih trajal le nekaj minut, se je spremenil v velik družinski dogodek, ki traja 

tudi več ur. Z vstopom v Evropsko unijo je slovenski ekonomski prostor zasedel del 

ogromnega ekonomskega prostora, kjer bodo preživeli le najbolje pripravljeni (Biloslavo 

2008, 43). 

Na razvitih trgovskih trgih danes govorimo še o dodatnem premiku moči od trgovcev do 

končnega porabnika. Slednji v želji po boljši osveščenosti in informiranosti, tudi na račun 

nižje cene informacij na svetovnem spletu, postajajo vedno bolj občutljivi na razmerje med 

kakovostjo in ceno. Kupci tako danes od trgovcev zahtevajo jasno opredeljeno vrednost 

ponujenih izdelkov. 

Zadovoljstvo kupca/potrošnika je njegov odziv na njegova pričakovanja, izdelek, prodajno 

osebje ipd., ki se zgodi v določenem časovnem obdobju, npr. po nakupu izdelka ali po 

prodajni izkušnji − zadovoljstvo je rezultat sedanjih in preteklih izkušenj potrošnika. Na 

osnovi preteklih izkušenj potrošnik oblikuje določena pričakovanja, s katerimi zavestno in 

nezavestno primerja sedanje izkušnje s preteklimi izkušnjami – pri primerjanju teh dveh 

dejavnikov pride do zadovoljstva ali nezadovoljstva (Armstrong 2009; Robbins in Judge 

2013). 

Impulzivnost1 kupca pri nakupu igra pri tem tudi zelo pomembno vlogo. Zato je notranja in 

zunanja urejenost trgovskega prostora in/ali trgovskega centra, v kateri trgovina je, velikega 

pomena, saj uredi fizično okolje prodajalne/trgovskega centra, tako da prepriča in informira 

potrošnike o nakupu (Možina, Zupančič in Postružnik 2010, 93).  

Na nakup in zadovoljstvo kupcev vplivajo različni dejavniki, med katerimi so tudi (Musek 

Lešnik 2007, 22): 

 udobnost nakupa (lokacija, oddaljenost, velikost parkirnega mesta, odpiralni/delovni čas); 

 vrsta in založenost blaga; 

 odnos prodajnega osebja (prijaznost, znanje, strokovnost ipd.);  

                                                 
1 Nakup brez predhodnega načrta o nakupu izdelka. 
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 dopolnilne in promocijske storitve prodajalne (akcije, nagrade ipd.);  

 cene (strategija cen – akcijske cene, zamrznjene cene, program zvestobe, primerjava s 

konkurenčnimi cenami); 

 fizični dejavniki (osvetljenost prodajalne, vzdušje, velikost prostora); 

 storitve v trgovini (število delujočih blagajn, vrste plačila, število košaric in vozičkov 

ipd.). 

Tako je védenje o zadovoljstvu uporabnikov za organizacije, tudi za trgovinske organizacije 

(trgovine na drobno, skupina živil, pijač in tobačnih izdelkov) v večjih centrih, izrednega 

pomena (Armstrong 2009; Robbins in Judge 2013) – neposredne informacije o zadovoljstvu 

uporabnikov so vodilo pri načrtovanju izboljšav obstoječih storitev in vodilo pri razvoju novih 

storitev (Fečikova 2004, 59).  

Raziskave, ki bi analizirala pomembnost in dejansko stanje posameznih dejavnikov 

zadovoljstva kupcev v trgovinah na drobno – v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z 

živili, v večjih trgovskih centrih v Sloveniji − nismo zasledili, zato smo menili, da je to 

problematiko vredno raziskati. 

V magistrski nalogi smo raziskali, preučili, analizirali in opredelili zadovoljstvo kupcev v 

trgovinah na drobno v večjih trgovskih centrih v Sloveniji. Raziskali in preučili smo področje 

marketinga in zadovoljstva kupcev v trgovinah na drobno v večjih trgovskih centrih, kjer je 

po naši oceni pomen in proces marketinga ter nenazadnje zadovoljstvo kupcev še toliko 

pomembnejše. Z raziskavo smo najprej preučili trenutno stanje in zadovoljstvo kupcev v 

trgovinah na drobno, ki v glavnem nudijo živila, v večjih trgovskih centrih. Na osnovi 

rezultatov raziskave smo podali predloge za izboljšanje stanja in tudi možnosti za nadaljnje 

raziskovanje. 

1.2 Namen, cilji in hipoteze  

Namen magistrske naloge je bil na osnovi sistematičnega pregleda domače in tuje strokovne 

literature z obravnavanega področja in z izvedbo empirične raziskave raziskati, preučiti, 

analizirati in opredeliti dejansko stanje zadovoljstva kupcev v trgovinah na drobno – v 

nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili, v večjih trgovskih centrih v Sloveniji − in na 

osnovi dobljenih rezultatov spodbuditi nadaljnje raziskave na področju vseh dejavnikov, ki 

pripomorejo k končnemu zadovoljstvu potrošnika. 

Cilji magistrske naloge so bili: 

 predstaviti značilnosti trgovinske panoge v Sloveniji 

 z empirično raziskavo preučiti, analizirati in opredeliti dejansko stanje zadovoljstva 

kupcev v trgovinah na drobno – v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili, v 

večjih trgovskih centrih v Sloveniji, 
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 na osnovi raziskovalnih ugotovitev podati smernice za nadaljnji razvoj in izboljšave in 

tudi možnosti za nadaljnje raziskovanje. 

Zastavili smo si naslednje hipoteze, ki smo jih želeli potrditi ali ovreči: 

H1: Kupci so zadovoljni z nakupi v trgovinah na drobno v večjih trgovskih centrih zaradi 

izbire izdelkov, porekla izdelkov, lokacije, dostopnosti, parkirnih prostorov, enostavnosti in 

priročnosti dostopa. 

Hipotezo smo preverili s korelacijsko analizo (Spearmanov korelacijski koeficient). 

H2: Med pričakovanjem in zadovoljstvom kupcev v trgovinah na drobno v večjih trgovskih 

centrih obstajajo statistično značilne razlike. 

Hipotezo smo preverili s t-testom za odvisne vzorce.  

H3: Kupci so bolj zadovoljni z nakupi v diskontnih trgovinah kot v trgovinah na drobno v 

večjih trgovskih centrih.  

Hipotezo smo preverili s t-testom za neodvisne vzorce.  

1.3 Predstavitev metod raziskovanja 

Magistrska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela.  

V teoretičnem delu smo z uporabo metode opisovanja ali deskripcije, povzemanja ali 

kompilacije (povzela so se opazovanja, spoznanja, stališča, sklepi in rezultati avtorjev 

obravnavane tematike) analizirali vsebine domače in tuje strokovne literature ter drugih virov 

z obravnavanega področja. Uporabili smo tudi metodo primerjanja ali komparacije (poleg 

zbiranja in urejanja obstoječih podatkov ter informacij, so se posamezne ugotovitve med seboj 

primerjale in interpretirale) ter metodo analize in metodo sinteze, katero smo uporabili za 

izdelavo zaključkov magistrske naloge.  

V empiričnem delu raziskave smo uporabili kvantitativno metodo raziskovanja, kot ga 

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

informacij smo uporabili anketni vprašalnik, ki je sestavljen iz dveh sklopov: 

 prvi sklop: trditve s področja ugotavljanja kupčevega pričakovanja, 

 drugi sklop: trditve s področja kupčevega zadovoljstva. 

Vprašalnik je vseboval vprašanja zaprtega tipa. Stopnjo strinjanja s posamezno trditvijo v 

prvem in drugem delu vprašalnika so anketirane osebe označile na Likertovi petstopenjski 

ocenjevalni lestvici. Anketni vprašalnik smo izdelali v e-obliki in povezavo do njega objavili 

na spletnih portalih LinkedIn, Facebook in Google+. Anketa je bila za izpolnjevanje na voljo 
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21 dni. V raziskavo smo vključili kupce v trgovinah na drobno – v nespecializiranih 

prodajalnah, pretežno z živili, v večjih trgovskih centrih, ki so hkrati tudi uporabniki spletnih 

socialnih omrežij LinkedIn, Facebook in Google+, kar je predstavljalo tudi vzorec2 

anketiranih oseb. Ocenili smo, da bomo pridobili predvidoma vsaj od 150–220 v celoti 

izpolnjenih vprašalnikov. Prejeli smo 192 v celoti rešenih vprašalnikov, kar je zadostna 

podlaga za nadaljnjo statistično obdelavo. 

Na tako pridobljenih statističnih podatkih smo opravili statistično analizo. Poleg računanja 

opisnih statistik smo izvedli še t-test za odvisne vzorce, t-test za neodvisne vzorce in 

korelacijsko analizo. 

1.4 Predpostavke in omejitve raziskave 

Predvidene predpostavke raziskave so bile: 

 zadovoljen kupec je najpomembnejši za poslovni uspeh trgovin na drobno 

(nespecializirane prodajalne, pretežno z živili); 

 poznavanje ključnih dejavnikov zadovoljstva kupcev v trgovinah na drobno 

(nespecializirane prodajalne, pretežno z živili) v večjih centrih je osnova za oblikovanje 

prodajnih/tržnih strategij v teh trgovinah, 

 relevantni viri in izidi iz raziskav bodo ustrezni in objektivni, 

 anketirane osebe bodo podale realne odgovore. 

Omejitve raziskave so bile: 

 anketiranje je bilo izvedeno samo med uporabniki spletnih socialnih omrežij LinkedIn, 

Facebook in Google+, zato izidov iz raziskave ni mogoče posploševati na vse 

uporabnike/kupce v trgovinah na drobno (nespecializirane prodajalne, pretežno z živili); 

 anketa temelji na subjektivnem mnenju anketiranih oseb, 

 rezultatov ankete glede na predvideno število vključenih anketirancev ne moremo 

posploševati na celotni teritorij Slovenije.  

                                                 
2 Priložnosten in nereprezentativen vzorec. 
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2 MARKETING 

Marketing se je razvil pred 2. svetovno vojno, in sicer v ZDA, medtem ko je v Evropo prodrl 

okoli leta 1950. V Sloveniji smo imeli prvo združenje za marketing že na nivoju države SFRJ, 

inštitut za marketing pa je bil ustanovljen leta 1968 na Fakulteti v Mariboru. Razvoj 

marketinga in z njim povezane dejavnosti so v Sloveniji naleteli na kar nekaj razvojnih ovir. 

V 70-tih letih je bil s strani prof. Požarja ustanovljen jugoslovansko-ameriški center za 

marketing, ki pa ga politika ni dovolila, zato je projekt propadel. Prav tako marketinški 

miselnosti ni bil nenaklonjen in jo je hkrati tudi zaviral zakon o združenem delu, ki je bil 

sprejet leta 1974 (Završnik 2007, 14). 

2.1 Vloga in pomen marketinga 

V zadnjih treh desetletjih se med slovenskimi trgovci bije vedno večja borba za kupce, saj so 

spoznali, da s samo prodajo ne morejo več v celoti ustreči potrošniku in prav tako tudi ne 

uspešno izvajati svojih nalog. Prav zaradi slednjega so se trgovska podjetja začela razvijati 

tudi na področju marketinga. Sam koncept je zasnovan na raziskavi trga, načrtovanju izdelka 

in propagandi izdelka ter vezan na realizaciji določenih prodajnih aktivnosti. Danes je 

marketing v razvitih državah samostojna znanstvena veda s specifičnim izobraževanjem 

(Devetak 2007, 43). 

Tista podjetja, ki so sposobna premikati meje in ki razumejo trg, so praviloma tudi 

najuspešnejša podjetja. Ker pa je trg velik in kljub svoji globalnosti ni homogen, je potrebno 

prilagajati posamezne sestavine marketinškega spleta – izdelek, ceno, način distribucije in 

elemente komuniciranja. Zagotovo pa lahko trdimo, da koncept marketinga, naravnan le na te 

elemente, ni zadosten, saj če želi uspeti, mora zadovoljevati interese vseh pomembnih 

udeležencev – zaposlenih, družbe kot celote, predvsem pa interese potrošnikov/končnih 

odjemalcev. Na osnovi te trditve lahko opredelimo tudi filozofijo marketinga, ki se glasi: 

»Izdelujemo to, kar lahko prodamo, namesto da prodajamo to, kar lahko izvedemo.« (BeTop, 

2016) 

Koncept marketinga se po Lambinu odraža v treh dimenzijah (Lambin 2000, 4–5) – akcijski, 

analitični in kulturni dimenziji: 

 akcijska dimenzija, ki pravi, da je marketing skupek prodajnih instrumentov (promocija, 

oglaševanje ipd.), s katerimi želi osvojiti tržišče;  

 analitična dimenzija, ki pravi, da je marketing nabor analitičnih orodij za raziskavo tržišč, 

s katerimi želi ugotoviti želje, potrebe in zahteve potencialnih kupcev; 

 kulturna dimenzija, ki uvršča marketing kot osnovno filozofijo v srce celotnega podjetja. 

Akcijska in analitična dimenzija se odražata v ločitvi marketinga na operativni in strateški 

marketing. Na sliki 1 je prikazana vloga strateškega in operativnega marketinga v podjetju. 
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Slika 1: Vloga marketinga v podjetju 

Vir: Lambin 2000, 5. 

V teoriji je nemalokrat poudarjeno, za prakso pa v večji meri velja, da ni pravega vsebinskega 

razumevanja marketinga, saj le-ta predstavlja imaginaren pojem zaradi izrazite dolgoročnosti 

rezultatov, ki jih dosega. 

2.2 Značilnosti marketinga za uspešno poslovanje podjetij 

Po Kotlerju (2004, 5) je trženje ali tudi marketing veda, ki raziskuje trge in uporabnike z željo 

po dobičkonosnem zadovoljevanju potreb. Trženje se razume kot naloga promocije in prodaje 

izdelkov ter storitev končnim porabnikom. 

Marketing in njegove odločitve so tesno povezane s preostalimi dejavnostmi v podjetju kot 

tudi med seboj. Kadar govorimo o marketingu, lahko le-tega opredelimo kot poslovno 

funkcijo, saj se mora marketing v organizacijah postaviti ob bok ostalim temeljnim poslovnim 

funkcijam, kot so proizvodnja, financiranje in druge. Prav zaradi tega lahko trdimo, da je 

marketing organizacijska tvorba, saj marketinške aktivnosti oblikujemo kot organizacijske 

enote, kot so delovno mesto, oddelek, sektor in drugače. Vsekakor pa marketing kot znanost 

daje odgovore na tri temeljna vprašanja (Zeithaml in Bitner, 1996, 57–59):  
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 Kaj se s preučevanim pojavom dogaja (pozitivni, analitični vidik)? 

 Kaj je pri preučevanem pojavu dobro in kaj slabo, ter kje so vzroki za to (diagnostični 

vidik)? 

 Kako bi naj preučevani pojav deloval (normativni vidik)? 

Nenazadnje lahko marketing opredelimo tudi kot veščino (spretnost), ker vsebuje odnose med 

ljudmi v menjalnih procesih. 

Znotraj organizacij govorimo o internem marketingu, kar pomeni uporaba marketinških načel 

in znanj ter usmeritev v management zaposlenih v organizaciji. Zaposleni tako postanejo 

interni odjemalci organizacije in hkrati tudi njene primarne ciljne skupine. Temeljni cilj 

internega marketinga je oblikovati vzdušje medsebojnega razumevanja in zaupanja med 

različnimi interesnimi skupinami v organizaciji, ki je potrebno za udejanjenje sprememb na 

boljše (Zeithaml in Bitner, 1996, 62–65). 

Možnih oblik organiziranosti marketinškega sektorja je veliko. Po Kolterju se mora 

marketinška organiziranost v podjetjih prilagajati na osnovi štirih temeljnih oblik (Devetak in 

Vukovič 2002, 47–48), ki so: 

 Funkcijska organizacija trženja: to je klasična oblika, pri kateri so direktorju trženja 

podrejeni številni oddelki. Le-ti imajo svojega vodjo, ki v dogovoru z nadrejenimi 

organiziranost znotraj oddelka prilagaja tržnim razmeram. 

 Organiziranost sektorja za trženje glede na geografska območja: pri takšni organizaciji 

so direktorju marketinškega sektorja podrejeni oddelek za prodajo, oddelek za tržne 

raziskave, oddelek za oglaševanje, oddelek za administracijo in drugi, ki so neposredno 

povezani s pojavom izdelka na trgu ali pri končnemu potrošniku. 

 Organiziranost sektorja za trženje glede na storitev: v tem primeru so direktorju 

marketinškega sektorja podrejene vodje oddelkov iz prejšnje alineje. Najpomembnejša 

naloga direktorja marketinga je skrb za izdelke, načrtovanje prodaje, spremljanje odziva 

kupcev in konkurence ter neprestano vlaganje v inoviranje dela sredstev, medsebojnih 

odnosov ter stimuliranje zaposlenih. 

 Organiziranost sektorja trženja glede na večje kupce: direktorju marketinškega sektorja 

so podrejeni vodje oddelkov kot v prejšnjih dveh oblikah organiziranosti sektorjev. 

Ne glede na obliko organiziranosti sektorja za trženje je zelo pomembno, da opredelimo 

pravice in dolžnosti delavcev v tem sektorju, zlasti pa direktorja in vodij oddelkov. Vsem 

morajo biti jasne pravice in dolžnosti zaradi neprestanega izboljševanja poslovanja ter zaradi 

ohranjanja dobrih medsebojnih odnosov (Devetak in Vukovič 2002, 48). 

Ključna vloga marketinga je marketinško načrtovanje, ki poteka v več korakih in prav zaradi 

tega mora marketing postati sestavni del filozofije podjetja. Marketinško načrtovanje je 

upravljalno-vodstveni proces, ki pripomore pri razvijanju in vzdrževanju življenjske dobe 
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podjetja. Osnova dobrega načrtovanja sta poslanstvo in vizija, ob tem pa ne smemo pozabiti 

na spremembe, ki se dogajajo na trgu, in katere morajo posledično vplivati tudi na spremembo 

marketinškega načrta (Devetak, 2007, 245–246). 

Kot trdita (Pompe in Vidic 2008, 202–203), je trg mogoče obvladovati s pomočjo 

marketinškega načrta, ki naj bo plod raziskave izdelka, konkurence, kupcev ter nenazadnje 

tudi tržnih gibanj. Prav tako potrjujeta, da dobro marketinško načrtovanje poteka v več 

korakih: 

 Najprej je potrebno opredeliti znotraj podjetja svoje poslanstvo na trgu. Na osnovi tega si 

zastavimo cilje, povezane s trženjem (strateški cilj in operativni cilj). 

 Ko so cilji zastavljeni, se poglobimo v tržno sliko, kar pomeni, da preučimo tržno okolje, 

tržne niše in prav tako tudi preučimo položaj podjetja z več različnih vidikov (vidika 

izdelkov, vidika potencialnih odjemalcev, vidika konkurence, vidika poslovanja v 

preteklem letu …). 

 Sledi določitev strategije in akcijski načrt, ki je posledica celovitega pregleda na tržno 

situacijo. Ko imamo tržno situacijo razdelano, določimo cilje, ki jih postavimo na osnovi 

rezultatov v preteklem obdobju. Dobro definirani cilji so podlaga za določitev strategije, 

kako do zastavljenih rezultatov, kateri posledično vplivajo na sestavo seznama podrobno 

opisanih potrebnih dejavnosti za dosego te strategije in zastavljenih ciljev. 

 Zadnji korak, a ne najmanj pomemben, je spremljanje in vrednotenje dejavnosti. V tej 

fazi se opravi nadzor nad marketinškim načrtom, porabljenimi sredstvi in učinkovitostjo 

načrta. Nova spoznanja in tržne razmere vodstvo spodbudijo, da sprejema nove odločitve 

in izvaja dodatne akcijske ukrepe. 

Elementi, ki vplivajo na oblikovanje marketinškega načrta so (Pompe in Vidic, 2008, 202): 

 

Slika 2: Vplivni elementi marketinškega načrta 

Vir: Pompe in Vidic 2008, 202. 
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V kolikor nimamo enotne marketinške dejavnosti za vse programe, je potrebno marketinški 

načrt razdeliti na več delnih načrtov, kar pomeni, da je potrebno izdelati in spremljati več 

delnih načrtov. 

2.3 Marketinško komuniciranje 

Komunikacija je temelj vsakega tržnega komuniciranja, njen namen s strani ponudnika je pri 

odjemalcu pustiti dober vtis. Pojem »komuniciranje« izhaja iz latinske besede 

»communicare« in pomeni posvetovati se, razpravljati, vprašati za nasvet. To pomeni, da 

udeleženci s komuniciranjem izmenjujejo informacije, znanje in izkušnje. Različni avtorji 

seveda različno opisujejo bistvo komuniciranja, a so si opredelitve podobne. Bistvo 

komuniciranja je torej proces sporazumevanja, v katerem morajo biti osebe, ki med seboj 

komunicirajo, uglašene, da bi dosegle cilj komuniciranja (Možina, Tavčar in Kneževič 1998, 

22–23). 

V trženju vselej odločajo ljudje, bodisi v lastnem imenu bodisi v imenu organizacije, kjer 

delujejo. Zato je pospeševanje sporočil odjemalcem in prejemanje sporočil od njih odločilna 

sestavina trženjskega spleta organizacije. Pri tem gre za večsmeren način oblikovanja, 

posredovanja in vrednotenja informacij med dobavitelji, odjemalci in njihovim okoljem; cilj 

komuniciranja pa je vplivanje na trženjsko odločanje ob prodaji oziroma nakupu prej in 

kasneje (Možina idr. 1994, 800). 

Danes so potrošniki izjemno zahtevni in zelo ozaveščeni. Le kako ne bi bili, saj imamo na 

voljo veliko medijev, iz katerih lahko razberemo vse podrobnosti o izdelku, ki nas zanima. 

Prav ta napredek potrošnikov pa predstavlja trgovcem v današnjem času izjemno težko 

nalogo, kako se s promocijo spopasti, čim bolje predstaviti prednosti izdelka, ki ga ponujajo 

sami, ter nenazadnje preživeti na trgu. 

Prav zaradi teh razlogov je še kako pomembno, da je izdelek dober, cena ugodna, promocija 

učinkovita in ponudba na dosegu potrošnika. Komunikacija s potrošnikom mora biti dobra in 

usklajena s cilji podjetja. V kolikor želimo v očeh ciljne skupine potrošnikov vzbuditi 

pozornost, je izrednega pomena, da so vse aktivnosti znotraj marketinškega komuniciranja 

usklajene. 

Veščine in znanje, ki je povezano s komuniciranjem, je neprecenljivo pri usmerjanju 

marketinško-ljudske dejavnosti, pravi Patel, saj je poleg teoretičnih znanj in smernic, ki so 

ključni v marketinškem komuniciranju, nujno potrebno imeti tudi socialni čut, kar pomeni, da 

je potrebno kupca znati slišati in poslušati ter s tem odkriti njegove želje in potrebe (Patel 

2007, 155). 

Učinkovito marketinško komuniciranje je odločilni dejavnik uspešnosti trženjske strategije 

podjetja. Podjetja pošiljajo sporočila o izdelkih, storitvah in idejah, o svoji dejavnosti in 
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zaposlenih. Marketinško komuniciranje je za podjetja pomembno vsaj zaradi treh razlogov 

(Potočnik 2005, 301): 

 marketinško komuniciranje je glavna sestavina pozicioniranja podjetja, 

 močno vpliva na kupce, da kupujejo in se odločijo za nakup prav tega izdelka, 

 ustvarja zveste kupce, ki nakup ponovijo, če so bili z izdelkom in storitvijo zadovoljni.  

Učinkovito sredstvo za spodbujanje pozornosti kupca dobimo le, če sestavine trženjskega 

spleta postavimo v pravo razmerje, s katerim dobimo sredstvo za pozitivno spodbujanje 

potrošnikove naklonjenosti. Naloga vsakega marketinga je, da zgradi optimalen marketinški 

načrt na osnovi analiz konkurenčnega prostora in tehnoloških kompetenc. Uspeh je, ko na 

osnovi vseh dognanj, ki jih pridobimo s trga, sestavimo resnično učinkovit trženjski načrt 

(Pompe in Vidic 2008, 94). 

 

Slika 3: Proces načrtovanja strategije komunikacijskega spleta 

Vir: Vidic 2002, 89. 

Zelo pomembno pri marketinškem komuniciranju je, da je iz sporočila mogoče takoj razbrati, 

kdo sporoča, komu sporoča, sama vsebina sporočila in nenazadnje tudi kakšen je lahko 

pričakovan končni učinek. Pri uspešnem in učinkovitem marketinškem komuniciranju je 

potrebno upoštevati tudi komunikacijske funkcije, kot so kodiranje, dekodiranje, povratna 

informacija in šum (Kotler 2004, 569). 
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Slika 4: Prvine v procesu komunikacije 

Vir: Kotler 1998, 597. 

Komunikacija na ciljnih trgih torej pomeni tudi dejavnosti, s katerimi organizacija obvesti 

potencialne odjemalce o svojih izdelkih. Vsekakor pa se večina trženjskih strategij ne izvaja 

na enak način in tudi ne povsem enako, kot je bila pred tem načrtovana in zapisana na papir. 

Nemalokrat so narejeni popravki ali pa se zaradi odziva trga izvedejo dodatne aktivnosti, kot 

hiter odgovor na povpraševanje potencialnega potrošnika ali aktivnost konkurentov. Takšni 

popravki v podjetju niso narejeni v efektu in na pamet, temveč so pretehtani in narejeni na 

podlagi analize trga in širšega okolja (Mullins, Walker in Boyd 2008, 15). 

2.3.1 Oglaševanje 

Oglaševanje je vsaka plačana oblika neosebnega tržnega komuniciranja in promocije izdelkov 

ter je ena od najpomembnejših dejavnosti tržnega komuniciranja. S pomočjo oglaševanja si 

podjetja lahko ustvarijo večji tržni delež, dosežejo večjo prodajo, prehitijo konkurenco in si 

nenazadnje tudi povečajo svoj dobiček (Potočnik 2002, 324). 

Neosebno komuniciranje poteka preko sredstev javnega obveščanja, kot so televizija, radio, 

reklamni panoji, katalogi, pošiljanje sporočil po e-pošti, časopisi, prospekti ipd. Prav takšen 

način oglaševanja podjetju omogoča doseči več tisoč oseb po sorazmerno nizkih stroških in je 

zato izjemno učinkovita oblika promocije (Potočnik 2002, 304). 

Cilji oglaševanja 

Cilji oglaševanja morajo biti jasno opredeljeni, merljivi, realistični ter usklajeno vodeni z 

ostalimi cilji marketinške komunikacije. 

Cilje oglaševanja razvrščamo glede na njihov končni rezultat, ki ga želimo doseči pri 

končnemu kupcu, in sicer glede na to, ali je cilj oglaševanja obvestiti, opomniti, prepričati ali 

potrditi (Kotler 2004, 591): 
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 Namen obveščevalnega oglaševanja je poudariti nove značilnosti obstoječega izdelka ali 

pa le obvestiti kupca o povsem novem izdelku ter njegovih prednostih. 

 Namen prepričevalnega oglaševanja je vzbuditi pri kupcu všečnost za izdelek, pridobiti 

preferenco in nenazadnje prepričati potencialnega kupca v nakup izdelka ali storitve. 

 Namen opominjevalnega oglaševanja je spodbuditi ponovni nakup. 

 Namen potrditvenega oglaševanja pa je prepričati dosedanje kupce, da so se odločili 

pravilno, ko so kupili izdelek ali storitev. 

V kolikor pa za dosego boljših prodajnih rezultatov želi podjetje preko oglaševanja načrtno 

komunicirati s trgom, mora izvajati pet ključnih odločitev (Starman, 1996, 17): 

 določiti poslanstvo in cilje, ki jih želi doseči, 

 določiti, koliko finančnih sredstev porabiti v namen oglaševanja, 

 določiti, kaj sporočiti ciljnim potrošnikom, 

 določiti medije, ki bodo izvajali oglaševanje, 

 meriti rezultate oglaševanja. 

 

Slika 5: Potek sprejemanja odločitev glede oglaševanja 

Vir: Kotler 1998, 716. 

2.3.2 Pospeševanje prodaje 

Kadar za komuniciranje ne uporabljamo medijev z množičnim dosegom, govorimo o 

pospeševanju prodaje. Značilnost pospeševanja prodaje je, da je neposredno usmerjena v 

točno določeno ciljno skupino in da sporočilo le redko doseže skupina, ki je nismo ciljali. 

Takšno pospeševanje je ravno zaradi odsotnosti medijev cenejše ter v nasprotju z 
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oglaševanjem selektivno doseže le odjemalce, na katere ciljamo (Pompe in Vidic 2008, 132). 

Tudi v primeru pospeševanja ne gre pozabiti, da je to lahko usmerjeno tudi k osebju znotraj 

podjetja, pri čemer je poudarek na njihovi motivaciji, strokovnem izpopolnjevanju, 

nagrajevanju itd. (Kotler 2004, 319). 

Z neposrednim trženjem se prepletajo tudi marketinški dogodki in sredstva pospeševanja 

prodaje (Pompe in Vidic 2008, 147). Med marketinške dogodke štejemo: sejme, razstave, 

promocije, demonstracije in seminarje, kadar pa govorimo o sredstvih prodaje, imamo v 

mislih nagradne igre, vzorčenje, kupone in opremo prodajnih mest (zunanji izgled prodajnega 

prostora, nakupovalnih vozičkov in košar, notranja oprema prodajnega prostora, parkirni 

prostor, nosilne vrečke, označevalci prodajnih sektorjev ipd.). 

2.3.3 Odnosi z javnostmi in publiciteta 

Odnosi z javnostmi ali publiciteta je pomembno trženjsko orodje in je neplačana, neosebna 

oblika komunikacije med podjetjem (njegovih produktih) in odjemalcem.  

O odnosih obstaja kar nekaj definicij, najpomembnejše pa je, da so odnosi z javnostmi 

komunikacijsko orodje, s katerim se podjetje promovira in pridobiva svojo naklonjenost na 

trgu (Sirgy 1998, 120). 

Pomembno vlogo igrajo odnosi z javnostmi pri povezovanju podjetja in okolja. So namreč 

tisti dejavnik, ki gradijo most med deležniki zunaj in znotraj podjetja. Pogosto so tudi tisti, ki 

na osnovi spremljanja okolja zaznajo spremembe in odstopanja od utečenih stalnic in na 

podlagi potreb in želja organizacije nato javnosti nudijo osnovo za načrtovanje naslednjih 

korakov (Završnik in Mumel 2003, 100). 

Podjetje ima stroške, povezane z odnosi z javnostmi, saj kljub temu da ne plača prenosa 

sporočil do javnosti, le-ti nastajajo v fazi  načrtovanja stikov z javnostmi in pripravi 

informacij samih. 

Zaradi treh pomembnih značilnosti tudi Kotler zagovarja, da so odnosi z javnostmi primerno 

orodje (Kotler 1998, 616): 

 visoka prepričljivost: sporočilo je v obliki novic, kar je za porabnike bolj pregledno, bolj 

verodostojno; 

 neopaznost: sporočilo pride do porabnikov v obliki vesti; 

 dramatizacija: izrazna moč, ki nadgradi vsebino oglasa, prav tako lahko vpliva na 

odločitev javnosti pri dojemanju uporabnosti izdelka ter nenazadnje predstavnosti 

podjetja, ki ga ponuja.  

Spar Slovenija (2016) je dosegel največji dosežek publicitete, ko je na evropskem prvenstvu 
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na Dunaju zmagala slovenska atletinja Jolanda Čeplak, na katero je stavil največjega aduta v 

okviru svoje sponzorske politike. Takrat je bil Spar kot mednarodna korporacija glavni 

pokrovitelj prvenstva in že dan po zmagi se je na Jolandinih prsih bleščala Sparova tržna 

znamka (Pompe in Vidic 2008, 150). Danes so v svoje promocije vključili Katarino Venturini, 

ki je na plesni poti z Andrejem Škufco osvojila nemalo nazivov svetovnih, evropskih in 

članskih državnih prvakov v različnih plesnih disciplinah. 

Mercator Slovenija je v svojem letnem poročilu, ki ga je objavil na svoji spletni strani, 

navedel, da bo v letu 2013  promoviral svoje ime in svojo blagovno znamko s pomočjo Pika 

kartice, katera posledično vpliva na načrtovanje akcij ter tako spodbuja zvestobo kupcev 

(Mercator 2013).  

Hofer je na svoji spletni strani zapisal, da se skuša predstaviti obstoječim in potencialnim 

kupcem kot družini prijazno podjetje, saj je v okviru Maratona Franja glavni organizator 

medijsko podprtega »Hofer družinsko-šolskega maratona« (Hofer 2016). 

Na spletni strani podjetja Lidl je zapisano, da je bil prvi med slovenskimi trgovci, ki je s 

pomočjo promocije samopostrežnega terminala za kruh poenostavil izbiro in nakup kruha 

potrošniku, kot podjetje pa si je pospešil prodajo na tem segmentu (Lidl 2014). 

2.3.4 Dogodki 

Določena neposredna sporočila ciljni publiki podjetja prenašajo preko posebnih priložnosti, ki 

jih imenujemo tudi dogodki, kot so: svečana otvoritev, tiskovna konferenca, športne 

dejavnosti, modne revije … (Kotler 1998, 610). 

Sam pomen dogodkov, kot del samostojnega komunikacijskega kanala znotraj marketinške 

komunikacije, se povečuje šele v zadnjih letih. Na dogodkih lahko ciljna publika dobi o 

izdelku, storitvi ali nenazadnje podjetju vtis, kakršnega drugače preko drugih medijev ne bi 

mogli doseči. Tako lahko rečemo, da udeleženci dogodka na lastni koži občutijo stik, ki ga 

želi z njim doseči tržna znamka. Tržna znamka Radenska kot generalni pokrovitelj in 

organizator že nekaj let prireja dogodek »Maraton treh src«, s katerim sporoča, za katere 

življenjske vrednote za zavzema (Pompe in Vidic 2008, 151). 

2.3.5 Neposredno tržno komuniciranje 

Tržno komuniciranje je ena od štirih oblik trženjskega spleta podjetja, pri kateri med 

ponudnikom in kupcem ni nobenega posrednika. Najbolj znane in uporabljene oblike 

neposrednega tržnega komuniciranja so: promocijsko pismo, katalog, prospekt, brošura, 

promocijska pošiljka, letak, zgibanka, promocijsko SMS-sporočilo, promocijski SMS-oglas 

ipd. Pred nekaj leti je uspešno preko kataloga tržila prodajna veriga Neckermann, vendar pa je 
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zaradi poplave ponudb preko svetovnega spleta takšna oblika izgubila svoj pomen (Pompe in 

Vidic 2008, 152). 

Komunikacijski kanal od izvora do prejemnika je orodje za prenašanje sporočil, ki so lahko 

osebni ali neosebni. Spodaj predstavljeni komunikacijski model je enostopenjski, kar pomeni, 

da je sporočilo preneseno direktno kupcu (Starman 1996, 11). 

 

Slika 6: Kanali komuniciranja, nosilci sporočil in sredstva komuniciranja 

Vir: Starman 1996, 11. 

Na spletni strani samostojnih podjetnikov je navedeno, da je danes najpogostejša oblika 

neposrednega trženja, trženje preko spletne strani, kjer podjetja predstavijo svoje izdelke ali 

storitve, predstavijo osnovne tehnične karakteristike, objavijo slikovni material in reference 

(Samostojni podjetnik 2016).  

Spletni portali imajo kar nekaj prednosti, ena izmed njih je, da lahko potencialni kupec 

neposredno zaprosi za ponudbo. Nekateri naprednejši portali nudijo tudi listanje produktnega 

kataloga, omogočajo idejni izris in s pomočjo virtualnih svetovalcev svetujejo pri odločitvi. 

Poleg vseh že omenjenih prednosti si obiskovalec spletne strani lahko izbere tudi jezik, ki ga 

razume, saj je dandanes večina spletnih strani sočasno predstavljenih v več različnih tujih 

jezikih (najpogosteje je poleg domačega jezika najti še v angleški, nemški, hrvaški jezik, v 

zadnjem času pa se množično pojavljajo prevodi tudi v ruskem, madžarskem in italijanskem 

jeziku).  

2.3.6 Osebno komuniciranje 

O osebni komunikaciji govorimo takrat, kadar imamo osebni stik z enim ali več potencialnimi 

odjemalci (dvosmerna komunikacija) in je primerna pri trženju dražjih ter bolj kompleksnih 
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izdelkov (Patel 2007, 34). 

V današnjem svetu so se najbolj začele zavedati pomembnosti osebne komunikacije banke, 

saj so ugotovile, da tehnologija ne more ustrezno skrbeti za obstoječe in nove stranke, saj 

posel delajo ljudje s svojo karizmo, strokovnimi nasveti in osebnim pristopom (Arussy 2002, 

31). 

Na svoji spletni strani podjetje Hyla promovira prodajo svojega edinega produkta, ki ga 

proizvaja izključno za potrebe lastne prodaje. Prodajo izvajajo preko njihovih zastopnikov, ki 

z obiskom na domu predstavijo prednosti in uporabo omenjenega proizvoda (Hyla 2016).  

2.3.7 Internet, medmrežje, svetovni splet 

Kaj nadomešča medmrežje, bi težko opredelili, saj nam svetovni spleti ponujajo tako 

prospekte, zgibanke, letna in tiskovna poročila kot konkretno tržno komunikacijo 

najrazličnejših oblik in vsebin. Temelj medmrežja je digitalna tehnologija in za usvojitev 

takšnega komuniciranje je potrebno tudi napredno razmišljanje trga, ki želi sodoben način 

komunikacije tudi sprejeti. Na internetu veljajo drugačne zakonitosti, a za tržnika so 

pomembni naslednji elementi (Pompe in Vidic 2008, 154–156): 

 čas: za pridobitev informacije obiskovalci potrebujejo manj časa v primerjavi z obiskom 

prodajnega mesta; 

 individualnost: ker je komunikacija vezana na osebni računalnik, je kot takšna povsem 

individualna; 

 vsebina: sporočila morajo biti neposredna in jasna, saj se obiskovalec spleta ne želi 

ukvarjati s tem, kaj je avtor želel poudariti; 

 dosegljivost: s pomočjo medmrežja imamo vse dosegljivo kadarkoli; 

 posredovanje: preko spleta se lahko izmenjujejo tudi izkušnje in mnenja, vendar pa je to 

lahko dvorezen meč, saj prodaji dobro mnenje godi, v nasprotnem primeru pa lahko 

utrpimo veliko tržno škodo; 

 interaktivnost: internet omogoča uporabnikom, da sodelujejo, odločajo, odgovarjajo, 

modrujejo; 

 minljivost: načeloma je komunikacija trenutna in jo že v naslednjem trenutku prevlada 

druga komunikacija; 

 neposredna bližina konkurence: vsa naša konkurenca je od nas oddaljena le klik ali dva; 

 neotipljivost: uporabnik si težko predstavlja dejanskost tistega, kar gleda; 

 lažje načrtovanje točk dotika: o tem govorimo takrat, kadar se v danem trenutku 

dotaknemo porabnika z vsebino, na katero je močno občutljiv; 

 ustvarjanje idealnega komunikacijskega okolja: v medmrežju se lahko izognemo 

fizičnim, finančnim, administrativnim in kulturološkim oviram, katere so v veliki meri 

prisotne v realnosti. 
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Tradicionalna trgovina se loči od e-trgovine v kar nekaterih ključnih situacijah, ko govorimo 

o kontaktu iz oči v oči med ponudnikom in kupcema, ko govorimo o dotiku izdelka, a kljub 

temu je obema skupno to, da morata biti obe trgovini profesionalni in funkcionalni z 

oblikovalskega in uporabnega vidika (Shepherd 2007, 10). 

 

Slika 7: Razlika med tradicionalnimi trgovinami in e-trgovinami 

Vir: prirejeno po Shepherd 2007, 10. 

Kljub velikim prednostim interneta pa se predstavniki spletnih brskalnikov ukvarjajo z 

največjo težavo, in sicer kako s pomočjo najboljših gesel privabiti ljudi na določeno stran. 

Nemalo podjetij, ki je velik del denarnih sredstev usmerilo v internet in ga uporabilo v 

komercialne namene, se danes sooča z izgubo teh sredstev, saj so jim zaradi slabe zaščite 

internetne strani to okužili virusi ali pa so utrpeli izpad zaradi preobremenitve sistema (Blythe 

in Megicks 2010, 207). 
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3 MARKETINŠKI SPLET V TRGOVINI NA DROBNO 

Že Darek F. Abell je leta 1980 predstavil pet osnovnih strategij pokritosti trga, ki jih kaže 

slika spodaj (Blythe in Megicks 2010, 182): 

Strategija Razlaga 

koncentracija na 

proizvod/trg 

Tržna niša; podjetje prevzame majhen del 

trga. 

specializirano na izdelek 

Podjetje proizvaja celotno linijo za 

posamezen izdelek. 

specializirano na trg 

Podjetje proizvaja vse, kar potrebuje 

posebna skupina potrošnikov. 

selektivna strategija 

Podjetje izbira selektivne niše, ki med seboj 

niso povezane, vendar so dobičkonosne. 

celotna pokritost 

Podjetje proizvaja in se pojavlja na 

potencialnem trgu, kjer koli obstaja 

zmožnost njegove proizvodnje ali prodaje. 

Slika 8: Pet osnovnih strategij pokritosti trga 

Vir: Blythe in Megicks 2010, 183. 

Na osnovi strategije pokritosti trga lahko trdimo, da je izredno pomemben del teorije v 

marketingu tudi sam marketinški splet, ki izhaja iz besedne zveze »marketing mix«. Vsekakor 

pa za marketinški splet že vse od svojega začetka velja, da je temeljni kamen marketinga, 

četudi se literatura ne strinja v tem, kaj točno zajema marketinški splet. Prvi predstavniki so 

elemente opredelili kot postopek in proceduro, medtem ko je večina avtorjev današnjega časa 

elemente marketinškega spleta opredelila kot parameter, orodje ali instrument (Hunt 2002, 

148).  

Sprva je marketinški splet deloval le po modelu 4P (izdelke, cena, promocija, mesto), kasneje 

pa so bile splošno sprejeti še drugi kriteriji, ki vključujejo tudi ljudi, proces pozicioniranja 

izdelka do končnega potrošnika in finančne dokaze. Med prvine znotraj marketinškega spleta 

7P štejemo: product (izdelek ali storitev), price (cena), place (prostor, kraj, razpečava), 

promotion (promocija, pospeševanje prodaje), people (ljudi), processing (procesiranje, 

izvajanje), physical evidence (fizični dokazi) (Devetak 1999, 5). 
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Slika 9: Marketinški splet po obrazcu »7P« 

Vir: Devetak 2002, 11. 

Ne glede na to, da teorije zajemajo že skoraj vse prvine marketinga, se je leta 1991 Kotler 

odločil dopolniti svojo teorijo na skupaj deset prvin marketinškega spleta. Poleg že obstoječih 

štirih doda še probing (raziskovanje), partioning (razdelitev), prioritising (prioritiziranje), 

positioning (pozicioniranje), politics (politiko) ter public opinion (javno mnenje) (Devetak 

2002, 9).  

Istega leta je tudi Baumgartner razvil teorijo 15 spremenljivk, a se je kljub vsem poskusom 

vpeljave bolj primernega marketinškega spleta uveljavil marketinški splet McCharty-ja »4P«. 

3.1 Marketinški splet »7P« 

Najpomembnejša aktivnost trženja je zagotovo izbira pravega trga, nato pa osvojitev le-tega s 

pravim marketinškim pristopom.  

3.1.1 Izdelek  

V marketinškem spletu ima glavno vlogo storitev ali izdelek, pri čemer obravnavamo 

predvsem funkcionalnost, kakovost, blagovno znamko, servis, značilnost, asortiment, 

garancijo, imidž, dober izgled ipd. Odjemalec pa je tisti, ki vse te značilnosti ocenjuje in prav 

zato je pomembno, da z vsemi opisanimi značilnostmi izdelek ali storitev čim bolj približamo 

kupcu (Devetak in Vukovič 2002, 93). 
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Če se osredotočimo na posamezni izdelek, so v življenju tega štiri faze: uvajanje, rast, zrelost 

ter upadanje. Ob tem je potrebno upoštevati, da se čas trajanja posameznih faz ter nenazadnje 

tudi cel življenjski ciklus od izdelka do izdelka razlikuje. Največkrat trajanje življenjskega 

cikla diktira trg, a ga lahko s pomočjo znižane ali povišane cene tudi posledično podaljšamo 

ali skrajšamo (Kotler 1998, 142).  

 

Slika 10: Življenjski cikel izdelka 

Vir: Kotler 1998, 142. 

Uvajanje izdelka ali storitve na trg je najdražja faza, saj je vložek v promocijo visok, medtem 

ko prodaja še ni dosegla najvišji možni obseg (Kotler 1998, 142).  

Rast prodaje je faza, ko izdelek ali storitev že prinaša dobiček, kar posledično pomeni, da 

imamo na razpolago več finančnih sredstev za vlaganje v izboljšave ter razvoj. Kljub 

dodatnim vložkom so dobički v tej fazi večji, kot so stroški na enoto (Kotler 1998, 142). 

V fazi zrelosti izdelka sta dobiček in prodaja še sorazmerna in ugodna za podjetje. Primerni 

koraki v tej fazi so vlaganje v tehnološki razvoj, ekonomsko propagandni program, javno 

obveščanje in popuste za znižanje prvotne cene, saj se s tem približamo končnemu odjemalcu 

(Kotler 1998, 143).  

Ko se dobiček v primerjavi s prodano količino zmanjšuje, govorimo o zasičenosti trga z 

izdelkom. V tej fazi mora podjetje spremeniti prodajni program in uvesti nove za trg bolj 

prilagojene izdelke (Kotler 1998, 143). 

Degeneracija, odmiranje ali upadanje izdelka je faza, kjer so rezultati slabi, saj prodaja upada. 

Tudi za to fazo mora imeti podjetje pripravljeno ustrezno strategijo, da lahko nadomesti upad 

prihodkov in posledično dobička iz prodaje (Kotler 1998, 143). 

3.1.2 Cena  

V denarju izraženo vrednost izdelka ali storitve imenujemo cena, ki jo odjemalec plača le 

toliko, kolikor oceni vrednost koristi, ki mu jo obeta oziroma toliko kolikor zmore. V 
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enostavnem trženju je cena glavna sestavina ponudbe, medtem ko sta v zahtevnejšem trženju 

najpomembnejši sestavini uporabnost in kakovost proizvoda (Tavčar 1994, 94). 

Največji vpliv na ceno ima konkurenca s svojo ponudbo in seveda tudi odjemalci s svojim 

povpraševanjem (Devetak in Vukovič 2002, 93). 

Cena vključuje odnos med odjemalci in podjetjem, saj ljudje redko, če sploh kdaj, kupijo 

najcenejši izdelek v kategoriji blaga. Večina ljudi sprejema nakupne odločitve, ki temeljijo na 

dejstvu, da je vrednost izdelka razmerje med kakovostjo in ceno. Ker pa cena ni le prvina, s 

katero se lahko približamo odjemalcu, je nujno potrebno pogledati tudi vidik donosnosti, saj 

je ta nujno potrebna, če se želi podjetje inovativno razvijati in prilagajati tako trgu kot 

končnemu odjemalcu (Blythe in Megicks 2010, 71). 

3.1.3 Distribucija, prodajni kanal  

Distribucija izdelka poteka po različnih prodajnih poteh neposredno (od proizvajalca do 

potrošnika) ali posredno (od proizvajalca do posrednikov in nato do potrošnika).  

Pri izdelkih širše potrošnje razlikujemo štiri vrste distribucijskih poti (Devetak 2007, 162): 

 neposredna, ki poteka direktno od proizvajalca k potrošniku; 

 posredna, kjer je na poti od proizvajalca do potrošnika vključen posrednik (maloprodaja 

ali specializirane trgovine); 

 posredna pot z dvema posrednikoma (veleprodaja in maloprodaja); 

 posredna tržna pot s tremi ali več posredniki (zastopnik, veleprodaja, maloprodaja).  

Uspešnost poslovanja prodajnega mesta je odvisna predvsem od izrabe in primerne ureditve 

prodajne površine (layout), pri čemer je zelo pomembna tudi ustrezna razporeditev prodajnih 

polic (display) ter prodajnih poti, priročnost skladišč in prostora za zaposlene. Ustrezna 

ureditev je tista, ki upošteva visoko stopnjo korelacije, ki je posledica razmerja med ureditvijo 

prostora in razporeditvijo izdelkov (Faishal 2002, 3–4).  

3.1.4 Promocija, pospeševanje prodaje  

Promocija je tista, ki nam pomaga pri potrošniku vzbuditi zanimanje, ga na osnovi 

promocijskega gradiva informiramo in spodbujamo k nakupu. Največkrat je promocija oblika 

masovnega komuniciranja, pojavljajo pa se tudi osebna komuniciranja in kombinacija 

obojega. Pri promoviranju je zelo pomembno, da najprej prepoznamo in določimo ciljno 

skupino, določimo cilje, oblikujemo sporočilo, izberemo kanal komunikacije, vodimo 

promocijo in jo v zadnjem koraku tudi izmerimo oziroma ugotavljamo uspešnost promocije. 

Končni rezultat promocije je posledica prodaje izdelkov končnim odjemalcem (Wilmshurst 

1995, 206).  
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Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na svoji spletni strani pod rubriko 'Bodite 

pozorni na lokalno kakovost' navaja, na kaj promotorji v zanosu, da bi končnemu potrošniku 

maksimalno približali izdelek ali storitev, ne smemo pozabiti, in sicer da so v Sloveniji 

nekatere promocije določene z zakonom. Promocija tako ne sme biti primerjalna, potrošnika 

ne sme zavajati, potekati mora v slovenskem jeziku, predvsem pa ne sme škodovati ter 

posledično zlorabljati zaupanja in morebitne neizkušenosti odjemalca (MKGP 2016). 

3.1.5 Ljudje  

V tej marketinški spremenljivki imajo najpomembnejšo vlogo ljudje, ki se pojavljajo na eni 

strani kot odjemalci in na drugi kot izvajalci (Devetak in Vukovič 2002, 95). V obeh primerih 

so ljudje tisti, od katerih je odvisen uspeh prodaje in uspeh podjetja ali drugače, od ljudi je 

odvisno doseganje zastavljenih ciljev znotraj podjetja in na trgu samem. 

Če se osredotočimo na podjetje, potem je ključnega pomena, da so tržniki ustrezno izobraženi 

tako o izdelku kot o prodajni strategiji podjetja. Pozitivne in za podjetje ugodne rezultate ima 

lahko le tržnik, ki zna prisluhniti trgu, njegovim odjemalcem in nenazadnje tržnik, ki zna 

razumeti in izpolnjevati pričakovanja kupcev. Vsekakor je naloga podjetja v največji meri 

ugoditi in zadovoljiti kupca, saj so le zadovoljni kupci tisti, ki se vračajo in s tem povečujejo 

ugled podjetju (Devetak 2007, 76).  

V kolikor pa pogledamo z zornega kota odjemalcev, pa je poleg kakovosti in ugodne cene 

izdelka zelo pomemben tudi osebni pristop, kar pomeni, da si želijo pozornosti in prijaznega 

svetovanja. 

3.1.6 Procesiranje, izvajanje  

Ključno na področju izvajanja storitev je, da osebje pozna značilnost storitve in da jo 

odjemalcu ponudi v najkrajšem možnem času in na najvišjem kakovostnem nivoju. Temelj 

vsakega izvajanja storitve je spoštovanje obljubljenega, usposobljenost izvajalca storitve, 

izvajanje v dogovorjenem roku in reševanje morebitnih reklamacij v skladu s poklicno ter 

osebno etiko, ki sta vrlini dobrega prodajalca.   

Proces storitve naj bo zato izveden v skladu s pričakovanji odjemalca, v kolikor pa je le 

mogoče, naj izvajalec skuša prepoznati pri odjemalcu, s čim bi lahko presegel njegova 

pričakovanja in to tudi izvede (Drummond in Ensor 2005, 87)  

3.1.7 Fizični dokazi  

Fizični dokazi so vse, kar odjemalec vidi, sliši ali občuti in prav zato morajo biti kakovostni, 

imeti morajo ustrezen videz, konstrukcijo in barvo (Devetak in Vukovič 2002, 98). Poleg 
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dokazov so pomembna tudi sredstva, kamor uvrščamo zgradbe in njihovo opremo. Glede na 

to, da si kupec v svoji podzavesti ustvari vtise o fizičnem okolju, je zelo pomembno na 

prodajnem mestu vzpostaviti stik s kupcem in z ambientom vplivati na njegovo dobro počutje 

ter ga tako spodbuditi pri njegovi odločitvi k nakupu. 

V marketinškem spletu govorimo o dvojni vlogi fizičnih dokazov. Prva se pojavi kot 

opozorilo, da nekaj obstaja in druga je uspeh nekega podjetja (Ferjan 2005, 78). 

3.2 Lokacija 

Trgovec ima na voljo kar sedem priložnosti, ki mu omogočajo pridobiti konkurenčno 

prednost (Levy in Weitz 2004, 147): zvestobo kupcev, management človeških virov, 

distribucijski in informacijski sistemi, unikatne izdelke, odnose z javnostmi, storitve za kupce 

in lokacijo. Veliko razlogov potrjuje, da je lokacija prodajnega mesta najbolj pomembna 

odločitev, katero mora sprejeti prodajalec na drobno. Oba, Levy in Weitz, pa vidita trgovino 

kot vmesni člen med proizvajalcem in potrošnikom. 

Lokacije trgovine na drobno presojamo z enim od dveh vidikov, in sicer z ekonomsko 

uspešnostjo prodajnega mesta na določeni lokaciji ali z vidika oskrbe z dobrinami – 

dostopnost samega prodajnega mesta. Tudi kultura, geografska segmentacija in razlike v 

podnebjih lahko bistveno vplivajo na učinke prodaje, saj ljudje kupujejo tisto, kar potrebujejo 

(Blyhe in Megicks 2010, 159). 

Trgovina na drobno ima nalogo, da zagotovi ustrezno količino in kakovost ponudbe, po 

pravih cenah in ob pravem času na za to najbolj primerni lokaciji. Prav to slednje je ena od 

najbolj zahtevnih in pomembnih odločitev, s katero se sooči trgovec v trenutku, ko želi 

odpreti novo prodajno mesto, saj idealne lokacije ne obstajajo. Optimalna lokacija je tista, ki 

bi trgovcu omogočila z minimalnimi vložki postaviti prodajno mesto na lokaciji, ki bi prinesla 

maksimalen dobiček (De Meirleir 2006, 1). 

Po navedbah Statističnega urada Republike Slovenije (Trgovina v primežu gospodarske krize 

2013, 8) služi trgovina na drobno za nakupovanje blaga in za prodajo le-tega končnim 

potrošnikom. 

Pred postavitvijo trgovine na drobno na določeni lokacije trgovsko podjetje preuči in 

ovrednoti prostor, kjer namerava postaviti objekt ter dobljene rezultate primerja s cilji, ki jih 

želi doseči s postavitvijo novega prodajnega mesta. Tovrstne informacije pridobivamo na 

različnih ravneh, kamor sodijo (Krevs 1993, 67): 

 makro lokacijska raven: to so informacije o trgovskih verigah v tem okolju, informacije o 

socialnem razvoju v tem okolju in informacije, ki pripomorejo pri načrtovanju in 

usmerjanju gospodarstva; 

 mikro lokacijska raven: v to raven so vključene raziskave, ki preučujejo posamezno 
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lokacijo, predvsem za potrebe lociranja prodajalne in za potrebe vrednotenja vplivov 

lokacije na tržno usmeritev prodajnega mesta; 

 mezo lokacijska raven: sem sodi proučevanje prodajaln glede na prebivalstvo in druge 

usmeritve prodajnih enot. 

 

Slika 11: Opredelitev »enot proučevanja« na različnih ravneh raziskovanja 

Vir: Krevs 1993, 32. 

Ob preučevanju vseh ravni ne gre pozabiti, da vsaka od omenjenih ravni za ustrezne rezultate 

potrebuje poseben pristop, ki se mora prilagoditi različnim dejavnikom, ki imajo vpliv na 

trgovino na drobno. 

3.3 Izbira asortimenta in nabava 

Leto 2012 je za živilsko panogo minilo v težkih razmerah, saj je zaradi krize na eni strani 

padla kupna moč, na drugi strani pa so se podražile surovine (žita, mleko in druge). Načeloma 

v Evropi proizvodnja pijač in živil nikoli ni nazadovala, saj človek mora jesti, četudi gre 

gospodarstvu slabo, povečal pa se je pritisk odjemalcev na prodajne cene. Dejstvo je, da se 

prodajajo tudi živila, ki niso nujno potrebna za življenje, vendar se ljudem tudi v kriznih časih 

prileže kakšen priboljšek, za katerega pa niso zmožni ali pa enostavno ne želijo plačati 

preveč. Ker pa potrošniki vsak dan bolj stremimo k nakupu zdrave prehrane, morajo 

izdelovalci hrane vedno bolj paziti, da uporabljajo čim boljše sestavine, kar vpliva na 

povečanje stroškov izdelave hrane ter posledično tudi na samo prodajno ceno (Pompe in Vidic 

2008, 7–10). 

Z učinkovitim izvajanjem nabavne politike lahko trgovsko podjetje ogromno pridobi, tako s 

cenovnega kot tudi logističnega vidika. Uspeh nabave se v največji meri odraža z zadostnimi, 

a hkrati minimalnimi zalogami, saj le-te, v kolikor so previsoke, povečujejo stroške trgovine 

in s tem zmanjšujejo uspešnost poslovanja ter s tem dosežen prodajni rezultat. Tako prodaja 

kot nabava veljata za osnovno doktrino pri izmenjavi blaga. 

Nabava, kot poslovna dejavnost podjetja, je odgovorna za nakup materialov in izdelkov ter za 
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korekten in za poslovanje ugoden stik z dobavitelji. Znotraj nabavne službe se uslužbenci 

ukvarjajo s planiranjem, evidentiranjem, raziskovanjem, kontroliranjem in analiziranjem vseh 

procesov, ki so potrebni za uspešno delovanje oddelka. Cilji nabavne službe morajo biti 

usklajeni s cilji podjetja kot celote. Nabavni cilji so lahko neekonomski (socialni, prestiž) ali 

ekonomski (rentabilnost nabave) ter so med seboj v različnih zelo kompleksnih odnosih 

(Završnik 2000, 3). 

V kolikor se opredelimo na trgovino na drobno in kupca znotraj nje, pa govorimo o dejstvu, 

da si blago kupec izbere sam na osnovi informacij, ki so mu dostopne (polica, splet, katalog 

…). Prav zaradi tega je cilj vsakega prodajnega mesta, da se s svojim asortimentom kar se da 

približa potrebam in s tem zadovolji najširši krog kupcev. Namen pestrega asortimenta ter z 

njim povezanih poprodajnih uslug je zadovoljiti kupca v taki meri, da se bo na to prodajno 

mesto še vrnil (Patel 2007, 101).  

V raziskavi, ki jo je vezano na njegovo blagovno znamko opravil Mercator in jo objavil na 

svoji spletni strani, so kupci takšnih izdelkov (Mercator 2014):  

 ljudje, ki so cenovno zelo občutljivi in je njihov cilj kupiti izdelek z najnižjo možno ceno; 

 nadpovprečno cenovno občutljivi ljudje, ki se relativno hitro odzivajo na promocije in 

 ljudje, ki za pričakovano kakovost iščejo cenovno najbolj ugodnega ponudnika. 

3.4 Prodajno okolje v trgovini 

Kakšno prodajno okolje je tisto, ki kupca privabi in prepriča v ponovni obisk, je težko 

opredeliti, saj je osebnih mnenj o določenem prodajnem mestu lahko prav toliko, kolikor je 

značajsko različnih kupcev, ki prodajno mesto obiščejo. Zagotovo pa je dejstvo, da je 

prodajno okolje tisto, ki je najpomembnejše in tisto, ki vpliva na počutje in končno 

zadovoljstvo potrošnika (Zeithaml 2000, 68–70).  

Na kupčevo predstavo o prodajalni vplivajo različni dejavniki in v splošnem bi lahko govorili 

o (Možina, Tavčar in Zupančič 2012, 173–176): 

 samem okolju pred prodajalno (okolica, dostopnost, parkirno mesto …);  

 notranjosti prodajnega mesta (opremljenost prodajalne, glasba, temperatura, vzdušje …); 

 prodajnem osebju, ki ima pomembno vlogo pri dobremu počutju kupca. Tukaj ne gre 

pozabiti na dejstvo, da lahko le osebje, ki je zadovoljno s svojo vlogo na prodajnem 

mestu ter ima korektne odnose s svojim delovnim okoljem, na kupce prenaša pozitiven 

odnos do prodajnega mesta ter nenazadnje pripomore k dobremu počutju potrošnika. 

Vseh navedenih dejstev, ki vplivajo na uspešno izbrano lokacijo prodajalne, se najbolj 

zavedajo marketinški strokovnjaki, saj se zagovorniki uspeha za večjo prodajo oprijemajo 

dejstva, da je ustrezna lokacija, uskladitev barvnih odtenkov ter pravilno razporejena in lična 

oprema tisto, kar vzpodbudi pri kupcu kanček domačnosti in željo po ponovnem obisku. Ob 
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tem pa ne gre pozabiti na dejstvo, da odlična urejenost zunanjega in notranjega okolja 

prodajalne ne bosta prinesla uspeha, če ni sorazmerne povezanosti s politiko cen, 

promoviranjem in drugimi sestavini marketinškega spleta (Potočnik 2001, 296). 

Pred izbiro opreme notranjega prostora se je potrebno opredeliti, kakšnim izdelkom in 

posledično, kakšni vrsti kupcev je prodajni prostor namenjen. Glede na izbiro potem izberemo 

ustrezno opremo, s katero želimo tako na uslužbence kot na potrošnike narediti dober vtis 

(Zeithaml in Bitner 1996, 521). 

Ker brez zakonitosti ne gre, so tudi pri opremljanju prodajnega prostora pomembne naslednje 

tri (Levy in Weitz 2004, 556): 

 oprema mora biti usklajena s prodajno strategijo in celotno podobo podjetja, 

 oprema naj bo takšna, da bo pripomogla pri odločitvi in nenazadnje tudi vplivala na 

odločitev kupca, 

 oprema prostora mora biti takšna, da je produktivnost prostora čim boljša. 

Pri sami notranji opremi prodajnega mesta ne gre pozabiti tudi na ostale dejavnike, kot so 

vonj, osvetljava, glasba, temperatura, svežina in nenazadnje je zelo pomembna tudi čistoča. 

Poleg naštetega in ureditve ter prodajnega vzdušja pa igra pomembno vlogo tudi razporeditev 

opreme, kot so prodajni pulti in police. 

Prostorska razporeditev prodajne opreme je največkrat sestavljena iz več kombinacij 

razporeditve (Potočnik 2001, 299): 

 Mrežna razporeditev opreme vsebuje dolge vrste paralelnih polic brez prehodov. Takšna 

razporeditev je pogosta v diskontnih prodajalnah in supermarketih, kjer s svojo 

postavitvijo prisili kupce, da naredijo krog po celotnem prodajnem mestu. Prednost 

takšne postavitve je, ker je enostavna za vzdrževanje, prodajni prostor je izkoriščen do 

zadnjega kotička in postavitev je sila enostavna. Slabosti pa so povezane s tem, da se 

marsikateri kupec na nakup na takšnem prodajnem mestu ne odloči ravno zaradi 

povezanosti polic z nezmožnostjo prečkanja, kar povzroči kroženje po celotni trgovini, in 

zaradi dolgočasnega videza. 

 Razporeditev s prostimi prehodi, kjer ima kupec pri gibanju med policami mnogo več 

svobode. Takšna razporeditev je danes dokaj pogosta, saj prodajno mesto s tem, ko 

omogoči kupcu gibanje, sočasno poskrbi tudi, da potrošnik opazi prav tako izdelke, ki jih 

ni nameraval kupiti. Ta varianta postavitve je najpogostejša v hipermarketih in 

nakupovalnih centrih. Vendar pa ima tudi takšna postavitev slabost, saj je prostor slabo 

izkoriščen. 

 Butična razporeditev, pri kateri gre za prodajalno v prodajalni (blagovnice, hipermarketi, 

nakupovalni centri) in kjer je prostor zaradi individualne prodaje specifičnih izdelkov 

slabo izkoriščen. Zaradi poudarka na posameznih butičnih izdelkih so le-ti največkrat 

namenjeni kupcem, ki kupujejo dražje izdelke. 
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Poleg opreme prodajnega mesta je zelo pomembna tudi razporeditev blaga, ki naj bo 

razstavljeno tako, da bo imelo vpliv na kupca in bo paša za njegove oči. Ena od psiholoških 

dejavnosti, ki vplivajo na nakup pri potrošniku, je tudi ta, da je polica polno založena, saj pri 

kupcih prazne police vzbudijo občutek, da gledajo izdelek, ki se bo umaknil iz prodaje ali 

izdelek, ki je slabo prodajen in je vprašljiv rok uporabnosti. 

3.5 Storitve pri prodaji 

Pri trženju izdelkov ima poglavitno vlogo tudi trženje storitev, saj so le-te tiste, ki lahko 

pripomorejo k izboljšanju trženja izdelkov. Marketinški službi je trženje storitev ljubše, saj 

omogočajo, da se ljudem, ki delujejo znotraj marketinga, sprosti domišljija in tako s pomočjo 

novih idej pridejo do dodatnih možnosti, o katerih pri omejenem prodiranju izdelka brez 

poprodajnih storitev ne morejo niti sanjati. Zlata vredne so torej storitve pred in po opravljeni 

prodaji. Pred pričetkom prodaje izdelka lahko na silovit in enostaven način promocije utrdimo 

pot izdelku ob vstopanju na trg. Po končani prodaji pa obdržimo kupce tudi s poprodajnimi 

storitvami, kot je reševanje reklamacij, vzdrževanje in dopolnjevanje obstoječega že 

kupljenega izdelka (Levinson 1999, 92). 

Storitev je neopredmetena in ne predstavlja lastništva, poleg tega je tudi dejanje, ki ga lahko 

nekdo ponudi porabniku. Prinaša določene koristi kot samostojna ali v povezavi z 

opravljenim nakupom izdelka. Kakovost ponujene storitve je odvisna od tega kaj je trgovec 

pripravljen ponuditi svojim porabnikom (Kotler 2004, 444). 

Porabnik lahko storitev prejme v obliki tehnične kakovosti ali v obliki funkcionalnih 

prednosti. Tehnična kakovost je pozitivno dojemanje kvalitete v celoti, medtem ko je 

funkcionalna prednost povečanje konkurenčne prednosti (Grönroos 2000, 77). 

Pred in poprodajne aktivnosti v obliki storitev lahko podjetju povečajo konkurenčno prednost 

izdelka na trgu, saj s tem povečujejo pričakovano korist izdelka v očeh potrošnika. Vendar pa 

se trgovci zavedajo, da ima takšna podpora trženju kratkoročno prednost, saj konkurenti hitro 

posnamejo dober vzorec, ki pripomore pri hitrejšem sprejemanju izdelka pri kupcih (Kotler 

2004, 408). 

Dandanes se trgovci zelo zavedajo, da izdelki niso več tisto, v čemer kupec išče svojo korist. 

In prav zato postajajo storitve iz dneva v dan bolj pomemben dejavnik pri procesu doživetja, 

odločanja ter nenazadnje tudi potrošnikovega nakupa izdelka.  

Storitveni trženjski splet vključuje še tri elemente, in sicer:  

 Ljudi (zaposlene), ki predstavljajo kapital podjetja, saj so le-ti tisti, ki kontaktirajo z 

obstoječimi in potencialnimi porabniki. Izvedba samega komuniciranja s porabniki se 

kaže v strokovnosti, prijaznosti in profesionalnim pristopom (Zeithaml in Bitner 1996, 

44). Podjetja, ki se zavedajo pomena svojih zaposlenih, ustvarijo okolje, v katerem so 
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zaposleni motivirani za delo, porabniki pa posledično z zadovoljstvom zaposlenih 

pridobijo ustrezno, strokovno in kakovostno opravljeno storitev. In prav nivo opravljene 

storitve je največkrat tudi kriterij med dobro in slabo opravljeno storitvijo (Adcock, 

Halborg in Ross 2001, 192).  

 Fizične dokaze, o katerih govorimo, ko imamo v mislih otipljiv oziroma viden del 

storitvenega procesa. Med fizične dokaze sodi tako okolje, v katerem se storitev ponuja 

porabniku kot tudi orodje s katerim se storitev izvaja. Ker so prav fizični dokazi prvi, s 

katerimi se potrošnik sreča ob vstopu na prodajno mesto, je pomembno, da že takoj 

vzpodbudijo pozitivno zaznavo pri porabniku ter s tem zmanjšajo tveganje, da bi 

porabnik celoten proces zaznal kot negativen in mu tako pripisal slabo izvajanje storitev 

(Quester in McOmish 2005, 4). 

 Izvedbo procesa prodaje, ki je za mnoge najpomembnejši del storitvenega procesa v očeh 

potrošnika, saj je nenazadnje tudi izražen kot rezultat v očeh potrošnika na osnovi 

njegovega razlikovanja med pričakovano in dejansko izvedbo (Brown, Gummesson in 

Edvardson 1990, 27). V kolikor želi podjetje zagotoviti proces za kvalitetno opravljeno 

storitev, postavi standarde, katerih se morajo izvajalci storitev držati pri izvajanju le-teh 

(Lovelock in Wirtz 2007, 419). 

Grönroos (2000, 52) trdi, da je bistvo trženjskega storitvenega spleta tudi to, kako dobro se 

vsi ti elementi med seboj prepletajo v izvajanju storitve. 

V kolikor želimo preveriti kakovosti storitev, je to sila težko zaradi ključne lastnosti storitve, 

ki jo imenujemo tudi neotipljivost. Načeloma lahko ocenimo kakovost na osnovi rezultata 

med pričakovano in dejansko dobljeno kakovost pri ponujenih storitvah. Te razlike 

pojmujemo tudi vrzeli, ki se jih podjetja morajo zavedati in jih v primeru slabih rezultatov 

tudi odpraviti oziroma spremeniti (Lovelock in Wirtz 2007, 245).  
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4 ZADOVOLJSTVO KUPCEV 

Zagotovo je zadovoljstvo in zvestoba porabnikov tisto, kar vodi do večje dobičkonosnosti, 

rasti in posledično tudi do večjega dobička podjetja (Vranešević 1999, 62).  

Verk (2000, 33–36) deli zadovoljstvo odjemalcev na tri stopnje, med katerimi je vsako od njih 

možno ugotoviti oziroma predvideti, in sicer: 

 zelo zadovoljen odjemalec je tisti, ki za svoj denar dobi več kot je pričakoval; 

 povprečno zadovoljen odjemalec je tisti, ki je dobil toliko, kot mu je bilo obljubljeno in 

ostane zvest le toliko časa, dokler se mu ne ponudi ugodnejša ponudba; 

 nezadovoljen odjemalec pa je tisti, ki ima po nakupu občutek, da je izdelek slabši, kot so 

mu ga predstavili, in tisti, ki je prepričan, da je za izdelek preplačal. 

 

Slika 12: Stopnje zadovoljstva odjemalcev 

Vir: Vranešević 1999, 192. 

Zadovoljstvo je zagotovo čustveni odgovor na potrošnikov nakup in je posledica primerjave 

med pričakovano in doživeto izkušnjo. Ob tem pa ne gre pozabiti, da se občutek zadovoljstva 

povezuje na (Musek Lešnik 2007, 21): 

 Izdelek, ki lahko s svojo kakovostjo pri kupcu doseže pričakovano zadovoljstvo ali pa 

celo preseženo zadovoljstvo. 

 Blagovno znamko, ki lahko potrošnikova pričakovanja dosega ali presega s svojimi 

objektivnimi in subjektivnimi lastnosti. Ključna objektivna lastnost je kakovost, medtem 

ko med ključne subjektivne lastnosti štejemo psihološki vidik in podobo. 

 Prodajalno, ki lahko z vplivom na potrošnikovo počutje pozitivno vpliva na potrošnikovo 

pozitivno izkušnjo ter s tem na presežek pričakovanj potrošnika. 

 Storitev – kvalitetno in strokovno opravljena storitev ter razlika med pričakovano in 

dejansko prejeto storitvijo tudi lahko pripomore pri presežku potrošnikovih pričakovanj. 

Ob vseh standardih, ki si jih podjetja zastavljajo za izvajanje storitev, pa ne smemo pozabiti, 

da besede in izpovedi niso dovolj. Nujno potrebna so ravnanja in dejanja s strani izvajalcev 

storitev, s katerimi potrošnik preseže pričakovano. 
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4.1 Opredelitev zadovoljstva kupcev 

Najpomembnejša naloga vsakega podjetja je skrb za pridobivanje kupcev in ohranjanje 

njihove zvestobe. Na zadovoljstvo kupca vplivajo vsi zaposleni v podjetju, seveda pa so 

najbolj izpostavljeni tisti, ki imajo direkten stik z obstoječim ali potencialnim kupcem.  

Na svoji spletni strani trgovsko podjetje Spar navaja, da je borba za kupca danes zaradi 

presežka ponudbe nad povpraševanjem vse hujša. Da je vse skupaj še bolj zapleteno, pa se na 

trgu pojavljajo vedno nove tehnologije in novi trendi, h katerim kupec stremi med drugim tudi 

zaradi dobre informiranosti in želje po vrhunsko dovršenemu izdelku (Spar Slovenija 2016).  

Literatura pravi, da je zadovoljstvo najbolj željen rezultat odnosa med kupcem in podjetjem 

ter da je le celotno zadovoljstvo tisto, ki kupca prepriča v širjenje pozitivnih izkušenj ter 

nenazadnje, da se ponovno vrne na prodajno mesto (Jaiswal in Niraj 2007, 6). 

Zadovoljen kupec vpliva na veliko pozitivnih učinkov, kot so: povečan obseg porabe, 

zvestoba kupca, realno pričakovanje, da je zadovoljen kupec pripravljen plačati več za 

določen izdelek, večja toleranca kupca pri morebitnih napakah in manj možnosti, da bi se 

kupec takoj odzval na konkurenčno ponudbo (Kotler 2004, 201). 

Ule in Kline (1996, 249) kot glavne elemente kupčevega zadovoljstva ali nezadovoljstva 

navajata: 

 pričakovanja, ki so povezana s prednakupno fazo, ko si kupec ustvari določena 

pričakovanja; 

 delovanje in učinki posameznega proizvoda v fazi nakupnega odločanja; 

 primerjava kupca med pričakovanim in dejanskim delovanjem proizvoda; 

 potrditev ali zavrnitev pričakovanj kupca; 

 neskladje kot razlika med pričakovanim in dejanskim delovanjem. 

4.2 Razlika med pričakovanjem in zadovoljstvom kupcev 

Zadovoljen kupec je tisti, ki je s svojim nakupom zadovoljil ali celo presegel svoja 

pričakovanja. Ob tem se je potrebno zavedati, da pri vsakdanjih nakupih ta pričakovanja niso 

tako intenzivna. 

Vsak kupec oblikuje svoja pričakovanja na podlagi informacij, ki jih ima o določenem 

izdelku, na podlagi predhodnih izkušenj in na podlagi pričevanja drugih ljudi, ki so že opravili 

nakup (Kotler 2004, 62). 

Četudi so kupčeva pričakovanja nerealna, je kupec zadovoljen šele, ko so le-ta dosežena ali še 

bolje presežena. Kupčeva pričakovanja so lahko nevtralna in to takrat, kadar niso 

presenetljiva, ko pa dosežejo tudi pozitivno presenečenje, govorimo o pozitivnih 



 

32 

pričakovanjih. Pričakovanja kot takšna se pri kupcih ves čas spreminjajo in prav tako se 

spreminja tudi zahtevana raven doseganja pričakovanj. Ravno to pa je tisto, ki podjetjem 

ponuja različne možnosti in sprejemanje različnih standardov za preboj pred konkurenti ter 

nenazadnje tudi za pridobitev potencialnih potrošnikov (Koskela 2002, 23–24). 

Pričakovanja niso fiksna in se lahko spreminjajo glede na okoliščine in glede na informacije, 

ki jih ima kupec. Pri oblikovanju pričakovanj igrajo pomembno vlogo tudi javna podoba 

podjetja, ugled blagovne znamke, informacije drugih ljudi, potrošnikovo poznavanje trga, 

kulturološki in sociološki dejavniki, potrošnikova osebnost, marketinške dejavnosti podjetja 

ipd. Po opravljenem nakupu pa potrošnik potrdi ali ovrže pričakovanja na osnovi doživete 

izkušnje in pridobljene koristi z nakupom. Takšna primerjava je osnova za občutek 

zadovoljstva, ki je lahko (Musek Lešnik 2006, 1): 

 nedoseženo zadovoljstvo – ko je razpon med pričakovanim in doseženem visok, kupec 

namesto zadovoljstva doseže izrazito nezadovoljstvo; 

 pričakovano zadovoljstvo – ko je kupec nevtralen in v trenutku nakupa ter uporabe 

izdelka ni ne zadovoljen ne nezadovoljen; 

 preseženo zadovoljstvo – ko je potrošnik dosegel izrazito zadovoljstvo in je le-to močno 

preseglo njegovo pričakovano zadovoljstvo. 

Kljub temu da je želja vsakega podjetja imeti maksimalno število zadovoljnih kupcev, se v 

množici še vedno pojavijo nezadovoljni kupci. Pri takšnih je zelo pomembno, da podjetje 

reagira v najkrajšem možnem času in v kolikor je le mogoče na hiter in enostaven način 

poskrbi za odpravo tistega faktorja, ki je pri kupcu sprožil nezadovoljstvo. Pri učinkovitem 

reševanju lahko kupec iz nezadovoljstva preide v fazo zadovoljstva. 

4.3 Metode merjenja zadovoljstva kupcev 

Kotler (2004, 63) meni, da je zadovoljstvo porabnika sorazmerno z izdelkom, storitvijo in 

storitvijo ob izdelku, saj le kombinacija vseh treh parametrov zadovolji ali celo preseže 

pričakovanja porabnika. Vsekakor zadovoljstvo potrošnika pomeni njegov odziv ali njegovo 

sodbo o tem, ali so izdelek ter z njim povezane storitve izpolnili njegovo pričakovanje ali pa 

kombinacija z izdelkom in storitvijo ni dosegla nivoja izpolnitve. Ob tem pa ne gre pozabiti 

tudi na dejstvo, da zadovoljen uporabnik pozitivno izkušnjo prenese naprej trem ljudem, 

medtem ko negativno izkušnjo, povezano z izdelkom in storitvijo, nezadovoljen posameznik 

prenese naprej enajstim ljudem. 

Merjenje zadovoljstva potrošnikov je ključni faktor pri uspešnosti trgovskih podjetij 

(Fečikova 2004, 58): 

 uspešna analiza izpostavi prednosti in slabosti pred- in poprodajnih aktivnosti, ki pri 

potrošnikih vzbujajo pozornost (Kotler 1998, 163); 

 zadovoljstvo potrošnika se lahko poveča tudi z zmanjševanjem reklamacij (Devetak 
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2007, 121); 

 merjenje zadovoljstva odjemalca z opravljenim nakupom ali prejeto storitvijo prav tako 

lahko pripomore k izboljšanju le-teh (Potočnik 2001, 188). 

Na osnovi pridobljenih naštetih analiz in raziskav lahko zaključimo, da zadovoljstvo 

potrošnikov vodi k večjemu poslovnemu uspehu podjetja, če le niso analize in raziskave 

zaradi slabe pripravljenosti raziskovalcev ter nenazadnje pomanjkljivosti denarnih sredstev 

premalo obširne. 

Odjemalčevo zadovoljstvo temelji tudi na osnovi obrazca, ki sta ga razvila LaTour in Peat 

(Dubrovski 1997, 33) pri čemer pomenijo Z − zadovoljstvo in k – značilnost izdelka: 

 

Slika 13: Formula za odjemalčevo zadovoljstvo 

Vir: Dubrovski 1997, 33. 

Na osnovi obrazca lahko razberemo, da gre pri potrošnikovi zavesti za primerjavo 

pričakovanega od dejansko prejetega. Poleg tega pa je potrebno upoštevati še ponder (težo), s 

katero potrošnik ovrednoti razliko pri nakupu izdelka ali koriščenju usluge. 

Na spletni strani MetaKocka so v članku zapisane metode za merjenje zadovoljstva kupcev, ki 

so različne, in sicer (MetaKocka 2016): 

 Sistem pritožb, predlogov in pohval – na osnovi zapiskov s strani potrošnikov lahko 

prodajni prostor ali celotna trgovska veriga povzame uporabne predloge za izboljšanje 

ambienta, asortimenta, okolice ter nenazadnje tudi izobraževanje prodajnega osebja. 

 »Mistery shopping« − Namišljeno nakupovanje, ki ga izvedejo najeti ljudje, ki so 

neodvisni in neobremenjeni tako s panogo kot z izdelkom. Ti ljudje se spremenijo v 

potencialnega potrošnika in obiščejo konkurenčna podjetja, nato pa najemniku njegovih 

uslug poročajo o dobrih in slabih izkušnjah, ki so jih ob »namišljenem nakupovanju« 

doživeli. 

 Preučevanje izgubljenih uporabnikov – Podjetje na osnovi evidenc nakupov skuša 

vzpostaviti stik s kupcem, ki je prenehal nakupovati ali koristiti usluge. Na osnovi 

razlogov za odhod takšnega kupca lahko podjetje spremeni ali izdelek ali pa odnos do 

najemnikov storitev. 

 Interna raziskava med zaposlenimi – V trgovinski dejavnosti so prav zaposleni na 

prodajnih mestih tisti, ki imajo največ stika z obstoječimi ali potencialnimi potrošniki. 

Prav zaradi tega so tudi zaposleni lahko dober vir informacij o tem, kako kupcu bolj 

približati izdelek, ga izboljšati in nenazadnje ga tudi dobro oplemeniti s poprodajnimi 

aktivnostmi. 

 Ankete o zadovoljstvu uporabnikov – So največkrat naključne in na omejenem vzorcu 
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potrošnikov. V zadnjem času je ena izmed najbolj uporabljenih metod, s katero ponudniki 

preverjajo zadovoljstvo porabnikov. Ob tem pa ne smemo pozabiti, da osnovni namen 

ankete ni le preverjanje zadovoljstva, temveč tudi usmerjanje pozornosti na to, kako bi 

lahko izboljšali kakovost tehnike prodaje ali kakovost svojih storitev. Sama anketa lahko 

vodi tudi do ugotovitev o tem, kateri ukrepi so bili uspešnejši (pred spremembo ali po 

njej) ter nenazadnje tudi do odkritja prednosti ali slabosti v primerjavi s konkurenčnimi 

podjetji. 

Najboljša podjetja, ki si želijo zmage na modernih trgih tega stoletja so prisiljena v močno 

usmerjenost k potrošniku, slediti in v največji meri tudi ugoditi njegovim pričakovanjem. 

Poleg potrošnika je za uspeh prodaje pomemben tudi popoln nadzor ponudbe in z njo 

povezanih aktivnosti pri tekmecih. 

Merjenju zadovoljstva odjemalcev se opravlja neprestano po določenem zaporedju in po 

predpisanih korakih, saj le tako lahko zagotovimo ustreznost podatkov skozi daljše časovno 

obdobje (Barnes, King in Breen 2004, 136). 

 

Slika 14: Stopnje v procesu merjenja zadovoljstva odjemalcev 

Vir: Johnson in Gustafsson 2000, 15. 

4.3.1 Prvi korak − Določitev ciljev merjenja  

Ko želimo slediti viziji podjetja, njegovim strateškim usmeritvam ter pričakovanjem lastnika, 

vodstva, zaposlenih, si največkrat postavimo cilje, ki jih želimo doseči. V kolikor govorimo o 

trgovski panogi, nam pri doseganju ciljev največkrat pomagajo kupci, bodisi obstoječi, ki jih 

želimo obdržati, ali pa potencialni, ki jih želimo pridobiti (Johnson in Gustafsson 2000,               

13–15).  
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4.3.2 Drugi korak – Kvalitativna raziskava 

Pri samih raziskavah imamo v mislih veliko različnih načinov, ki so lahko odkriti (ko 

udeleženci vedo, da sodelujejo v raziskavi) in prikriti (ko udeleženci ne vedo, da sodelujejo v 

raziskavi). Poleg tega je raziskava lahko tudi kvalitativna in kvantitativna ter raziskava, ki je 

usmerjena na kupce ali pa raziskava, ki vključuje tudi ponudnike, lastnike, zaposlene ter 

dobavitelje. Vsekakor ima vsaka od omenjenih raziskav svojo prednost in slabost, zato je 

zagotovo v tem koraku najbolj smotrno definirati, katera pričakovanja želimo analizirati, koga 

bomo zajeli v analizo in na kakšen način bomo podatke zbirali (Johnson in Gustafsson 2000, 

14–15).  

4.3.3 Tretji korak – Priprava vprašalnika 

Pri pripravi vprašalnika moramo biti v prvi vrsti osredotočeni na to, da je vsebina vprašanj 

razumljiva, enostavna in da sam vprašalnik ni preobsežen. Anketni vprašalnik je največkrat 

sestavljen iz treh delov, ki v prvem pomeni kratko predstavitev in namen vprašalnika, sledi 

jedro in na koncu še zahvala. V jedru je namen pridobiti na osnovi smiselno povezanih 

vprašanj tudi uporabne odgovore, ob tem pa ne smemo pozabiti na dejstvo, da anketirancem 

proti koncu popušča zbranost in tudi razpoloženje do odgovarjanja (Johnson in Gustafsson 

2000, 15–16).  

4.3.4 Četrti korak – Zbiranje podatkov 

Najpogostejša metoda zbiranja kvantitativnih podatkov je z anketo, s tem da je na ta način 

tudi najtežje doseči ciljno skupino oziroma primerno število ljudi, ki so pripravljeni 

odgovarjati v celoti na anketo. Prav zaradi slednjega so se razvile različne metodologije 

anketiranja, kamor sodi (Johnson in Gustafsson 2000, 15–16): 

 Računalniško podprto spletno anketiranje – kjer anketiranec samostojno odgovarja na 

vprašalnik, anketar pa v proces ni vključen. 

 Računalniško podprto osebno anketiranje je osebno, pri čemer sodelujeta tako anketar kot 

anketiranec. Vprašalnik anketar izpolnjuje na osnovi odgovorov anketiranca, in sicer 

direktno na prenosnem računalniku. 

 Računalniško podprto telefonsko anketiranje je izpolnjevanje anketnega vprašalnika na 

osnovi telefonskega klica, ko anketar zapisuje odgovore anketiranca direktno v 

računalnik. 

Za kakovost rezultatov je ključnega pomena določitev vzorca anketirancev, saj ne moremo 

anketirati vseh odjemalcev, zato je določitev ustreznega števila anketirancev pri pridobitvi 

reprezentativnih rezultatov zelo pomembna. 
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4.3.5 Peti korak – Analiza rezultatov 

Ključni del vsake bodisi akademske kot tržne raziskave je analiza podatkov. Pridobljene 

podatke lahko analiziramo s pomočjo tabel in grafov, na osnovi katerih lahko v nadaljevanju 

sklepamo, predvidevamo, delamo zaključke in nenazadnje tudi sprejemamo korektivne ukrepe 

in odločitve (Johnson in Gustafsson 2000, 16–17). 

4.3.6 Šesti korak – Priprava ukrepov za izboljšanje 

Glede na pridobljene podatke, na osnovi analize odgovorov odjemalcev, dosežemo pozicijo, 

ki jo posamezna razsežnost rezultata ankete doseže glede na zadovoljstvo odjemalca in 

pomembnost doseganja končnega smisla po doseganju zadovoljstva odjemalcev. Tako delimo 

štiri osnovne pozicije (Kotler 2004, 441): 

 A – nujno izboljšati: odjemalec je s trenutno ponudbo nezadovoljen, kar pomeni, da je 

potrebno dvigniti raven ponudbe, v kolikor želimo ugoditi in doseči nivo odjemalca, ki ga 

pričakuje in želi. 

 B – obdržati na visokem nivoju: odjemalec je s ponujenim zadovoljen, saj zadovolji 

njegova pričakovanja, ki pa v tem primeru niso zelo visoka. 

 C – ni pomembna: odjemalec ne pričakuje veliko, kar pomeni, da ga kakršna koli dodatna 

aktivnost na področju ponudbe ne more niti pretirano navdušiti in ne pretirano odvrniti. 

 D – ali je vredno: razsežnost ponudbe za odjemalca ni pomembna pri tem, da je 

zadovoljstvo visoko. 

Pripravljene ukrepe je potrebno uskladiti s cilji, vizijo in strategijo podjetja, kajti če le-ti 

močno odstopajo, potem se moramo vprašati o smiselnosti izvajanja ukrepov, saj lahko 

namesto povečanja prihodka za podjetje ustvarimo več odhodkov v primerjavi s 

pričakovanimi prihodki.  
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5 ZNAČILNOSTI TRGOVINSKE PANOGE V SLOVENIJI 

Novinar Dnevnika v članku »Vsak četrti Slovenec kupuje v diskontih« navaja, da se največji 

nakupi največkrat odvijajo prav v diskontih, kar posledično vpliva na več deset milijonske 

vložke diskontnih trgovcev v širitev mreže trgovskih središč, čigar namen je povečati tržni 

delež. Slednji počasi narašča in prevzema večinski tržni delež, ki je bil še nedavno v rokah 

Spara in Mercatorja. Kljub vsemu Jakob Južnič iz družbe GfK Slovenija ne napoveduje 

tolikšne spremembe nakupovalnih navad kupcev, da bi kateri koli od dvojice zaprl svoja vrata 

(Bratanič 2016). 

K vedno večjemu porastu tržnega deleža diskontnih trgovcev je zagotovo pripomogel prizor 

nakupovalca, ki pozorno preverja izdelek in njegovo ceno. Da je do takšnega prizora prišlo, je 

zagotovo vplivala visoka stopnja brezposelnosti, nižji realni prihodek in negotovost v boljši 

jutri. 

Raziskave analitske hiše A. C. Nielsen kažejo, da se je skupna vrednost prodajnih dobrin 

znižala za 6,2 odstotka (The Power of Private Label 2015, 7). 

V svojih raziskavah družba Gfk ugotavlja, da največ nakupov slovenski potrošnik opravi v 

Hoferju (11 %) in nekoliko manj v Lidlu (10 %), a se te številke naglo spreminjajo. Prva 

izbira slovenskega potrošnika je še vedno Spar, s svojimi 29 %, kateremu z 28 % sledi 

Mercator, ki pa je v zadnjem letu in pol zgubil 8 % točk, medtem ko jih je v primerjavi z 

letom 2011 pridobil Tuš. V skupnih analizah diskontnih trgovcev v primerjavi z ostalimi 

trgovci še vedno vodita Spar in Mercator z 28-odstotnim tržnim deležem, kateremu sledita 

Hofer in Lidl, za njima pa bijeta boj za prevlado Tuš in Eurospin (Bratanič 2016). 

Ob prebiranju spletne strani Žurnal 24ur je v članku z naslovom 'Spar najmanj dražil' zapisana 

analiza vrednosti žurnalove košarice, kjer lahko razberemo njihovo oceno, ki pravi, da se je 

vrednost nakupovalne košarice najmanj podražila pri velikemu trgovcu Interspar. Menijo tudi, 

da kupci kupujejo le še izdelke, ki so cenovno ugodni oziroma izdelke, ki so na voljo le na 

njihovih prodajnih mestih (Lukič 2009). 

Podobne izkušnje imajo tudi pri še vedno največjem trgovcu na slovenskem trgu Mercatorju. 

Slednji je trend padanja ublažil s prisotnostjo izdelkov pod blagovnimi znamkami, ki smo jih 

poznali v naši mladosti in jih lahko na policah Mercatorja najdemo pod izdelki z retro 

embalažo. Rezultati analiz, ki jih je notranji nadzor opravil na prodajnih mestih, kažejo, da je 

pri omejitvi padanja tržnega deleža pripomoglo tudi izboljšanje kakovosti izdelkov, ki jih 

prodajajo pod lastno blagovno znamko in množična znižanja izdelkov, saj v različnih 

mesečnih akcijah ponujajo več kot tisoč izdelkov z ugodnejšimi cenami (Mercator 2015).  

Odlično statistiko brez padca prodaje po skupinah izdelkov vodi Hofer, ki ima v svoji stalni 

ponudbi okoli 900 izdelkov. V večini izdelki niso slovenskega porekla, vendar pa se zaradi 
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povpraševanja kupcev tudi to razmerje spreminja v korist izdelkom s slovenskim poreklom. 

Strmo rast prihodkov beležijo tudi v Lidlu, ki kljub rasti priznava, da se kriza odraža tako na 

strani kupcev kot na strani dobaviteljev. Povečanje prihodkov in zmanjšanje odhodkov so 

dosegli z optimizaciji logističnih poti in delovnih procesov. Kljub slednjemu načrtujejo v 

letošnjem letu povečanje števila zaposlenih od 100 do 200 delavcev, saj je predvidena tudi 

investicija v pet novih diskontnih centrov (Kržišnik 2014). 

Na osnovi zgoraj napisanega dejstva lahko ocenimo, da se je percepcija pri kupcih 

spremenila, saj kupci diskonta ne ocenjujejo več kot drugorazredno ponudbo, temveč nekaj, 

kar je lahko dostopno, z zadostno zalogo in z vedno bolj privlačnim izgledom. 

5.1 Tržna struktura panoge 

Najbolj razvejano diskontno mrežo v Sloveniji ima Hofer saj premore kar 78 diskontnih 

centrov in le-to namerava v prihodnosti na našem trgu še širiti. Prav tako kot Hofer ima enako 

vizijo širitve diskontnih centrov tudi Lidl, ki je nedavno odprl svoj 47. trgovski center. 

Nekoliko manjši, a kljub temu veliko obiskan, je tretji diskontni trgovec Eurospin, ki ima 

danes 46 poslovnih enot, njihovo število pa naj bi se do leta 2020 povečalo na ocenjenih 60 

poslovnih enot. Slednji trgovec se z vključitvijo oddelka Pekarna z veliko hitrostjo približuje 

konkurenčnosti vodilnima diskontnima trgovcema Hoferju in Lidlu, ki pa imata v planu svojo 

prednost ohraniti z vključitvijo ponudbe ekoloških živil (Bratanič 2016). 

Ob prebiranju napovedi za prihodnost pri vseh trgovcih z živili je zaznati predvidevanje, da 

bo prodaja padla na področju najosnovnejših živil, kot so zelenjava in ostale vrtnine, kamor 

sodi tudi najrazličnejše sadje. Varčevanje na področju takšnih živil je bodisi posledica slabih 

obetov na trgu dela, v veliki večini pa slovenski kupec (59 %) pridela vrtnine sam ali jih 

pridobi pri sorodnikih, in sicer v želji, da zagotovi višjo kakovost živil in nenazadnje tudi 

zaradi tega, ker želi prihraniti (Murkovič 2014). 

5.2 Tekmovalnost med organizacijami v panogi 

Glavni namen trgovskega podjetja ni le posredovalna dejavnost, temveč v prvi vrsti 

ustvarjanje dobička svojim lastnikom. Najbolj uspešna pri tem so zagotovo tista trgovska 

podjetja, za katera se odloči potrošnik v razmerah popolne konkurence. Pri tem glavno vlogo 

zagotovo igra vrednost, ki jo kupci pridobijo s samim nakupom, večja, kot je, večji bo obseg 

prodaje izbranega trgovca. Kombinacija velikega obsega prodaje z nizkimi stroški omogoča 

visoko dodano vrednost in izplačilo dobička lastnikom (Porter 2008, 18).  

Ker pa so podjetja med seboj odvisna znotraj panoge, ne smemo pozabiti, da poteza 

konkurenta povzroči reakcijo drugih podjetij. Pri analizi konkurentov si lahko pomagamo s 
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Porterjevim modelom analize konkurence v panogi na osnovi delovanja naslednjih 5 silnic 

(Porter 1998, 5):  

 

Slika 15: Porterjev model konkurence v panogi 

Vir: Porter 1998, 5. 

 Konkurenca: Po definiciji je konkurenca tekmovanje tržnih subjektov, ki želijo doseči 

svoj cilj. Konkurenca na trgu je zagotovo dobrodošla, dokler govorimo o tem, da 

zagotavlja večjo izbiro, cenejše in kvalitetnejše blago ter možnost večje izbire.  

 Potencialna konkurenca: O kateri govorimo, kadar preti nevarnost vstopa novih podjetij v 

panogo v želji po pridobitvi tržnega deleža. 

 Pogajalska moč kupcev: Je največkrat izrabljena za znižanje cene, povečanje storitev in 

dodatnih prodajnih in poprodajnih storitev. 

 Pogajalska moč dobaviteljev: Pride do izraza pri velikih podjetjih, ki nudijo izdelke ali 

storitve kot samostojni akter na trgu in nimajo prave konkurence. V takšnem primeru 

govorimo o tem, da je dobavitelj močan, kar pomeni, da lahko brez posledic spreminja 

asortimenta, cene in kakovost izdelkov ter storitev. 

 Grožnje substitutov: So prisotne takrat, kadar substituti postanejo privlačnejši glede cene, 

funkcionalnosti in dostopnosti, kar vpliva na preusmeritev kupcev, da svoje nakupovalne 

navade preusmerijo na substitute. 

Na osnovi letnih poročil (Mercator 2014; Lidl 2014) in člankov na spletih straneh, ki pišejo o 

poslovanju trgovskega podjetja na slovenskem trgu (Spar Slovenija 2016; Hofer 2016), lahko 

povzamemo, da se tekmovalnost med trgovskimi organizacijami odraža v:  

 Prodajni asortiment: Pri vseh trgovcih v živilski panogi lahko zasledimo bogato ponudbo 

tako slovenskih, tujih in tudi lastnih blagovnih znamk. Prav ta raznovrstna ponudba nudi 

kupcu možnost izbire povezane s kakovostjo, trendom in primerljivo ceno. 
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 Akcije in znižanja cene: To nudijo vsi trgovci, le da so višine popustov odvisne od 

pogajalske moči trgovca pri svojem dobavitelju. Popust, s katerim lahko razpolaga 

trgovec pri kreiranju prodajne cene je odvisen od količinske kupne moči trgovca do 

dobavitelja. Znano je namreč, da ima trgovec z večjo kupno močjo do dobavitelja boljšo 

pogajalsko izhodišče, na katerega pa zagotovo vplivajo tudi število trgovin, plačilna 

sposobnost, vizija, cilji in strategija podjetja. Na osnovi dobrih bonitetnih ocen trgovca v 

zadnjem času v medijih lahko sledimo tudi objavam, kot so: 'Zagotavljamo vam najnižjo 

ceno', 'V kolikor na slovenskem trgu najdete nižjo ceno, vam kupnino vrnemo' itd. Odnos 

med trgovcem in dobaviteljem vpliva tudi na trajanje akcije, saj je le-ta lahko 

kratkotrajna (le nekaj dni – vikend akcija) ali pa je razpeta na daljše časovno obdobje 

(lahko tudi nekaj mesecev in se imenuje trajno nizka cena).  

 Kartice zvestobe: Poplavile so trg v zadnjih nekaj letih, a kljub temu ocenjujemo, da ni 

odveč dilema – v prid prodajalcem ali posamezniku kot potrošniku. Dejstvo je, da so 

kartice orodje za pridobivanje podatkov o potrošnikih. Kartice zvestobe tako lahko 

najdemo v Mercatorju (Mercator Pika kartica), Sparu (Spar plus kartica) in Tušu (Tuš 

klub kartica), medtem ko se diskontni trgovci Hofer, Lidl in Eurospin pri pridobivanju 

kupcev ne poslužujejo kartic zvestobe. Kljub agresivnim pristopom trgovcem, ki 

operirajo s karticami zvestobe ter posledično ugodnejšim nakupom na določeni dan, za 

določeno ciljno skupino (upokojenci, študentje ...), pa diskontni trgovci še vedno pridno 

dvigajo tržni delež na slovenskem trgu. 

 Ponudba po meri: Spar in Mercator ponujata ugodnosti glede na praznik, sezono, želje 

potrošnika in nakupne navade. Tuš se približa potrošniku tako, da si le-ta lahko sestavi 

svojo akcijo potrošnih dobrin v sklopu akcije 'Mojih 10', kjer si vsak potrošnik lahko 

sestavi svojo akcijo z desetimi izdelki. Diskontni trgovci prilagajajo ponudbo trendu in 

uporabnosti, pri tem pa zagotavljajo ugodne cene in zadostne količine v času akcije.  

 Odpiralni čas: Se povečuje tako na dnevnem in tedenskem nivoju in je pri tempu 

življenja, ki ga imamo, zagotovo priljubljen pri potrošnikih, kar pa v nasprotnem primeru 

pri zaposlenih v trgovskih centrih zagotovo vpliva na razpoloženje in splošno klimo v 

trgovskem centru. 

5.3 Pogajalska moč uporabnikov (kupcev) in dobaviteljev v panogi 

Pogajamo se prav vsi, vsak dan in na več različnih področjih, tako osebnih kot poslovnih, zato 

lahko trdimo, da so pogajanja del našega življenja.  

Ko postanejo pogajanja del našega poslovnega procesa, smo ljudje mnogo bolj previdni kot 

pri osebnih pogajanjih, saj pri slednjih največkrat odreagiramo rutinsko in pod vplivom 

različnih čustvenih emocij. Pri poslovnih pogajanjih smo bolj natančni, saj cilje, ki jih na 

podlagi pogajanj želimo doseči, načrtujemo in pri tem upoštevamo strategijo podjetja. 

Rezultat samih pogajanj je zelo odvisen od komunikacijskih veščin, osebnih lastnosti 
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posameznika, upoštevanja kulturnih ter moralno etičnih vrednost in seveda nenazadnje tudi od 

upoštevanja različnih pogajalskih taktik. O uspešnih pogajanjih govorimo takrat, kadar le-ta 

prinesejo korist obema pogajalcema (Porter 2000, 108). 

Pogajanja so večsmeren proces komuniciranja, so zbliževanje stališč, so del sodelovanja in 

nasprotovanja posameznikov, organizacij in skupin, katerim je vsem skupno le to, da želijo 

doseči planirani cilj. In prav zaradi največje veščine človeka, ki jo je izumil v začetku svoje 

dobe, se besedno komuniciranje postavi na prvo mesto, ko govorimo o pogajanjih. Kadar 

govorimo o verbalnih pogajanjih moramo poseben poudarek nameniti tudi načinu uporabe 

glasu, saj je pomembno, kako povemo in kaj povemo. Pri neverbalni tehniki pogajanj na 

končni izid vpliva naša drža, upravljanje z rokami in očmi ter nenazadnje tudi urejenost, 

primerna poslovnemu pogajanju. Govorica telesa ali nebesedna komunikacija je tista, ki je 

bila edini način komuniciranja med ljudmi več tisoč let in zagotovo lahko trdimo, da ne bo šla 

nikoli v pozabo, saj nam je govorica telesa preprosto dana ob rojstvu. Poleg besedne in 

nebesedne komunikacije se v poslovnem svetu pričnejo in nenazadnje tudi končajo dogovori 

v obliki pisne komunikacije. Prednost pisni komunikaciji poslovneži pripisujejo možnosti 

arhiviranja in s tem tudi možnosti večkratnega vpogleda v dogovorjeno med pogajanji 

(Možina 2004, 276).  

V sklopu pogajanj je najpomembnejši dogovor pri pomembnih stvareh, ki je na strani 

odjemalca zagotovo to, da želi prejemati redno in dobro blago po konkurenčnih cenah, 

medtem ko je na strani dobavitelja na prvem mestu zagotovilo s strani odjemalca, da bo redno 

naročal in plačeval svoje obveznosti, saj lahko le na osnovi takšnih zagotovil dobavitelj 

upraviči nove naložbe in investicije v raziskave in razvoj (Jaklič 2009, 282). 

5.3.1 Pogajalska moč kupca, trgovca 

Danes ima trgovec z dobro bonitetno oceno, visokim tržnim deležem in dobro zastavljeno 

strategijo razvoja podjetja zagotovo odlično pogajalsko izhodišče pri dobaviteljih. V želji, da 

bi bil trgovec s strani potrošnikov najbolj obiskan, je največkrat glavna tema pogajanj na 

strani trgovca imenovana cena (Porter 2000, 109).  

Nedavno so potrošniki katerega koli trgovca plačali za proizvod ali storitev toliko, kot so 

ocenili vrednost koristi. Trg dela pa je današnjega potrošnika pripeljal do nakupa, za katerega 

odšteje najnižjo možno ceno, medtem ko še vedno želi ohraniti nakup na enakem 

kakovostnem nivoju. Prav takšne nakupne navade današnjega potrošnika so trgovce 

vzpodbudile, da se pogajajo za dodatne popuste, ki so vezani ali na količino naročenega blaga 

ali na kreditiranje v obliki odloženih podaljšanih plačilnih rokov (Porter 2000, 109; Jaklič 

2009, 281–282).  
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5.3.2 Pogajalska moč dobavitelja 

Atraktivni izdelki, organizirana razpečava ter gibanje izdelkov in storitev od proizvajalca do 

kupca je zagotovo prednost dobavitelja. Danes je večina proizvajalcev usmerjena v direktno 

prodajo do trgovcev s čim manj posredniki, saj so le tako lahko cenovno konkurenčni in 

dostopni tako trgovcem kot tudi končnim potrošnikom (Porter 2000, 108). 

Nižje cene, večji količinski popusti s kombinacijo kreditiranja kot zakasnelo plačilo pa 

vsekakor tudi dobavitelji, proizvajalci znajo vnovčiti v svojo korist. Največkrat si na osnovi 

naštetih bonitet dobavitelji zagotovijo prostor na prodajnih mestih, dolgoročno odjemno 

pogodbo, sodelovanje v nagradnih igrah, možnost sponzoriranja vrhunskih športnih asov … 

Da, zagotovo je dobavitelj dodatno nagrajen tudi, če ga trgovec v medijskih oglasih naredi 

prepoznavnega, saj to prav tako povečuje prodajo, prihodke in posledično tudi veča dobiček 

na strani trgovca in na strani dobavitelja (Jaklič 2009, 282). 
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6 EMPIRIČNI DEL − RAZISKAVA ZADOVOLJSTVA KUPCEV V TRGOVINAH 

NA DROBNO V NESPECIALIZIRANIH PRODAJALNAH, PRETEŽNO Z 

ŽIVILI, V VEČJIH TRGOVSKIH CENTRIH 

6.1 Metodologija 

Anketiranje se je izvajalo v septembru 2015. Zanesljivost merjenja vprašalnika smo preverili s 

Cronbachovim koeficientom alfa3, ki je znašal 0,938 – izidi raziskave so zelo zanesljivi (Field 

2013). 

Podatke smo statistično obdelali in analizirali s pomočjo programske opreme SPSS 22.0. 

Poleg računanja opisnih statistik (frekvence, srednje vrednosti, standardni odkloni) smo 

izvedli še t-test, korelacijsko in regresijsko analizo, pridobljene podatke pa smo tabelarično in 

grafično prikazali, jih opisno analizirali ter pojasnili. 

6.2 Vzorec 

V raziskavo smo vključili kupce v trgovinah na drobno – v nespecializiranih prodajalnah, 

pretežno z živili, v večjih trgovskih centrih − ki so hkrati tudi uporabniki spletnih socialnih 

omrežij LinkedIn, Facebook in Google+, kar je predstavljalo tudi vzorec (priložnosten in 

nereprezentativen) anketiranih oseb. Prejeli smo 192 popolnoma rešenih vprašalnikov.  

Ženske so izpolnile 129 vprašalnikov (67,2 %), moški 63 vprašalnikov (32,7 %). Največ 

anketiranih oseb je v starostni skupini od 41 do 50 let (32,3 %), s končano 

visokošolsko/univerzitetno izobrazbo (34,9 %), ki so zaposlene (82,8 %). Ostali podatki so 

razvidni v preglednici 1. 

Preglednica 1: Demografski podatki anketiranih oseb 

Karakteristike Deskriptor             f        f % 

spol ženski 129 67,2 

 moški 63 32,8 

starost od 15 do 20 let 0 0 

 od 21 do 30 let 14 7,3 

 od 31 do 40 let 60 31,3 

 od 41 do 50 let 62 32,3 

 od 51 do 60 let 48 25,0 

 nad 61 let 8 4,2 

izobrazba osnovnošolska izobrazba 4 2,1 

 strokovna srednješolska izobrazba 13 6,8 

 srednješolska izobrazba 53 27,6 

                                                 
3 Vrednost nad 0,800 pomeni, da je zanesljivost vprašalnika zelo dobra. 
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Karakteristike Deskriptor             f        f % 

 višješolska izobrazba 25 13,0 

 visokošolska/univerzitetna izobrazba 67 34,9 

 specializacija, strokovni magisterij 15 7,8 

 znanstveni magisterij, doktorat znanosti 15 7,8 

status študent 5 2,6 

 zaposlen 159 82,8 

 brezposeln 8 4,7 

 upokojenec 18 9,9 

Skupaj  182 100,0 

6.3 Nakupi v živilskih trgovinah 

Večina anketiranih oseb (31,8 % anketiranih) v živilskih trgovinah nakupuje večkrat 

tedensko, sledijo anketirane osebe, ki v živilskih trgovinah nakupujejo enkrat mesečno 

(15,6 % anketiranih) in večkrat tedensko (14,1 % anketiranih), najmanj anketiranih oseb pa v 

živilskih trgovinah nakupuje enkrat letno (1,0 % anketiranih) – slika 1. 

 

Slika 16: Pogostost nakupa v živilskih trgovinah 

Večina anketiranih oseb (58,3 % anketiranih) kupuje v običajnih živilskih trgovinah in 

supermarketih (41,7 % anketiranih), najmanj pa v drugih manjših živilskih trgovinah (2,1 % 

anketiranih) – slika 2. 
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Slika 17: Tip živilske prodajalne nakupa 

Anketirane osebe so zadovoljstvo z nakupi v posameznih tipih živilskih trgovin lahko 

odgovarjale z izbiro ene izmed petih ponujenih možnosti, in sicer: 

 1 sploh nisem zadovoljen;  

 2 nisem zadovoljen; 

 3 niti nezadovoljen niti zadovoljen; 

 4 zadovoljen sem; 

 5 zelo sem zadovoljen. 

Podatke v preglednici 1 smo razvrstili padajoče glede na povprečno vrednost zadovoljstva z 

nakupi. Iz preglednice je razvidno, da so anketirane osebe z nakupi najbolj zadovoljne v 

trgovinah na drobno v večjih trgovskih centrih (PV = 3,86), najmanj pa z nakupi v drugih 

manjših trgovinah (PV = 3,52). Sicer pa anketirane osebe trdijo, da so v povprečju v vseh 

trgovinah zadovoljni z nakupi (PV > 3,40). Standardni odkloni se gibljejo med 0,63 in 0,84. 

Preglednica 2: Zadovoljstvo z nakupi v trgovinah  

Tip trgovine PV SD 

trgovina na drobno v večjih trgovskih centrih 3,86 0,71 

trgovina na drobno v supermarketih 3,85 0,63 

diskontna trgovina tujih trgovcev 3,75 0,84 

trgovina na drobno v običajnih trgovinah 3,72 0,63 

druga manjša trgovina 3,52 0,77 

82 anketiranih oseb (42,7 % anketiranih) je bolj zadovoljna z nakupi v trgovinah na drobno v 

večjih trgovskih centrih kot z nakupi v diskontnih trgovinah tujih trgovcev, 82 anketiranih 

oseb (42,7 % anketiranih) je v obeh trgovinah enako zadovoljna, 28 anketiranih oseb (14,6 % 

anketiranih)  pa je manj zadovoljna z nakupi v trgovinah na drobno v večjih trgovskih centrih 

kot z nakupi v diskontnih trgovinah tujih trgovcev. 

58,3 %

41,7 %

10,9 %

16,7 %

2,1 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 %

V običajnih trgovinah

V supermarketih

V trgovini na drobno v večjih

trgovskih centrih

V diskontih trgovinah tujih trgovcev

V drugih manjših trgovinah



 

46 

Vsak kupec si zasluži pozornost. Največ anketiranih oseb (92,2 % anketiranih) meni, da so 

prodajalci v trgovinah na drobno (pretežno trgovine z živili) pozorni do kupcev, 7,8 % 

anketiranih oseb pa meni, da pozornosti s strani prodajalcev dobijo manj, kot jo pričakujejo. 

Največ anketiranih oseb (29,2 % anketiranih) kupuje v živilskih trgovinah skupine Spar d. d., 

najmanj pa v trgovinah Jager – Jagros d. o. o. (2,1 % anketiranih) – slika 3. 

 

Slika 18: Trgovine 

6.4 Pomembnost (pričakovanje) in dejansko stanje zadovoljstva kupcev v prodajalnah 

na drobno (pretežno prodajalne z živili) v večjih trgovskih centrih 

Anketirane osebe so najprej ocenjevale pomembnost posamezne trditve v trgovini na drobno 

(pretežno prodajalne z živili) v večjem trgovskem centru, ki jo najpogosteje obiskujejo, nato 

pa so ocenjevale dejansko stanje njihovega zadovoljstva za posamezno trditev v tej trgovini – 

preglednica 3.  

Stopnjo pomembnosti posamezne trditve so anketirane osebe ocenjevale z izbiro ene izmed 

petih ponujenih možnosti, in sicer: 

 1 sploh ni pomembno;  

 2 ni pomembno; 

 3 niti ni pomembno niti je pomembno; 

 4 pomembno je; 

 5 zelo je pomembno. 

Dejansko stanje zadovoljstva pri posamezni trditvi pa so anketirane osebe ocenjevale z izbiro 

naslednjih petih ponujenih možnosti: 

 1 nikakor ne velja za to trgovino;  

 2 ne velja za to trgovino; 
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 3 niti ne velja niti velja za to trgovino; 

 4 velja za to trgovino; 

 5 popolnoma velja za to trgovino. 

Anketiranim osebam so v povprečju vsi omenjeni dejavniki za njihovo zadovoljstvo 

pomembni (PV > 3,40). Kot najpomembnejši dejavnik za njihovo zadovoljstvo so poudarili 

dovolj veliko parkirišče trgovine (PV = 4,58), sledijo enostavnost in priročnost dostopa do 

parkirišča trgovine (PV = 4,38), vidnost cene izdelkov (PV = 4,53), prijaznost prodajnega 

osebja (PV = 4,48) in lokacija trgovine (PV = 4,46). Anketiranim osebam je v povprečju 

najmanj pomembni dejavnik prijetnost, atraktivnost in sodobnost dekoracije, pohištva in 

opreme v trgovini (PV = 3,45). Standardni odkloni se gibljejo med 0,72 in 1,17. 

Anketirane osebe so v povprečju pri vseh omenjenih dejavnikih zadovoljne z dejanskim 

stanjem v prodajalnah na drobno (pretežno prodajalne z živili) v večjih trgovskih centrih 

(PV > 3,40) – trditve veljajo za trgovino, ki jo najpogosteje obiskujejo. Najbolj so zadovoljne 

z velikostjo parkirišča trgovine (PV > 4,34) in z enostavnostjo in priročnostjo dostopa do 

parkirišča (PV > 4,34), nato s primernostjo odpiralnega časa trgovine (PV > 4,28) in lokacijo 

trgovine (PV > 4,15). Najmanj pa so zadovoljni s trditvijo »Pri blagajni imam dovolj časa za 

sortiranje izdelkov v vrečke.« (PV > 3,45). Standardni odkloni se gibljejo med 0,85 in 1,23. 

Preglednica 3: Pomembnost (pričakovanje) in dejansko stanje zadovoljstva kupcev 

Kazalnik Pomembnost 

(pričakovanje) 

Dejansko stanje p 

PV SD PV SD 

Parkirišče je dovolj veliko. 4,58 0,75 4,34 0,97 0,000 

Enostaven in priročen dostop do parkirišča. 4,56 0,81 4,34 0,94 0,000 

Cena izdelkov je vidna. 4,53 0,72 3,93 1,04 0,004 

Prijaznost prodajnega osebja. 4,48 0,74 3,87 1,03 0,001 

Lokacija trgovine. 4,46 0,79 4,15 0,92 0,084 

Odpiralni čas trgovine je primeren. 4,40 0,83 4,28 0,91 0, 173 

Čakalna vrsta na blagajni ni velika. 4,35 0,84 3,61 1,14 0,000 

Izbira izdelkov je velika. 4,34 0,84 3,92 0,93 0,000 

Pri nepredpakiranih izdelkih (meso, sadje in 

zelenjava) je poreklo blaga jasno in vidno 

označeno. 

4,29 0,88 3,67 1,02 0,001 

Oddelki v trgovini so čisti in svetli. 4,28 0,79 3,93 0,85 0,000 

Izdelki so jasno označeni. 4,28 0,82 3,75 0,97 0,000 

Pripravljenost prodajnega osebja podati dodatne 

informacije o izdelku. 

4,28 0,81 3,63 1,07 0,007 

Prijaznost trgovcev na oddelku informacij. 4,26 0,89 3,79 0,95 0,000 

Pri blagajni imam dovolj časa za sortiranje izdelkov 

v vrečke. 

4,18 0,98 3,45 1,23 0,000 
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Kazalnik Pomembnost 

(pričakovanje) 

Dejansko stanje p 

PV SD PV SD 

Zaloga posameznih izdelkov je zadostna. 4,17 0,85 3,91 1,01 0,007 

Na prodajnih policah je zadostno število izdelkov 

slovenskega porekla. 

4,12 1,02 3,50 1,11 0,005 

Natančne informacije o prodajnih akcijah. 4,08 0,92 3,86 1,03 0,000 

Prodajne akcije so lepo označene in na pravem 

mestu. 

4,04 0,96 3,82 0,98 0,000 

Poreklo izdelkov je eden od ključnih elementov 

odločitve za njihov nakup. 

3,83 1,16 3,56 1,06 0,000 

Dobro označen dostop do trgovine. 3,77 1,17 4,08 0,97 0,000 

Dekoracija, pohištvo in oprema v trgovini so 

prijetni, atraktivni in sodobni. 

3,45 0,94 3,56 0,93 0,000 

6.5 Preverjanje hipotez 

V nadaljevanju smo preverjali zastavljene hipoteze. 

6.5.1 Hipoteza 1: Kupci so zadovoljni z nakupi v trgovinah na drobno v večjih trgovskih 

centrih zaradi izbire izdelkov, porekla izdelkov, lokacije, dostopnosti, parkirnih 

prostorov, enostavnosti in priročnosti dostopa. 

Hipotezo smo preverili s korelacijsko analizo (Pearsonov korelacijski koeficient).  

V preglednici 4 so prikazane povezanosti med pomembnimi dejavniki odločitve nakupa v 

trgovinah na drobno v večjih trgovskih centrih in zadovoljstvom z nakupi v teh trgovinah. Iz 

preglednice je razvidno, da je zadovoljstvo z nakupi v trgovinah na drobno v večjih trgovskih 

centrih povezano (p < 0,05) z dovolj velikim parkiriščem (0,715** − visoka pozitivna 

povezanost), velikim izborom izdelkov (0,743** − visoka pozitivna povezanost), zadostnostjo 

zaloge posameznih izdelkov (0,641** − srednje močna pozitivna povezanost), jasno označbo 

izdelkov (0,530** − srednje močna pozitivna povezanost), prijaznostjo trgovcev na oddelku 

informacij (0,205** − šibka pozitivna povezanost) in z dejstvom, da na blagajni ni velike vrste 

(0,165* − šibka pozitivna povezanost).  

Iz preglednice je prav tako razvidno, da ostali dejavniki niso povezani z zadovoljstvom z 

nakupi v trgovinah na drobno v večjih trgovskih centrih (p > 0,05). Razlog gre pripisati 

dejstvu, da so anketiranim osebam ti dejavniki nekako samoumevni, ko se odločijo za nakup v 

trgovinah na drobno v večjih trgovskih centrih. 
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Preglednica 4: Povezanost zadovoljstva z nakupi v trgovinah na drobno v večjih 

trgovskih centrih s pomembnimi dejavniki odločitve nakupa v teh 

trgovinah 

Pomembni dejavniki odločitve nakupa v trgovinah na drobno 

v večjih trgovskih centrih 

Zadovoljstvo z nakupi v trgovinah 

na drobno v večjih trgovskih centrih 

Lokacija trgovine. 0,033 (p = 0,650) 

Dobro označen dostop do trgovine. 0,010 (p = 0,896) 

Enostaven in priročen dostop do parkirišča. 0,007 (p = 0,925) 

Parkirišče je dovolj veliko. 0,715** (p = 0,000) 

Odpiralni čas trgovine je primeren. 0,038 (p = 0,605) 

Dekoracija, pohištvo in oprema v trgovini so prijetni, 

atraktivni in sodobni. 
0,065 (p = 0,374) 

Oddelki v trgovini so čisti in svetli. 0,001 (p = 0,984) 

Izbira izdelkov je velika. 0,743** (p = 0,000) 

Zaloga posameznih izdelkov je zadostna. 0,641** (p = 0,000) 

Pri nepredpakiranih izdelkih (meso, sadje in zelenjava) je 

poreklo blaga jasno in vidno označeno. 
0,022 (p = 0,764) 

Na prodajnih policah je zadostno število izdelkov slovenskega 

porekla. 
0,017 (p = 0,818) 

Poreklo izdelkov je eden od ključnih elementov odločitve za 

njihov nakup. 
0,001 (p = 0,986) 

Izdelki so jasno označeni. 0,530** (p = 0,000) 

Cena izdelkov je vidna. 0,072 (p = 0,322) 

Natančne informacije o prodajnih akcijah. 0,124 (p = 0,086) 

Prodajne akcije so lepo označene in na pravem mestu. 0,114 (p = 0,116) 

Pripravljenost prodajnega osebja podati dodatne informacije o 

izdelku. 
0,097 (p = 0,180) 

Prijaznost prodajnega osebja. 0,111 (p = 0,125) 

Prijaznost trgovcev na oddelku informacij. 0,205** (p = 0,004) 

Čakalna vrsta na blagajni ni velika. 0,165* (p = 0,022) 

Pri blagajni imam dovolj časa za sortiranje izdelkov v vrečke. 0,115 (p = 0,112) 

**Korelacija je statistično značilna na ravni 0,01 (2-stranska); *Korelacija je statistično značilna na 

ravni 0,05 (2-stranska). 

Ugotovitev 

S hipotezo smo predvidevali, da so kupci zadovoljni z nakupi v trgovinah na drobno v večjih 

trgovskih centrih zaradi izbire izdelkov, porekla izdelkov, lokacije, dostopnosti, parkirnih 

prostorov, enostavnosti in priročnosti dostopa.  

Iz analize je razvidno, da je zadovoljstvo z nakupi v trgovinah na drobno v večjih trgovskih 

centrih povezano samo z dvema dejavnikoma (dovolj velikim parkiriščem in velikim izborom 

izdelkov), z ostalimi štirimi pa ne (poreklo izdelkov, lokacija, dostopnostjo do trgovine, 
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enostavnost in priročnost dostopa), zato hipoteze ne moremo sprejeti in jo zavrnemo.  

Iz analize je razvidno, da je zadovoljstvo z nakupi v trgovinah na drobno v večjih trgovskih 

centrih povezano z dovolj velikim parkiriščem, velikim izborom izdelkov, zadostnostjo 

zaloge posameznih izdelkov, jasno označbo izdelkov, prijaznostjo trgovcev na oddelku 

informacij in z dejstvom, da na blagajni ni velike vrste. 

6.5.2 Hipoteza 2: Med pričakovanjem in zadovoljstvom kupcev v trgovinah na drobno v 

večjih trgovskih centrih obstajajo statistično značilne razlike. 

Hipotezo smo preverili s t-testom za parne vzorce. Iz preglednice 3 in slike 4 so razvidne 

statistično značilne razlike med pričakovanjem (pomembnostjo) in zadovoljstvom kupcev v 

trgovinah na drobno v večjih trgovskih centrih pri 19 od 21 trditev (p < 0,05).  

Največje statistično značilne razlike so razvidne pri trditvi »Čakalna vrsta na blagajni ni 

velika.« (razlika 0,74; p = 0,000), »Pri blagajni imam dovolj časa za sortiranje izdelkov v 

vrečke.« (razlika 0,73; p = 0,000) in pri trditvi »Pripravljenost prodajnega osebja podati 

dodatne informacije o izdelku.« (razlika 0,65; p = 0,000), najmanjša statistično značilna 

razlika pa je pri trditvi »Dobro označen dostop do trgovine.« (razlika −0,32; p = 0,000).  

Pri trditvah »Lokacija trgovine.« (p = 0,084) in »Odpiralni čas trgovine je primeren.« 

(p = 0,173) pa statistično značilnih razlik med pričakovanjem (pomembnostjo) in 

zadovoljstvom kupcev v trgovinah na drobno v večjih trgovskih centrih ni (p > 0,05). 

 

Slika 19: Statistično značilne razlike 
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Ugotovitev 

S hipotezo smo predvidevali, da med pričakovanjem in zadovoljstvom kupcev v trgovinah na 

drobno v večjih trgovskih centrih obstajajo statistično značilne razlike.  

Iz analize je razvidno, da med pričakovanjem in zadovoljstvom kupcev v trgovinah na drobno 

v večjih trgovskih centrih obstajajo statistično značilne razlike pri 19 od 21 trditev, zato 

hipotezo lahko sprejmemo. 

6.5.3 Hipoteza 3: Kupci so bolj zadovoljni z nakupi v diskontnih trgovinah kot v trgovinah 

na drobno v večjih trgovskih centrih.  

Hipotezo smo preverili s t-testom za parne vzorce.  

Iz preglednice 5 je razvidno, da med oceno zadovoljstva z nakupi v diskontnih trgovinah in 

oceno zadovoljstva z nakupi v trgovinah na drobno v večjih trgovskih centrih ni velikih 

razlik, a ker le-te so, sledi zavrnitev hipoteze (p = 0,115; t = -1,585; df = 191).   

Preglednica 5: T-test za parne vzorce 

 PV Razlika 

PV 

SD 

razlike 

t df p 

Zadovoljstvo z nakupi v diskontnih 

trgovinah. 

3,75 −0,109 0,956 −1,585 191 0,115 

Zadovoljstvo z nakupi v trgovinah na 

drobno v večjih trgovskih centrih. 
3,86 

Ugotovitev 

S hipotezo smo predvidevali, da so kupci bolj zadovoljni z nakupi v diskontnih trgovinah kot 

v trgovinah na drobno v večjih trgovskih centrih. Analiza je pokazala, da hipoteze ne moremo 

sprejeti, zato jo zavrnemo. 

6.6 Ugotovitve raziskovanja 

Iz analize rezultatov raziskave smo ugotovili, da večina anketiranih oseb nakupuje večkrat 

tedensko v običajnih živilskih trgovinah in supermarketih. Anketirani so z nakupi najbolj 

zadovoljni v trgovinah na drobno v večjih trgovskih centrih, najmanj pa z nakupi v manjših 

trgovinah. Rezultati analize, ki je bila narejena na osnovi izražene pozornosti prodajalcev v 

trgovinah na drobno, kažejo, da so kupci z njihovim odnosom zadovoljni. Le nekoliko manj 

kot 8 % anketiranih meni, da s strani prodajalcev dobijo manj pozornosti, kot je pričakujejo. 

Na osnovi rezultata analize smo prišli tudi do ugotovitev, da največ anketiranih oseb kupuje v 

živilskih trgovinah podjetja Spar, d. d. 
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Na osnovi rezultatov raziskave smo ugotovili, da je zadovoljstvo z nakupi v trgovinah na 

drobno v večjih trgovskih centrih povezano samo z dvema dejavnikoma (dovolj velikim 

parkiriščem in velikim izborom izdelkov), z ostalimi štirimi pa ne (poreklo izdelkov, lokacija, 

dostopnostjo do trgovine, enostavnost in priročnost dostopa). 

Iz rezultatov raziskave smo ugotovili, da so v povprečju najmanj pomembni dejavniki 

prijetnost in atraktivnost dekoracije, pohištva in opreme v trgovini. Hkrati smo ugotovili, da 

med pričakovanjem in zadovoljstvom kupcev v trgovinah na drobno v večjih trgovskih 

centrih obstajajo statistične razlike.  

Anketirane osebe so v povprečju pri vseh omenjenih dejavnikih zadovoljne z dejanskim 

stanjem v prodajalnah, ki jo najpogosteje obiskujejo. Najbolj so zadovoljne z velikostjo 

parkirišča trgovine, priročnostjo dostopa do parkirišča, nato s primernostjo odpiralnega časa 

trgovine in lokacijo trgovine. Najmanj pa so zadovoljne s trditvijo, da imajo pri blagajni  

dovolj časa za sortiranje izdelkov v vrečke.  

Z raziskavo smo preverili tri hipoteze in od vseh treh potrdili le eno. S prvo hipotezo smo 

preverili zadovoljstvo kupcev z nakupi v trgovini na drobno v večjih trgovskih centrih zaradi 

izbire izdelkov, porekla izdelkov, lokacije, dostopnosti, parkirnih prostorov, enostavnosti in 

priročnosti dostopa. Ugotovili smo, da je zadovoljstvo z nakupi v trgovinah na drobno v 

večjih trgovskih centrih povezano v večini z dvema dejavnikoma, ki sta dovolj veliko 

parkirišče in  velik izbor izdelkov. Zato smo hipotezo zavrnili. Druga hipoteza, da med 

pričakovanjem in zadovoljstvom kupcev v trgovinah na drobno v večjih trgovskih centrih 

obstajajo statistične razlike, se je izkazala kot pravilna, zato smo jo sprejeli. Prav tako smo 

zavrnili tretjo hipotezo, da so kupci bolj zadovoljni z nakupi v diskontnih trgovinah kot v 

trgovinah na drobno v večjih trgovskih centrih.  

6.7 Prispevek naloge k stroki in predlogi za nadaljnji razvoj 

Najpomembnejši prispevek naloge k stroki je izvedena raziskava na področju zadovoljstva 

kupcev v večjih trgovskih centrih, saj takšne še nismo zasledili.  

Teoretični prispevek, ki ga je omogočila raziskava k stroki, je tako v razumevanju kot tudi v  

predstavitvi in utemeljevanju spoznanj o dejavnikih, ki vplivajo na zadovoljstvo kupca. 

Praktičen prispevek k stroki predstavljajo izidi iz analiz, na osnovi katerih smo s pomočjo 

izbrane populacije preverili vpliv dejavnikov na zadovoljstvo kupcev v trgovinah na drobno v 

večjih trgovskih centrih. 

Prispevek naloge k stroki vidimo na več področjih, saj ocenjujemo, da bi izidi raziskave lahko 

usmerili in spodbudili marketinško službo trgovskih podjetij k bolj usmerjenemu pristopu pri 

doseganju pričakovanj kupca in s tem tudi večjega zadovoljstva kupca. Z raziskavo smo želeli 

prispevati tudi k boljšemu razumevanju pojma zadovoljstva in s tem tudi povečati vpliv 
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trgovskih organizacij pri doseganju le-tega. Prepričani smo, da ugotovitve raziskave 

prispevajo k razvoju tako trgovskih podjetij, dela marketinške službe ter nenazadnje tudi 

razvoju družboslovnih znanosti. 

Zaradi omejenega vzorca anketirancev, ki so del socialnih spletnih omrežij, predlagamo, da se 

raziskovanje zadovoljstva kupcev ob opravljenem nakupu razširi tudi na tisto populacijo, ki 

ne uporablja omenjenih omrežij. Z razširitvijo vzorca bi lahko dobljene ugotovitve posplošili 

na celotno populacijo. Poleg povečanja vzorca anketiranih bi lahko razširili tudi nabor 

pričakovanj kupca in obenem prišli tudi do večjega števila odgovorov, ki so povezani z 

zadovoljstvom kupca. Vsekakor pa ne smemo pozabiti na oblikovanje marketinške strategije 

trgovskih podjetij, s katerimi naj sledijo sodobnim trendom in vsakodnevnim spremembam 

kupčevih nakupnih navad. V kolikor bi vsem omenjenim predlogom za nadaljnje raziskovanje 

dodali še vlogo marketinških elementov, ki jih trgovci uporabljajo pri marketinškem 

komuniciranju, bi lahko prišli do medijev, letakov ali drugih sodobnih oblik komuniciranja, ki 

so kupcem najbolj priljubljeni. S tem bi se marketinško komuniciranje lahko opredelilo le na 

tiste oblike, ki imajo največji vpliv na nakupno odločitev kupcev. Glede na poplavo 

kartičnega poslovanja, točk zvestobe, bonus točk, točk, s katerimi pridobiva kupec dodatne 

ugodnosti, kot so cenejši nakup ali dodatni popust, predlagamo tudi raziskavo, ki bi se 

opredelila predvsem na vrednost takšnih točk oziroma kartic zvestobe pri odločitvi kupca, ko 

se odloči za nakup.  
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7 SKLEP 

Trgovina na drobno v Sloveniji predstavlja največji delež na trgu. V tem deležu so združeni 

vsi trgovci, ki se ukvarjajo z nakupom, z namenom nadaljnje prodaje nakupljenih izdelkov 

končnemu potrošniku. Ključno pri vseh trgovcih je pridobiti in obdržati zadovoljnega kupca.  

V nalogi smo raziskovali, proučevali in analizirali zadovoljstvo kupcev v trgovinah na drobno 

v večjih trgovskih centrih. Rezultati raziskave kažejo, da kupci pri svojem zadovoljstvu 

najprej ocenijo dostopnost, lokacijo in parkirišče prodajnega mesta. Temu sledijo ugodne 

cene, zadostne zaloge in preglednost prodajnega mesta, ki pa seveda ne more doseči 

zadostnega zadovoljstva potrošnika, če na prodajnem mestu ni prijaznega in ustrežljivega 

osebja. Glede na vedno večjo infrastrukturno urejenost trgovskih centrov menimo, da se 

trgovska podjetja iz dneva v dan bolj prilagajajo potrošnikom in z njimi ustvarjajo trdno vez. 

Pri ustvarjanju dolgoročnih odnosov s potrošniki pa si trgovci pomagajo tudi z izbranimi 

tržnimi strategijami, učinkovito strategijo marketinškega komuniciranja in uveljavljanjem 

lastne promocije na trgu. 

S pomočjo raziskave smo preverili tri zastavljene hipoteze, od katerih smo potrdili le eno, in 

sicer drugo hipotezo, ki je opredeljevala, da med pričakovanjem in zadovoljstvom kupcev v 

trgovinah na drobno v večjih trgovskih centrih obstajajo statistične razlike. Prvo in tretjo 

hipotezo pa smo zavrnili, saj so rezultati raziskave pokazali, da jih ne moremo potrditi. 

Zavrnili smo prvo hipotezo, ki je opredeljevala zadovoljstvo kupcev z nakupi v trgovinah na 

drobno v večjih trgovskih centrih zaradi izbire in porekla izdelka, zaradi lokacije, dostopnosti 

in parkirnih prostorov ter zaradi enostavnega in priročnega dostopa do prodajnega mesta, in 

tudi tretjo hipotezo, ki je opredeljevala, da so kupci bolj zadovoljni z nakupom v diskontnih 

trgovinah kot v trgovinah na drobno v večjih trgovskih centrih. 

Zaključimo lahko z že znanim dejstvom, in sicer da je le zadovoljen kupec tisti, ki si ga želi 

vsak trgovec. A nenazadnje je poleg truda za ohranitev takšnega kupca potrebno veliko 

energije in pozornosti usmeriti tudi v nezadovoljnega kupca. Znano je namreč dejstvo, da je 

veliko ceneje obdržati obstoječega kupca kot pridobiti novega. Tudi teoretiki menijo, prav 

tako tudi izkušnje iz poslovnega delovanja, da je prav nezadovoljen kupec, ki odide h 

konkurenci, tisti, zaradi katerega lahko trgovsko podjetje izgubi večji delež prodaje. 
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ANKETNI VPRAŠALNIK: ANALIZA ZADOVOLJSTVA KUPCEV V TRGOVINAH 

NA DROBNO V VEČJIH TRGOVSKIH CENTRIH 

Pozdravljeni! 

Sem Milena Kovačič Dimnik, študentka podiplomskega študijskega programa Management 

UP Fakultete za management Koper. V sklopu svoje magistrske naloge raziskujem 

zadovoljstvo kupcev v trgovinah na drobno v večjih trgovskih centrih, s katero bom pridobila 

informacije in podatke, ki mi bodo v pomoč pri izdelavi magistrske naloge. Sodelovanje v 

anketi je anonimno, pridobljeni rezultati pa bodo izključno uporabljeni samo v magistrski 

nalogi. Vljudno prosim, da si vzamete nekaj minut časa in izpolnite anketni vprašalnik, pri 

tem pa obkrožite odgovor, ki najbolj ustreza vašemu mnenju − izberite le enega. Za vaš trud  

se vam zahvaljujem že vnaprej. 

1. Označite spol: 

o ženski 

o moški 

 

2. Prosim označite svojo starostno skupino: 

o od 15 do 20 let 

o od 20 do 30 let 

o od 30 do 40 let 

o od 40 do 50 let 

o od 50 do 65 let 

o nad 65 let 

 

3. Vaša stopnja dosežene izobrazbe (ustrezno obkrožite): 

o osnovnošolska izobrazba 

o strokovna srednješolska izobrazba 

o srednješolska izobrazba (gimnazija, srednja šola) 

o višješolska izobrazba 

o visokošolska/univerzitetna izobrazba 

o specialistična izobrazba/strokovni magisterij 

o znanstveni magisterij, doktorat 

 

4. Prosim označite trenutni status: 

o dijak 

o študent 

o zaposlen 

o brezposeln 

o upokojenec 
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5. Kako pogosto nakupujete v trgovskih centrih? 

o vsak dan  

o enkrat tedensko 

o dvakrat tedensko 

o večkrat tedensko 

o enkrat mesečno 

o dvakrat mesečno 

o večkrat mesečno 

o enkrat letno 

o dvakrat letno 

o večkrat letno 

o nikoli 

 

6. V katerih tipih živilskih prodajaln so vaši nakupi najpogostejši? 

o v običajnih trgovinah 

o v supermarketih  

o v trgovini na drobno v večjih trgovskih centrih 

o v diskontih trgovinah tujih trgovcev 

o v drugih manjših trgovinah 

 

7. Kako bi lahko ocenili vaše zadovoljstvo z nakupi v trgovinah na drobno v običajnih 

trgovinah? 

 

Sploh nisem zadovoljen 

1 
2 3 4 

Zelo sem zadovoljen 

5 

 

8. Kako bi lahko ocenili vaše zadovoljstvo z nakupi v trgovinah na drobno v 

supermarketih? 

 

Sploh nisem zadovoljen 

1 
2 3 4 

Zelo sem zadovoljen 

5 

 

9. Kako bi lahko ocenili vaše zadovoljstvo z nakupi v trgovinah na drobno v večjih 

trgovskih centrih? 

 

Sploh nisem zadovoljen 

1 
2 3 4 

Zelo sem zadovoljen 

5 
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10. Kako bi lahko ocenili vaše zadovoljstvo z nakupi v diskontnih trgovinah tujih 

trgovcev? 

 

Sploh nisem zadovoljen 

1 
2 3 4 

Zelo sem zadovoljen 

5 

 

11. Kako bi lahko ocenili vaše zadovoljstvo z nakupi v drugih manjših trgovinah? 

 

Sploh nisem zadovoljen 

1 
2 3 4 

Zelo sem zadovoljen 

5 

12. Katera je trgovina, ki jo vi najpogosteje obiskujete (ustrezno obkrožite): 

o Mercator 

o Tuš 

o Hofer 

o Spar 

o Lidl 

o E. Leclerc 

o Eurospin 

o Jager 

o drugo: ____________________ 

 

13. Pomembnost (pričakovanje) trditev in dejansko stanje zadovoljstva kupcev v 

prodajalnah na drobno (pretežno prodajalne z živili) v večjih trgovskih centrih 

 

Prosim vas, da trditve skrbno preberete. Trditve se nanašajo na vaše zadovoljstvo v zvezi 

s prodajalno na drobno (pretežno prodajalne z živili) v večjem trgovskem centru, ki 

jo najpogosteje obiskujete.  

V prvi vrsti se odločite, v kolikšni meri je posamezna trditev pomembna za vas, pri čemer 

»1« pomeni sploh ni pomembna in »5« zelo je pomembna, nato pa ocenite, kakšno je 

vaše zadovoljstvo (glede na posamezno trditev) s prodajalno na drobno (pretežno 

prodajalne z živili) v večjem trgovskem centru, ki jo najpogosteje obiskujete, pri čemer 

»1« nikakor ne velja za to trgovino in »5« popolnoma velja za to trgovino. Ocene »2«, 

»3« in »4« pa pomenijo vmesne stopnje. 

 

 

 

 

 

 



Priloga 1 

 

Pomembnost 

(pričakovanje) 
Trditve Zadovoljstvo 

1 2 3 4 5 Lokacija trgovine. 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 Dobro označen dostop do trgovine. 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
Enostaven in priročen dostop do 

parkirišča. 
1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 Parkirišče je dovolj veliko. 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 Odpiralni čas trgovine je primeren. 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

Dekoracija, pohištvo in oprema v 

trgovini so prijetni, atraktivni in 

sodobni. 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 Oddelki v trgovini so čisti in svetli. 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 Izbira izdelkov je velika. 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
Zaloga posameznih izdelkov je 

zadostna. 
1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

Pri nepredpakiranih izdelkih (meso, 

sadje in zelenjava) je poreklo blaga 

jasno in vidno označeno. 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
Na prodajnih policah je zadostno 

število izdelkov slovenskega porekla. 
1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 Izdelki so jasno označeni. 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 Cena izdelkov je vidna. 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
Natančne informacije o prodajnih 

akcijah. 
1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
Prodajne akcije so lepo označene in na 

pravem mestu. 
1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
Pripravljenost prodajnega osebja 

podati dodatne informacije o izdelku. 
1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 Prijaznost prodajnega osebja. 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
Prijaznost trgovcev na oddelku 

informacij. 
1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 Čakalna vrsta na blagajni ni velika. 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
Pri blagajni imam dovolj časa za 

sortiranje izdelkov v vrečke. 
1 2 3 4 5 
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14. Kako bi lahko neposredno primerjali zadovoljstvo z nakupi v trgovinah na drobno v 

večjih trgovskih centrih z nakupi v diskontnih trgovinah tujih trgovcev? 

o Bolj sem zadovoljen z nakupi v trgovinah na drobno v večjih trgovskih centrih kot z 

nakupi v diskontnih trgovinah tujih trgovcev. 

o Zadovoljstvo z nakupi je enako v obeh trgovinah. 

o Manj sem zadovoljen z nakupi v trgovinah na drobno v večjih trgovskih centrih kot z 

nakupi v diskontnih trgovinah tujih trgovcev. 

 

15. Vsak kupec si zasluži pozornost. Ali jo v prodajalnah na drobno (pretežno 

prodajalne z živili) v večjih trgovskih centrih dobite, kolikor je pričakujete? 

o Dobim je več, kot je pričakujem. 

o Dobim je toliko, kot je pričakujem. 

o Dobim je manj, kot je pričakujem. 
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STATISTIČNE TABELE IZRAČUNOV S SPSS  

Correlations 

 

Q9 Q13a Q13b Q13c Q13d Q13e Q13f Q13g Q13h Q13i Q13j Q13k Q13l Q13m Q13n Q13o Q13p Q13q Q13r Q13s Q13t Q13u 

Q9 Pearson 

Correlation 
1 -,033 ,010 -,007 ,025 ,038 ,065 ,001 -,002 ,011 ,022 ,017 ,001 ,147* ,072 ,124 ,114 ,097 ,111 ,205** ,165* ,115 

Sig. (2-tailed)   ,650 ,896 ,925 ,731 ,605 ,374 ,984 ,978 ,882 ,764 ,818 ,986 ,042 ,322 ,086 ,116 ,180 ,125 ,004 ,022 ,112 

N 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 

Q13a Pearson 

Correlation 
,033 1 ,610** ,597** ,542** ,500** ,355** ,470** ,501** ,438** ,445** ,340** ,380** ,377** ,414** ,395** ,425** ,307** ,402** ,365** ,330** ,355** 

Sig. (2-tailed) ,650   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 

Q13b Pearson 

Correlation 
,010 ,610** 1 ,665** ,572** ,413** ,484** ,488** ,483** ,512** ,413** ,334** ,387** ,488** ,417** ,405** ,443** ,352** ,454** ,442** ,383** ,375** 

Sig. (2-tailed) ,896 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 

Q13c Pearson 

Correlation 
,007 ,597** ,665** 1 ,739** ,561** ,301** ,503** ,497** ,487** ,459** ,335** ,405** ,428** ,436** ,503** ,512** ,429** ,501** ,444** ,448** ,331** 

Sig. (2-tailed) ,925 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 

Q13d Pearson 

Correlation 
,715** ,542** ,572** ,739** 1 ,507** ,292** ,445** ,512** ,483** ,443** ,416** ,467** ,412** ,487** ,494** ,508** ,384** ,435** ,410** ,398** ,281** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 

Q13e Pearson 

Correlation 
,038 ,500** ,413** ,561** ,507** 1 ,274** ,378** ,376** ,377** ,312** ,353** ,304** ,378** ,385** ,302** ,305** ,281** ,397** ,311** ,268** ,210** 

Sig. (2-tailed) ,605 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,003 

N 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 

Q13f Pearson 

Correlation 
,065 ,355** ,484** ,301** ,292** ,274** 1 ,594** ,506** ,497** ,381** ,313** ,256** ,366** ,349** ,359** ,394** ,315** ,361** ,334** ,301** ,400** 

Sig. (2-tailed) ,374 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 

Q13g Pearson 

Correlation 
,001 ,470** ,488** ,503** ,445** ,378** ,594** 1 ,643** ,588** ,505** ,540** ,520** ,512** ,470** ,595** ,611** ,444** ,503** ,473** ,506** ,479** 
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Correlations 

 

Q9 Q13a Q13b Q13c Q13d Q13e Q13f Q13g Q13h Q13i Q13j Q13k Q13l Q13m Q13n Q13o Q13p Q13q Q13r Q13s Q13t Q13u 

Sig. (2-tailed) ,984 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 

Q13h Pearson 

Correlation 
,743** ,501** ,483** ,497** ,512** ,376** ,506** ,643** 1 ,743** ,562** ,619** ,470** ,523** ,614** ,636** ,677** ,443** ,453** ,453** ,477** ,463** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 

Q13i Pearson 

Correlation 
,641** ,438** ,512** ,487** ,483** ,377** ,497** ,588** ,743** 1 ,572** ,534** ,406** ,503** ,532** ,571** ,634** ,504** ,513** ,451** ,497** ,437** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 

Q13j Pearson 

Correlation 
,022 ,445** ,413** ,459** ,443** ,312** ,381** ,505** ,562** ,572** 1 ,610** ,539** ,598** ,502** ,580** ,597** ,438** ,446** ,429** ,467** ,361** 

Sig. (2-tailed) ,764 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 

Q13k Pearson 

Correlation 
,017 ,340** ,334** ,335** ,416** ,353** ,313** ,540** ,619** ,534** ,610** 1 ,695** ,611** ,596** ,599** ,640** ,464** ,477** ,449** ,430** ,417** 

Sig. (2-tailed) ,818 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 

Q13l Pearson 

Correlation 
,001 ,380** ,387** ,405** ,467** ,304** ,256** ,520** ,470** ,406** ,539** ,695** 1 ,490** ,468** ,513** ,568** ,421** ,451** ,449** ,360** ,337** 

Sig. (2-tailed) ,986 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 

Q13m Pearson 

Correlation 
,530** ,377** ,488** ,428** ,412** ,378** ,366** ,512** ,523** ,503** ,598** ,611** ,490** 1 ,685** ,616** ,643** ,576** ,573** ,469** ,515** ,440** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 

Q13n Pearson 

Correlation 
,072 ,414** ,417** ,436** ,487** ,385** ,349** ,470** ,614** ,532** ,502** ,596** ,468** ,685** 1 ,640** ,696** ,514** ,520** ,456** ,453** ,477** 

Sig. (2-tailed) ,322 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 

Q13o Pearson 

Correlation 
,124 ,395** ,405** ,503** ,494** ,302** ,359** ,595** ,636** ,571** ,580** ,599** ,513** ,616** ,640** 1 ,898** ,601** ,565** ,558** ,586** ,510** 
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Correlations 

 

Q9 Q13a Q13b Q13c Q13d Q13e Q13f Q13g Q13h Q13i Q13j Q13k Q13l Q13m Q13n Q13o Q13p Q13q Q13r Q13s Q13t Q13u 

Sig. (2-tailed) ,086 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 

Q13p Pearson 

Correlation 
,114 ,425** ,443** ,512** ,508** ,305** ,394** ,611** ,677** ,634** ,597** ,640** ,568** ,643** ,696** ,898** 1 ,642** ,606** ,596** ,616** ,557** 

Sig. (2-tailed) ,116 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 

Q13q Pearson 

Correlation 
,097 ,307** ,352** ,429** ,384** ,281** ,315** ,444** ,443** ,504** ,438** ,464** ,421** ,576** ,514** ,601** ,642** 1 ,790** ,622** ,652** ,540** 

Sig. (2-tailed) ,180 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 

N 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 

Q13r Pearson 

Correlation 
,111 ,402** ,454** ,501** ,435** ,397** ,361** ,503** ,453** ,513** ,446** ,477** ,451** ,573** ,520** ,565** ,606** ,790** 1 ,685** ,662** ,536** 

Sig. (2-tailed) ,125 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 

N 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 

Q13s Pearson 

Correlation 
,205** ,365** ,442** ,444** ,410** ,311** ,334** ,473** ,453** ,451** ,429** ,449** ,449** ,469** ,456** ,558** ,596** ,622** ,685** 1 ,549** ,526** 

Sig. (2-tailed) ,004 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 

N 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 

Q13t Pearson 

Correlation 
,165* ,330** ,383** ,448** ,398** ,268** ,301** ,506** ,477** ,497** ,467** ,430** ,360** ,515** ,453** ,586** ,616** ,652** ,662** ,549** 1 ,616** 

Sig. (2-tailed) ,022 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 

N 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 

Q13u Pearson 

Correlation 
,115 ,355** ,375** ,331** ,281** ,210** ,400** ,479** ,463** ,437** ,361** ,417** ,337** ,440** ,477** ,510** ,557** ,540** ,536** ,526** ,616** 1 

Sig. (2-tailed) ,112 ,000 ,000 ,000 ,000 ,003 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   

N 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Paired Samples Statistics 

 

Mean N 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pair 1 Lokacija trgovine. 4,46 192 ,785 ,057 

Lokacija trgovine. 4,15 192 ,915 ,066 

Pair 2 Dobro označen dostop do trgovine. 3,77 192 1,172 ,085 

Dobro označen dostop do trgovine. 4,08 192 ,973 ,070 

Pair 3 Enostaven in priročen dostop do parkirišča. 4,56 192 ,810 ,058 

Enostaven in priročen dostop do parkirišča. 4,34 192 ,935 ,067 

Pair 4 Parkirišče je dovolj veliko. 4,58 192 ,747 ,054 

Parkirišče je dovolj veliko. 4,34 192 ,974 ,070 

Pair 5 Odpiralni čas trgovine je primeren. 4,40 192 ,832 ,060 

Odpiralni čas trgovine je primeren. 4,28 192 ,906 ,065 

Pair 6 Dekoracija, pohištvo in oprema v trgovini so prijetni, 

atraktivni in sodobni. 
3,45 192 ,942 ,068 

Dekoracija, pohištvo in oprema v trgovini so prijetni, 

atraktivni in sodobni. 
3,56 192 ,925 ,067 

Pair 7 Oddelki v trgovini so čisti in svetli. 4,28 192 ,794 ,057 

Oddelki v trgovini so čisti in svetli. 3,93 192 ,850 ,061 

Pair 8 Izbira izdelkov je velika. 4,34 192 ,842 ,061 

Izbira izdelkov je velika. 3,92 192 ,929 ,067 

Pair 9 Zaloga posameznih izdelkov je zadostna. 4,17 192 ,854 ,062 

Zaloga posameznih izdelkov je zadostna. 3,91 192 1,014 ,073 

Pair 10 Pri nepredpakiranih izdelkih (meso, sadje in zelenjava) je 

poreklo blaga jasno in vidno označeno. 
4,29 192 ,879 ,063 

Pri nepredpakiranih izdelkih (meso, sadje in zelenjava) je 

poreklo blaga jasno in vidno označeno. 
3,67 192 1,020 ,074 

Pair 11 Na prodajnih policah je zadostno število izdelkov 

slovenskega porekla. 
4,12 192 1,019 ,074 

Na prodajnih policah je zadostno število izdelkov 

slovenskega porekla. 
3,50 192 1,112 ,080 

Pair 12 Poreklo izdelkov je eden od ključnih elementov odločitve 

za njihov nakup. 
3,83 192 1,156 ,083 

Poreklo izdelkov je eden od ključnih elementov odločitve 

za njihov nakup. 
3,56 192 1,057 ,076 

Pair 13 Izdelki so jasno označeni. 4,28 192 ,815 ,059 

Izdelki so jasno označeni. 3,75 192 ,971 ,070 

Pair 14 Cena izdelkov je vidna. 4,53 192 ,723 ,052 

Cena izdelkov je vidna. 3,93 192 1,036 ,075 

Pair 15 Natančne informacije o prodajnih akcijah. 4,08 192 ,915 ,066 

Natančne informacije o prodajnih akcijah. 3,86 192 1,026 ,074 

Pair 16 Prodajne akcije so lepo označene in na pravem mestu. 4,04 192 ,964 ,070 

Prodajne akcije so lepo označene in na pravem mestu. 3,82 192 ,983 ,071 

Pair 17 Pripravljenost prodajnega osebja podati dodatne 

informacije o izdelku. 
4,28 192 ,813 ,059 

Pripravljenost prodajnega osebja podati dodatne 

informacije o izdelku. 
3,63 192 1,070 ,077 

Pair 18 Prijaznost prodajnega osebja. 4,48 192 ,738 ,053 
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Paired Samples Statistics 

 

Mean N 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Prijaznost prodajnega osebja. 3,87 192 1,033 ,075 

Pair 19 Prijaznost trgovcev na oddelku informacij. 4,26 192 ,899 ,065 

Prijaznost trgovcev na oddelku informacij. 3,79 192 ,954 ,069 

Pair 20 Čakalna vrsta na blagajni ni velika. 4,35 192 ,837 ,060 

Čakalna vrsta na blagajni ni velika. 3,61 192 1,143 ,083 

Pair 21 Pri blagajni imam dovolj časa za sortiranje izdelkov v 

vrečke. 
4,18 192 ,978 ,071 

Pri blagajni imam dovolj časa za sortiranje izdelkov v 

vrečke. 
3,45 192 1,231 ,089 

 

Paired Samples Test 

  

Paired Differences 

t df 

Sig.  

(2-tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95-% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 Lokacija trgovine. 

− Lokacija 

trgovine. 

,313 ,980 ,071 ,173 ,452 4,421 191 ,084 

Pair 2 Dobro označen 

dostop do trgovine. 

− Dobro označen 

dostop do trgovine. 

-,318 1,166 ,084 -,484 -,152 -3,776 191 ,000 

Pair 3 Enostaven in 

priročen dostop do 

parkirišča. − 

Enostaven in 

priročen dostop do 

parkirišča. 

,219 1,041 ,075 ,071 ,367 2,913 191 ,000 

Pair 4 Parkirišče je 

dovolj veliko.−- 

Parkirišče je 

dovolj veliko. 

,240 ,968 ,070 ,102 ,377 3,429 191 ,000 

Pair 5 Odpiralni čas 

trgovine je 

primeren. − 

Odpiralni čas 

trgovine je 

primeren. 

,120 ,955 ,069 -,016 ,256 1,738 191 ,173 

Pair 6 Dekoracija, 

pohištvo in oprema 

v trgovini so 

prijetni, atraktivni 

in sodobni. − 

Dekoracija, 

pohištvo in oprema 

-,109 1,109 ,080 -,267 ,048 -1,367 191 ,000 
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Paired Samples Test 

  

Paired Differences 

t df 

Sig.  

(2-tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95-% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

v trgovini so 

prijetni, atraktivni 

in sodobni. 

Pair 7 Oddelki v trgovini 

so čisti in svetli. − 

Oddelki v trgovini 

so čisti in svetli. 

,344 ,925 ,067 ,212 ,475 5,151 191 ,000 

Pair 8 Izbira izdelkov je 

velika. − Izbira 

izdelkov je velika. 

,427 1,076 ,078 ,274 ,580 5,502 191 ,000 

Pair 9 Zaloga 

posameznih 

izdelkov je 

zadostna. − Zaloga 

posameznih 

izdelkov je 

zadostna. 

,266 1,120 ,081 ,106 ,425 3,287 191 ,007 

Pair 10 Pri 

nepredpakiranih 

izdelkih (meso, 

sadje in zelenjava) 

je poreklo blaga 

jasno in vidno 

označeno. − Pri 

nepredpakiranih 

izdelkih (meso, 

sadje in zelenjava) 

je poreklo blaga 

jasno in vidno 

označeno. 

,625 1,169 ,084 ,459 ,791 7,408 191 ,001 

Pair 11 Na prodajnih 

policah je zadostno 

število izdelkov 

slovenskega 

porekla. − Na 

prodajnih policah 

je zadostno število 

izdelkov 

slovenskega 

porekla. 

,620 1,383 ,100 ,423 ,817 6,210 191 ,005 

Pair 12 Poreklo izdelkov 

je eden od ključnih 

elementov 

,266 1,360 ,098 ,072 ,459 2,706 191   
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Paired Samples Test 

  

Paired Differences 

t df 

Sig.  

(2-tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95-% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

odločitve za njihov 

nakup. − Poreklo 

izdelkov je eden 

od ključnih 

elementov 

odločitve za njihov 

nakup. 

Pair 13 Izdelki so jasno 

označeni. − Izdelki 

so jasno označeni. 

,531 1,206 ,087 ,360 ,703 6,104 191   

Pair 14 Cena izdelkov je 

vidna. − Cena 

izdelkov je vidna. 

,599 1,069 ,077 ,447 ,751 7,766 191 ,004 

Pair 15 Natančne 

informacije o 

prodajnih akcijah. 

− Natančne 

informacije o 

prodajnih akcijah. 

,219 1,109 ,080 ,061 ,377 2,734 191 ,000 

Pair 16 Prodajne akcije so 

lepo označene in 

na pravem mestu. 

− Prodajne akcije 

so lepo označene 

in na pravem 

mestu. 

,224 1,086 ,078 ,069 ,379 2,857 191 ,000 

Pair 17 Pripravljenost 

prodajnega osebja 

podati dodatne 

informacije o 

izdelku. − 

Pripravljenost 

prodajnega osebja 

podati dodatne 

informacije o 

izdelku. 

,646 1,184 ,085 ,477 ,814 7,556 191 ,007 

Pair 18 Prijaznost 

prodajnega osebja. 

− Prijaznost 

prodajnega osebja. 

,615 1,042 ,075 ,466 ,763 8,171 191 ,001 

Pair 19 Prijaznost trgovcev 

na oddelku 

informacij. − 

,464 1,007 ,073 ,320 ,607 6,377 191 ,000 
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Paired Samples Test 

  

Paired Differences 

t df 

Sig.  

(2-tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95-% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

Prijaznost trgovcev 

na oddelku 

informacij. 

Pair 20 Čakalna vrsta na 

blagajni ni velika. 

− Čakalna vrsta na 

blagajni ni velika. 

,745 1,275 ,092 ,563 ,926 8,094 191 ,000 

Pair 21 Pri blagajni imam 

dovolj časa za 

sortiranje izdelkov 

v vrečke. − Pri 

blagajni imam 

dovolj časa za 

sortiranje izdelkov 

v vrečke. 

,734 1,321 ,095 ,546 ,922 7,701 191 ,000 

 

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Q13a_1 4,46 192 ,785 ,057 

Q13a_2 4,15 192 ,915 ,066 

Pair 2 Q13b_1 3,77 192 1,172 ,085 

Q13b_2 4,08 192 ,973 ,070 

Pair 3 Q13c_1 4,56 192 ,810 ,058 

Q13c_2 4,34 192 ,935 ,067 

Pair 4 Q13d_1 4,58 192 ,747 ,054 

Q13d_2 4,34 192 ,974 ,070 

Pair 5 Q13e_1 4,40 192 ,832 ,060 

Q13e_2 4,28 192 ,906 ,065 

Pair 6 Q13f_1 3,45 192 ,942 ,068 

Q13f_2 3,56 192 ,925 ,067 

Pair 7 Q13g_1 4,28 192 ,794 ,057 

Q13g_2 3,93 192 ,850 ,061 

Pair 8 Q13h_1 4,34 192 ,842 ,061 

Q13h_2 3,92 192 ,929 ,067 

Pair 9 Q13i_1 4,17 192 ,854 ,062 

Q13i_2 3,91 192 1,014 ,073 

Pair 10 Q13j_1 4,29 192 ,879 ,063 

Q13j_2 3,67 192 1,020 ,074 

Pair 11 Q13k_1 4,12 192 1,019 ,074 

Q13k_2 3,50 192 1,112 ,080 

Pair 12 Q13l_1 3,83 192 1,156 ,083 

Q13l_2 3,56 192 1,057 ,076 

Pair 13 Q13m_1 4,28 192 ,815 ,059 
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Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Q13m_2 3,75 192 ,971 ,070 

Pair 14 Q13n_1 4,53 192 ,723 ,052 

Q13n_2 3,93 192 1,036 ,075 

Pair 15 Q13o_1 4,08 192 ,915 ,066 

Q13o_2 3,86 192 1,026 ,074 

Pair 16 Q13p_1 4,04 192 ,964 ,070 

Q13p_2 3,82 192 ,983 ,071 

Pair 17 Q13q_1 4,28 192 ,813 ,059 

Q13q_2 3,63 192 1,070 ,077 

Pair 18 Q13r_1 4,48 192 ,738 ,053 

Q13r_2 3,87 192 1,033 ,075 

Pair 19 Q13s_1 4,26 192 ,899 ,065 

Q13s_2 3,79 192 ,954 ,069 

Pair 20 Q13t_1 4,35 192 ,837 ,060 

Q13t_2 3,61 192 1,143 ,083 

Pair 21 Q13u_1 4,18 192 ,978 ,071 

Q13u_2 3,45 192 1,231 ,089 

 

  

Paired Differences 

t df 

Sig.  

(2-tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95-% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 Q13a_1 - 

Q13a_2 
,313 ,980 ,071 ,173 ,452 4,421 191 ,000 

Pair 2 Q13b_1 - 

Q13b_2 
-,318 1,166 ,084 -,484 -,152 -3,776 191 ,000 

Pair 3 Q13c_1 - 

Q13c_2 
,219 1,041 ,075 ,071 ,367 2,913 191 ,004 

Pair 4 Q13d_1 - 

Q13d_2 
,240 ,968 ,070 ,102 ,377 3,429 191 ,001 

Pair 5 Q13e_1 - 

Q13e_2 
,120 ,955 ,069 -,016 ,256 1,738 191 ,084 

Pair 6 Q13f_1 - 

Q13f_2 
-,109 1,109 ,080 -,267 ,048 -1,367 191 ,173 

Pair 7 Q13g_1 - 

Q13g_2 
,344 ,925 ,067 ,212 ,475 5,151 191 ,000 

Pair 8 Q13h_1 - 

Q13h_2 
,427 1,076 ,078 ,274 ,580 5,502 191 ,000 

Pair 9 Q13i_1 - 

Q13i_2 
,266 1,120 ,081 ,106 ,425 3,287 191 ,001 

Pair 10 Q13j_1 - 

Q13j_2 
,625 1,169 ,084 ,459 ,791 7,408 191 ,000 

Pair 11 Q13k_1 - 

Q13k_2 
,620 1,383 ,100 ,423 ,817 6,210 191 ,000 

Pair 12 Q13l_1 - 

Q13l_2 
,266 1,360 ,098 ,072 ,459 2,706 191 ,007 
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Paired Differences 

t df 

Sig.  

(2-tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95-% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

Pair 13 Q13m_1 - 

Q13m_2 
,531 1,206 ,087 ,360 ,703 6,104 191 ,000 

Pair 14 Q13n_1 - 

Q13n_2 
,599 1,069 ,077 ,447 ,751 7,766 191 ,000 

Pair 15 Q13o_1 - 

Q13o_2 
,219 1,109 ,080 ,061 ,377 2,734 191 ,007 

Pair 16 Q13p_1 - 

Q13p_2 
,224 1,086 ,078 ,069 ,379 2,857 191 ,005 

Pair 17 Q13q_1 - 

Q13q_2 
,646 1,184 ,085 ,477 ,814 7,556 191 ,000 

Pair 18 Q13r_1 - 

Q13r_2 
,615 1,042 ,075 ,466 ,763 8,171 191 ,000 

Pair 19 Q13s_1 - 

Q13s_2 
,464 1,007 ,073 ,320 ,607 6,377 191 ,000 

Pair 20 Q13t_1 - 

Q13t_2 
,745 1,275 ,092 ,563 ,926 8,094 191 ,000 

Pair 21 Q13u_1 - 

Q13u_2 
,734 1,321 ,095 ,546 ,922 7,701 191 ,000 

 

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Q10 3,75 192 ,838 ,060 

Q9 3,86 192 ,706 ,051 

 

Paired Samples Test 

  

Paired Differences 

t df 

Sig.  

(2-tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95-% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 Q10−Q9 -,109 ,956 ,069 -,246 ,027 -1,585 191 ,115 

 

 

 


