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POVZETEK 

Glavni namen zaključne projektne naloge je spoznati, kakšne so nakupne navade slovenskih 

študentov. V zadnjih nekaj desetletjih se veliko mladih po srednji šoli odloči za študij. 

Študenti postajajo pomemben segment odjemalcev, zato morajo tržniki skrbneje preučiti 

njihove nakupne navade in na osnovi tega oblikovati ustrezne trženjske aktivnosti. Z 

namenom prepoznati nakupne navade študentov sem 150 študentom razdelil anketne 

vprašalnike o njihovih nakupni navadah. Ugotovil sem, da znaša razpoložljiv mesečni 

dohodek povprečnega študenta med 400 in 600 evrov. Največ ga porabi za plačilo najemnine 

in le redko kdo kaj privarčuje. Za vsakodnevni nakup živil si izbere poslovalnice Mercatorja, 

predvsem zaradi lokacije in akcijskih ponudb izdelkov. Trgovine, ki se nahajajo v bližini 

visokošolskih zavodov, bi s konkretnimi trženjskimi aktivnostmi, usmerjenimi v segment 

študentov, lahko pridobile več odjemalcev.  

Ključne besede: nakupno vedenje, študentsko obdobje, potrošnja, nakupne navade, odjemalci, 

cene. 

SUMMARY 

The aim of my diploma is to find out and analyse the students shopping habits. Comparing to 

decades ago students have now more opportunities to do the shopping, a variety of articles to 

choose. Students have become important consumers for marketing executives who 

consequently have to consider carefully their shopping habits to develop proper marketing 

campaigns. I was interested in shopping habits of an average student. Therefore I prepared a 

special questionnaire which was completed by 150 students. The results reveal the current 

situation on how students earn money, what they spend it on, where they usually do the 

shopping and why. I discovered that monthly budget for an average student is between 400 €  

and 600 €. Most of it is spent on rent. It is hard to save any money. Every day food shopping 

is mostly done in Mercator’s store, because of the location and special offers. Stores located 

near colleges should invest into marketing campaigns aimed in students. This way they could 

gain more costumers. 

Key words: shopping behaviour, student period, consumerism, shopping habits, customers, 

prices.  

UDK: 366.1:37.091.8(043.2) 
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1 UVOD  

Konkurenčnost med ponudniki na trgu se veča, zato morajo podjetja znati prisluhniti željam 

odjemalcev in si s tem zagotovit prednost pred tekmeci (Smrekar, 2012, 1). Kotler (1998, 19) 

pravi, da je opredelitev želja in potreb ciljnih trgov ter posredovanje izdelkov in storitev, ki 

prinašajo zadovoljstvo kupcem, ena izmed ključnih dejavnosti premagovanja konkurence.   

1.1 Opredelitev področja in opis problema 

Vedenje odjemalcev je ena izmed kategorij trženja, ki se ji posveča vse več pozornosti. 

Odjemalci organizacijam zagotavljajo obstoj in uspešnost na trgu, zato je izrednega pomena 

zadovoljiti njihove potrebe in želje. V ta namen proučujemo njihovo razumevanje in vedenje 

pred in med nakupom ter po njem. 

Vedenje odjemalcev je del splošnega človekovega vedenja, pri katerem v glavnem ločimo 

(Možina, Zupančič in Štefančič Pavlovič 2002, 10): 

 situacijo, v kateri je odjemalec; 

 sile, ki iz okolja delujejo nanj; 

 vloge, ki jih prevzema v skladu s svojimi aktivnostmi; 

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

Kotler (2004, 182) razume vedenje odjemalcev kot delovanje posameznikov, skupin in 

organizacij, ki izbirajo, kupujejo ter uporabljajo izdelke, storitve, celo ideje ali doživetje, da bi 

zadovoljili svoje potrebe in želje, in kako z le-tem po uporabi ravnajo. 

V zaključni projektni nalogi sem se osredotočil na študente treh univerz, Univerze na 

Primorskem, Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru, ter preučeval njihovo nakupno 

vedenje. Predvidevam, da so študenti tržni segment, ki veliko časa in denarja nameni 

prostemu času in zabavi. Denarna sredstva namenijo tudi za prevoz in gorivo, za oblačila, 

vstopnine in vsakodnevne nakupe osnovnih živil. Poznavanje vedenja in navad študentov 

lahko raznim organizacijam olajša prijeme pri pridobivanju tržnega segmenta študentov. 

1.2 Namen in cilji zaključne projektne naloge 

Namen zaključne projektne naloge je ugotoviti nakupne navade študentov v Sloveniji, tako 

teoretično, kot tudi z analizo obnašanja te segmentne skupine. 

Cilj dela je spoznati nakupno vedenje študentov v Sloveniji in na osnovi pridobljenih 

ugotovitev izpostaviti njihove glavne navade in značilnosti ter na takšen način svetovati 

posameznikom in organizacijam, kako naj se soočijo s študenti kot odjemalci. Seznanjam jih z  

ugotovitvami za boljše poznavanje tržnega segmenta študentov. Domnevam, da marsikatera 
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organizacija izgubi študenta kot odjemalca prav zaradi nepoznavanja njegovih nakupnih 

navad. Z analizo bom podal smernice in predlagal ukrepe, namenjene organizacijam, katerih 

odjemalci so tudi študenti. 

Zastavil sem si naslednje hipoteze: 

 H1: Večino dohodka si študenti zaslužijo sami. 

 H2: Največji del dohodka študentje namenijo za prebivališče in hrano skupaj. 

 H3: Varčevanje v času študija je bolj redko.  

 H4: Kakovost izdelka pri študentih ni pomemben  razlog za nakup le-tega. 

 H5: Študentje niso zvesti blagovnim znamkam. 

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev 

Zaključna projektna naloga se deli na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu so s 

pomočjo prebrane literature in drugih virov opredeljeni pojmi, povezani z izbrano tematiko, 

povzeta stališča in sklepi avtorjev.  

V empiričnem delu so s pomočjo ankete, kot metode zbiranja podatkov, in izdelanega 

vprašalnika podane ugotovitve o nakupnih navadah in značilnostih študentov. Ciljna 

uresničena populacija študentov, ki  so vprašalnik pravilno izpolnili, je zajemala 150 

študentov, odstotkovno približno enako študentov z Univerze na Primorskem, Univerze v 

Ljubljani in Univerze v Mariboru. Na začetku je bil razdeljen med naključnih in hitro 

odzivnih 32 prijateljev in znancev. Z anketnim vprašalnikom sem skušal ugotoviti osnovne 

podatke o študentu, njegov razpoložljiv mesečni dohodek, višino sredstev, ki jih nameni za 

bivanje, hrano, zabavo ter ali kaj privarčuje. Zanimalo me je, kje študenti nakupujejo in kdaj, 

ali so pristaši blagovnih znamk, kako se odzovejo na tržno komunikacijske aktivnosti 

ponudnikov. Anketiranec je izbiral med ponujenimi odgovori in možnostjo dopisa lastnega 

odgovora. Vprašalnik sem razposlal v elektronski obliki. Za bazo anketiranih sem si zastavil 

svoje prijatelje, vpisane na omenjene tri univerze, in jih prosil, da posredujejo anketo naprej 

svojim sošolcem. Ta način sem si izbral zaradi lažjega in hitrejšega odziva anketiranih. 

Zbrane odgovore sem uredil, statistično obdelal in grafično prikazal ter jih umestil v vsebino 

zaključne naloge. Največjo pozornost sem namenil preverjanju postavljenih hipotez. 

1.4 Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Predpostavljam, da je zaradi majhnosti vzorca anketirancev ugotovitve raziskave težko 

posploševati, lahko pa te ugotovitve spodbudijo nadaljnje raziskovanje.  

Menim, da je na razpolago dovolj strokovnih virov, podatkov in informacij za pogled 

obravnavanega z različnih zornih kotov. 
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Omejitve, ki obstajajo pri pisanju zaključne naloge, so predvsem pri izvajanju ankete. 

Predvidevam, da nekateri anketiranci ne želijo odgovarjati iz osebnih razlogov, zaradi stiske s 

časom ali zaradi nezainteresiranosti. Med omejitve prištevam tudi neiskrenost in nenatančnost 

anketirancev pri izpolnjevanju, kar bi lahko pripeljalo do napačnih ugotovitev.  
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2 NAKUPNO VEDENJE ODJEMALCEV 

Vedenje odjemalcev je pojem, ki spada v širše področje človekovega vedenja. Del našega 

vedenja so misli, akcije, občutki in stališča, ki jih zagovarjamo. Literatura pravi, da je 

človekovo vedenje nekakšna povezava med posameznikom in okoljem, v katerem se nahaja 

(Lorbek, 1997, 119). Vedenje odjemalcev zajema določene specifične oblike akcij, ki so v 

zvezi z nakupovanjem ter naročanjem izdelkov ali storitev ustreznih podjetij. Nakupno 

vedenje je proces, v katerem posamezniki ali skupine odločajo, kaj, kdaj, kako, kje in od koga 

kupiti izdelek ali storitev (Damjan in Možina 1999, 5). 

2.1 Opredelitev vedenja odjemalcev 

Proučevanje odjemalcev je razmeroma mlada disciplina. Prve knjige, ki obravnavajo to 

problematiko, so bile napisane v šestdesetih letih, korenine pa segajo še nekoliko nazaj 

(Mumel 2001, 14). Mumel (2001, 14) ugotavlja, da se je raziskovanje vedenja odjemalcev 

pojavilo konec petdesetih let, ko je marketing prešel proizvodno, izdelčno in prodajno 

usmerjenost.  

Povod za raziskovanje vedenja odjemalcev izvira iz marketinškega koncepta, zato se je to 

raziskovanje pojavilo na trgih, kjer je prevladoval trženjski način razmišljanja. Za podjetje in 

organizacijo, ki želita ohraniti svojo konkurenčnost v hudo sodobnem tekmovalnem okolju,  

je nujno poznavanje in predvsem razumevanje odjemalcev, še posebej poznavanje procesa 

odločanja. Vedeti mora ne samo kaj, ampak tudi kako, zakaj, kje odjemalci nakupujejo ter 

kdo in kako uporablja izdelke, kaj se zgodi z izdelki po uporabi itd. (Mumel 2001, 14).  

Vedenje odjemalcev je zapleten pojem, saj nanj lahko gledamo z več vidikov. Posledično nam 

različni avtorji ponujajo množico opredelitev, med katerimi na tem mestu podajam le nekaj 

izmed njih. 

Mumel (2001, 18) opredeljuje vedenje odjemalcev kot »vedenje, ki ga odjemalci kažejo ob 

iskanju, nakupu, uporabi, opustitvi in vrednotenju izdelkov, storitev in idej, za katere 

pričakujejo, da bodo zadovoljili njihove potrebe«. Kotler (2004, 182) razume vedenje 

odjemalcev kot delovanje posameznikov, skupin in organizacij, ki izbirajo, kupujejo ter 

uporabljajo izdelke, storitve, celo ideje ali doživetje, da bi zadovoljili svoje potrebe in želje, in 

kako z njimi po uporabi ravnajo. 

Mumel (2001, 18) pravi, da se pojem vedenje odjemalcev uporablja v različnih pomenih. O 

vedenju odjemalcev govorimo na primer, kadar gre za vedenje ljudi pri nakupu in uporabi 

gospodarskih dobrin. Za vedenje odjemalcev gre tudi v vseh primerih ˝zadnjih odjemalcev˝ 

materialnih in nematerialnih dobrin, npr. za vedenje vernikov v cerkvi, pacientov v bolnišnici 

itd.  
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Po mojem mnenju zajema vedenje odjemalcev vse od sproženja posameznikove potrebe do 

odločitve za nakup in analiziranje vedenja po njem. Zaradi naraščajoče konkurenčnosti v 

tržnem gospodarstvu obravnavana tematika pridobiva na veljavi. 

2.2 Dejavniki, ki vplivajo na nakupno vedenje 

Na vedenje odjemalcev vpliva veliko dejavnikov. Različni avtorji jih različno razvrščajo, 

vendar so njihove definicije vsebinsko enake.  

Potočnik (2002, 112) loči: 

 družbene dejavnike (socialni sloj, referenčne skupine, vloga v družini, kultura), 

 psihološke dejavnike (motivi, zaznavanje, stališča, učenje in osebnost), 

 osebne dejavnike (demografske značilnosti, nakupna situacija). 

Mumel (2001, 3) deli dejavnike, ki vplivajo na nakupno vedenje, na: 

 notranje dejavnike (zaznavanje, učenje in spomin, motivacija, stališča, osebnost), 

 zunanje dejavnike (kultura, skupine, gospodinjstvo in nakupno vedenje). 

Kotler (2004, 183) je dejavnike strnil v štiri skupine:  

 kulturni dejavniki, 

 družbeni dejavniki, 

 osebni dejavniki, 

 psihološki dejavniki. 

 

Na vedenje odjemalcev vpliva veliko dejavnikov, zato je poznavanje ved, kot sta sociologija 

in psihologija, velikega pomena. Včasih  je prav širina znanja tisti jeziček na tehtnici,  ki loči 

dobrega tržnika od povprečnih. V nadaljevanju poglobljeno predstavljam štiri skupine 

dejavnikov nakupnega vedenja. 

2.2.1 Kulturni dejavniki 

Kotler (2004, 183) ugotavlja, da kulturni dejavniki vplivajo na vedenje odjemalcev v največji 

meri. Mednje prišteva kulturo in družbene razrede. Mumel (2001, 131) opredeljujejo kulturo 

kot celoto, ki vključuje znanje, vero, umetnost, zakone, moralo in navade, ki jih pridobi 

posameznik, kot predstavnik določene kulture. V kulturo je vključeno vse, kar vpliva na 

posameznikove miselne procese in vedenje. Kultura opredeljuje, kako se ljudje oblačijo, kako 

se prehranjujejo, kako živijo, kam gredo na počitnice in podobno. Na splošno vpliva na to, kaj 

ljudje kupujejo, kako uporabljajo izdelke in storitve in kako so zadovoljni z njimi. Poleg tega 

pa kultura pomembno vpliva na promocijo, distribucijo in oblikovanje cen (Potočnik 2002, 

113).  
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Vsaka kultura je sestavljena iz manjših skupin ljudi oz. subkultur. Te imajo svoje vrednote, 

norme, prepričanja in vzorce vedenja (Lavrenčič, 2008, 12). Subkulture vključujejo religijo, 

nacionalnost, rastne skupine in geografske regije, svojim članom pa omogočajo izostreno 

identifikacijo in socializacijo. 

Kotler (2004, 183) kot drugi kulturni dejavnik omenja družbeni razred, ki ga opredeljuje kot 

»primer stratifikacije v družbi. Razredi so hierarhično razvrščeni, njihovi značilnosti sta 

trajnost in homogenost. Opredeljeni so z različnimi kazalci, kot so na primer vrednost, 

izobrazba, premoženje in dohodek. Vedenje, vrednote ter interesi so si znotraj razreda med 

seboj podobni, v primerjavi z drugimi razredi pa so drugačni, tako med posamezniki istega 

družbenega razreda obstaja večja možnost, da kupijo podoben izdelek ali storitev.« 

2.2.2 Družbeni dejavniki 

Kotler (2004, 184) šteje med družbene dejavnike, ki vplivajo na odjemalčevo vedenje, 

referenčne skupine, družino ter vlogo in status v družbi.  

Potočnik (2002, 112) opredeljuje referenčno skupino kot skupino ljudi, s katero se 

posameznik identificira ter tako sprejema njihove vrednote in vedenje. Ljudje istočasno 

največkrat pripadajo več referenčnim skupinam, npr. družini, politični stranki, cerkveni 

organizaciji, športnem društvu, strokovnemu ali poklicnemu združenju. 

Zelo pomembno vlogo v referenčni skupini ima mnenjski voditelj, ki drugim v skupini 

neformalno posreduje informacije ter jim svetuje in tako vpliva na nakupno odločitev 

(Schiffman 2007, 482). 

Mumel (2001, 147) loči tri tipe vplivov referenčnih skupin na vedenje odjemalcev in sicer 

informacijski, normativni ter identifikacijski vpliv. 

O informacijskem vplivu govorimo, ko član oz. posameznik skupine uporabi vedenje in 

mnenje referenčne skupine kot informacijo za lastno odločanje. Referenčna skupina ima na 

posameznika lahko samo normativni vpliv. To je takrat, ko posameznik izpolnjuje skupinske 

norme samo zato, da se izogne kazni ali si prisluži nagrado. O identifikacijskem vplivu 

govorimo takrat, ko posameznik skupinske norme in vrednote uporablja kot vodilo za lastno 

vedenje ali stališča. Torej posameznik vzame oziroma uporabi skupino kot orientacijsko točko 

za oblikovanje koncepta samega sebe (Soloman, Bamossy in Asskegaarrd 1999). 

Najpomembnejša primarna referenčna skupina je družina. Vloga v družini vpliva na nakupno 

vedenje člana družine. Čeprav se vloga žensk v družini spreminja, o nakupih gospodinjskih 

potrebščin in drugih izdelkov za vsakdanjo rabo odloča v glavnem ženska. Možje in žene 

pogosto skupaj odločajo o nakupu trajnih dobrin, pa tudi otroci dobivajo čedalje 

pomembnejšo vlogo pri nakupnem odločanju (Potočnik 2002, 113). Kadar več članov 
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sodeluje pri nakupnih odločitvah, se njihove vloge razlikujejo, posameznik je na primer lahko 

pobudnik nakupa, vplivni član družine, odločevalec, odjemalec in uporabnik. Tako mu 

pripadajo različne naloge, kot so sproženje zamisli, iskanje informacij, vrednotenje alternativ, 

izbira določene blagovne znamke in odločitev, ali izdelek sploh kupiti. Posledično poskuša 

podjetje ugotoviti ne samo, kdo je odjemalec, ampak tudi kdo in kaj vpliva na odločitev o 

nakupu.  

Posameznik v skupini zaseda točno določeno mesto, ki je opredeljeno z vlogo ali statusom. 

Vloga zajema aktivnosti, ki naj bi jih posameznik izvajal, vsaki vlogi pripada tudi točno 

določen status. Izbira izdelka ali storitve običajno nazorno pokaže vlogo in status odjemalca v 

družbi (Kotler 2004, 189). 

2.2.3 Osebni dejavniki 

Na nakupni proces posameznika vplivajo njegove osebne značilnosti, kot so starost in stopnja 

v življenjskem ciklu odjemalca, njegov poklic in premoženjsko stanje, življenjski slog, 

osebnost in samopodoba (Kotler 2004, 190). Ljudje se v življenju odločajo med različnimi 

izdelki in storitvami, ki jih prilagodijo predvsem svoji starosti in stopnji v življenjskem ciklu. 

Pri zvestobi blagovni znamki je velikega pomena starost odjemalca, saj mlajši generaciji 

blagovna znamka pomeni obliko samopotrjevanja, starejša generacija pa jo dojema kot obliko 

varnosti in tradicije (Ule in Kline, 1996). 

Poklic in premoženjsko stanje sta večinoma medsebojno povezana. Dohodek določa, za kateri 

cenovni razred se bo kdo odločil. Ljudje z višjim prihodkom ne pripisujejo velike teže ceni 

izdelka in tako kupujejo dražje blagovne znamke (Straže, 2003, 1–7). Ravno nasprotno je pri 

ljudeh z nižjim dohodkom, saj ti odjemalci med seboj primerjajo izdelke in se odločijo za tiste 

z nižjo ceno. Nakupna odločitev je torej odvisna od poklica, ki ga nekdo opravlja, od višine 

razpoložljivega dohodka, premoženja, zadolženosti, nagnjenosti k varčevanju in podobno. 

Življenjski slog se nanaša na vzorec potrošnje, ki odseva človekov izbor, kako izrablja čas in 

denar, pogosto pa tudi na stališča in vrednote, ki se ujemajo s temi vedenjskimi vzorci 

(Možina, Zupančič in Štefančič Pavlovič 2002, 100). 

Motivi, potrebe in želje, ki nastanejo pri posamezniku, so tesno povezani z njegovo 

osebnostjo (Musek in Pečjak 1995). Osebnost je organizacija posameznih lastnosti in načinov 

vedenja, ki oblikujejo in določajo specifično prilagajanje posameznika okolju (Možina, 

Zupančič in Štefančič Pavlovič 2002, 98). Po drugi strani Kotler (2004, 193) definira osebnost 

kot splet psiholoških lastnosti, ki povzročijo, da se oseba na določene dražljaje vedno znova 

odziva enako ali podobno.  

Ločimo več vrst samopodobe. Dejanska samopodoba predstavlja, kako vidimo samega sebe, 

idealna samopodoba sporoča, kako bi radi videli samega sebe, družbena samopodoba pa kaže, 
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kako nas po našem mnenju vidijo drugi (Musek Lešnik 2008). Izdelki ali storitve, ki se 

ujemajo s samopodobo odjemalca, bodo imeli prednost pred drugimi. Podobi izdelka in 

odjemalca se morata ujemati, da izdelek pristane v odjemalčevi košarici (Kotler 2004, 195). 

2.2.4 Psihološki dejavniki 

Na odjemalčevo nakupno vedenje pomembno vplivajo tudi psihološki dejavniki, h katerim 

prištevamo motivacijo, zaznavanje, učenje ter prepričanja in stališča. Pri motivaciji so 

najpogosteje uporabljeni pojmi potreba, motivi in želja. Mumel (2001, 90) definira potrebo 

kot fiziološki ali psihološki primanjkljaj, ki ga je potrebo izravnati, da bi lahko ponovno 

izpostavili ravnovesje z okoljem in lastnimi zahtevami. Ločimo primarne oziroma prirojene 

potrebe in sekundarne oziroma pridobljene potrebe. Prirojene potrebe so fiziološke oziroma 

biološke in zajemajo potrebe po hrani, vodi, zraku, oblačenju, počitku, spanju, izločanju in 

spolnosti. Pridobljene potrebe so potrebe, ki so priučene v odvisnosti od kulture in okolja. 

Pridobljene potrebe so predvsem psihološke narave.  

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

smeri (Mumel 2001, 91). Odjemalca pri nakupnem odločanju praviloma usmerja več motivov. 

Odjemalec največkrat kupuje v določeni prodajalni na podlagi motivov, kot so cena, storitev, 

lokacija, poštenost in prijaznost prodajalcev. Za trgovska podjetja je zelo pomembno ugotoviti 

motive, ki silijo odjemalca k rednemu nakupu v določeni prodajalni, na njihovi podlagi se 

namreč ustvari ustrezni trženjski splet (Musek Lešnik 2008). 

Samo obstoj potrebe običajno še ni dovolj, da bi se pojavila motivacijska dejavnost. Za to so 

potrebni sprožilni dejavniki, ki jim pravimo pobudniki. Pobudnik je lahko zavedanje 

obstajanja potrebe, če je stopnja nezadovoljenosti potrebe visoka. Če pa je nezadovoljenost 

potrebe nizka, lahko k motivacijski dejavnosti spodbudi kakšen drug sprožilni dejavnik 

(pobudnik) – na primer televizijski oglas (Mumel 2001, 91). Šele ko v zvezi z zadovoljitvijo 

nezadovoljene potrebe postanemo aktivni ter začnemo iskati načine in sredstva za 

zadovoljitev te potrebe, lahko govorimo o motivacijski dejavnosti. Mumel (2001, 91) pravi, 

da potreba preide v motiv šele takrat, ko začne odjemalec izvajati aktivnosti v zvezi z 

zadovoljitvijo potrebe.  

Želje niso omejene ne s prostorom ne s časom ter so pogosto le plod naše domišljije. Zato 

obstaja razlika med željo in dejansko aktivnostjo, s katero skušamo svoje želje uresničiti 

(želja postane cilj). Vsak izmed nas si marsikaj želi, vendar le majhen del objektov želja 

postane dejanski cilj aktivnosti. To, ali bo neka želja postala predmet akcije, torej motiv, je 

odvisno od vrednosti objekta, moči oziroma sposobnosti samokontrole posameznika in 

ugodnih okoliščin za dosego tega objekta (Mumel 2001, 91). Motivacija je lahko 

predstavljena tudi z motivacijskim krogom, ki se vrti v nedogled in je predstavljen na sliki 1. 
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Zaznava je tristopenjski proces, v katerem ljudje izbirajo, obdelujejo in pojasnjujejo 

informacije, ki so jih sprejeli, in jim dajejo pomen (Potočnik 2002, 114). Posamezniki lahko 

enake dražljaje pri istih pogojih zaznavajo popolnoma drugače. Gre za individualen proces, ki 

ne temelji na objektivni realnosti. Vsak posameznik drugače zaznava resničnost, in sicer na 

osnovi svojih potreb, želja, vrednot in izkušenj. Pri proučevanju vedenja so posameznikove 

zaznave pomembnejše kot objektivna resničnost, saj odjemalci ukrepajo na podlagi svojih 

zaznav (Schiffman 2007, 151).  

Zunanje dražljaje ali občutke je mogoče zaznati oziroma sprejeti preko številnih vhodov – 

senzornih sistemov. Opazimo lahko velike oglasne panoje, slišimo glasbo v sporočilu, 

občutimo mehkobo puloverja iz kašmirja, okusimo nov okus sladoleda ali pa k nam pride vonj 

novega usnjenega jopiča. Vhodi, ki jih zbere pet človeških organov, oči, ušesa, nos, usta in 

koža, oblikujejo osnovne podatke, ki povzročajo mnogo vrst odzivov. Vse te funkcije 

sodelujejo pri ocenjevanju in uporabi izdelkov (Možina, Zupančič in Štefančič Pavlovič 2002, 

42). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Motivacijski krog 

Vir: Mumel 2001, 94. 

Spremembe osebnega vedenja, ki jih povzročajo informacije in izkušnje, so povezane z 

učenjem. Spremembe v učenju, ki temeljijo na psiholoških dejavnikih npr. veselje, strah, 

spoštovanje in podobno, niso rezultat učenja. Rezultat učenja je znanje, sestavljajo ga 
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informacije, ki si jih je človek zapomnil. Znanje vpliva na vedenje odjemalcev tako, da ti 

lahko poiščejo in uporabijo informacije. Da bi podjetje uspešno prodajalo izdelke, mora 

odjemalcem pojasniti njihovo uporabo. Odjemalci se bodo naučili uporabljati izdelke, potem 

ko jih bodo poskusili ali preizkusili, zato jim jih podjetje pošilja brezplačno ali omogoči 

poskusno uporabo. Odjemalci si zapomnijo informacije o izdelkih; o tem, kje jih lahko kupijo, 

kako naj jih uporabljajo in kateri najbolj ustrezajo njihovim potrebam (Potočnik 2002, 115). 

Prevladujeta dve vrsti učenja in sicer učenje s pogojevanjem in kognitivno učenje. Pri učenju 

s pogojevanjem gre za to, da se z večkratno izpostavljenostjo nekemu dražljaju in ustreznemu 

odgovoru posameznik nauči, da dražljaj in odgovor spadata (ali ne spadata) skupaj. Pri 

kognitivnem učenju so poudarjeni notranji miselni procesi. Ta vidik gleda na ljudi kot na 

reševalce problemov, ki aktivno uporabljajo informacije iz sveta okoli njih, da bi obvladali 

svoje okolje. Zagovorniki tega pristopa prav tako poudarjajo ustvarjalnost in vpogled v 

procese učenja (Možina, Zupančič in Štefančič Pavlovič 2002, 57). 

Na nakupno odločitev vplivajo tudi prepričanja in stališča. Kotler (2004, 198) opredeljuje 

prepričanje kot opisno zamisel o nečem (npr. blagovni znamki, trgovskemu centru, ponudbi). 

Stališče je splošen odnos posameznika do njegovega okolja. Stališča so lahko pozitivna, 

negativna ali nevtralna. Ljudje imajo določeno stališče skoraj do vsega, kar jih obkroža. 

Čeprav se posameznikova stališča spreminjajo, so razmeroma stalna. Odjemalčeva stališča do 

podjetja in njegovih izdelkov pomembno vplivajo na uspeh ali neuspeh trženjske strategije 

podjetja. Odjemalci z zelo negativnimi stališči o eni ali več trženjskih dejavnostih podjetja ne 

bodo le prenehali nakupovati izdelkov podjetja, ampak bodo vplivali tudi na znance in 

prijatelje, da naredijo enako (Potočnik 2002 115). Stališča so tipični teoretski objekti 

psihologije, saj jih zaradi njihove kompleksnosti in povezanosti z drugimi duševnimi 

sestavinami (čustvi, motivi, potrebami) ne moremo neposredno zaznati, opazovati ali meriti. 

Nanje lahko le sklepamo iz drugih empiričnih podatkov. Pomagajo pa razložiti obnašanje, 

vedenje in spremembe vedenja posameznikov ali skupin (Možina, Zupančič in Štefančič 

Pavlovič 2002, 103). 
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3 PROCES NAKUPNEGA ODLOČANJA 

Proces odločanja ima v raziskovanju vedenja odjemalcev zelo pomembno mesto. 

Obravnavamo ga z izredno pozornostjo, saj je njegov rezultat prav nakup ali nenakup izdelka. 

Možina, Zupančič in Štefančič Pavlovič (2002, 148) razumejo nakupni proces pri odjemalcu 

kot proces odločanja ali reševanja problemov. Z njim označujejo premišljena, zavestna 

dejanja, s katerimi zadovoljujemo potrebe. Končni rezultat oblikujejo številni dejavniki, od 

interne motivacije do najrazličnejših zunanjih, ekonomskih in socialnih dejavnikov. Včasih se 

odjemalec odloči zelo racionalno, previdno; ocenjuje funkcionalne (utilitarne) lastnosti 

izdelka, pogosto pa prevladujejo tako imenovani simbolični vidiki oziroma lastnosti izdelka, 

ki se kažejo v čustvenih odzivih, čutnem zadovoljstvu, sanjarjenjih ali razmišljanjih estetske 

narave. Odjemalčev nakup je odgovor na problem – zaznano potrebo (Blackwell, Miniard in 

Engel, 2001). Faze procesa odločanja odjemalcev so prikazane na sliki 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2: Stopnje procesa odločanja odjemalcev 

Vir: Možina, Zupančič in Štefančič Pavlovič 2002, 147. 

Odjemalec naj bi šel skozi vse stopnje procesa, vendar se velikokrat zgodi, da nekatere 

stopnje preskoči ali zamenja vrstni red, kar je odvisno od vrste izdelka, ki ga namerava kupiti. 

V nadaljevanju bom podrobneje predstavil posamezne stopnje. 
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3.1 Prepoznavanje potreb 

Prvi korak v procesu odločanja odjemalca je prepoznavanje potreb. To je posledica razkoraka 

med želenim in dejanskim stanjem. Če problema ne zaznamo, se tudi potreba po odločanju ne 

pojavi (Mumel 2001, 165). Podjetje skuša ugotoviti, ali je neaktivnost odjemalcev na ciljnem 

trgu posledica tega, da nimajo potreb ali nezanimanja za nakup, tudi če imajo potrebe. Zato 

podjetje pripravi trženjske strategije, s katerimi ustvarjajo potrebe in spodbujajo odjemalce, da 

z nakupom izdelka zadovoljijo svoje potrebe. Podjetje usmeri trženjske napore tako, da 

odjemalce opozori na obstoječe, vendar njim neznane izdelke ali storitve, ki zadovoljujejo 

njihove potrebe (Tavčar 1997).  

3.2 Iskanje informacij 

Ko odjemalec zazna problem ali potrebo, bo iskal informacije, kako ga rešiti oziroma jo 

zadovoljiti. Informacije se nanašajo na značilnosti izdelka, ceno, razpoložljivost, značilnost 

prodajalcev, garancijo, servisiranje in podobno. Podjetje odjemalcu olajša iskanje informacij 

tako, da mu posreduje koristne, pravočasne, natančne in razumljive podatke o izdelku 

(Potočnik 2002, 108). 

Odjemalec začne z iskanjem informacij najprej pri sebi na osnovi notranjih virov, na primer v 

svojem spominu (Musek in Pečjak 1995). Po navadi ima vsakdo že izkušnje z izdelki, ki so 

določeno potrebo že zadovoljili. V takih primerih odjemalec sprejme takojšno odločitev in ne 

išče dodatne informacije. Kadar odjemalec z izdelkom ni seznanjen in ne pozna njegovih 

karakteristik, išče zunanje informacije pri različnih virih, kot so znanci, prijatelji ali družina. 

Te informacije so izrednega pomena, saj imajo izjemno velik vpliv na nakupno odločitev. 

Med zunanje vire informacij štejemo še prodajalce, podatke na embalaži izdelka, oglaševanje, 

cenike, prospekte in podobno. Nenazadnje lahko odjemalec izdelek tudi preizkusi ter tako 

pridobi potrebne dodatne informacije (Kolar, 2006).   

Ko odjemalec izbira informacije, podjetje ne izbere in posreduje vedno natanko tistih 

informacij, ki so pomembne za ciljni trg, ampak si zamisli niz izdelkov ali blagovnih znamk, 

ki bi lahko zadovoljile odjemalčevo potrebo (Perner 2008). 

3.3 Vrednotenje alternativ 

Velik del napora, ki je povezan z nakupno odločitvijo, spada v fazo, ko je treba narediti izbor 

iz možnosti, ki smo jih razvili v fazi iskanja informacij. Odločitve odjemalcev o tem, katere 

kriterije bodo uporabljali za presojo in kako bodo zožili število izdelčnih možnosti ter potem 

morda izbrali izdelek, so odvisne od uporabljene vrste procesa odločanja. Odjemalec, ki se 

ukvarja z razširjenim procesom odločanja (več o tem v nadaljevanju), utegne pazljivo 

presoditi več blagovnih znamk, medtem ko nekdo, ki se odloča iz navade, morda ne bo 
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preučil nobene alternative svoji običajni blagovni znamki (Možina, Zupančič in Štefančič 

Pavlovič 2002, 156). 

Odjemalec si ustvari kriterije, po katerih primerja značilnosti vsakega izdelka. Nekaterim 

značilnostim izdelka pripiše večjo vrednost kot drugim. V tej stopnji procesa nakupnega 

odločanja ima prodajalec ključno vlogo, da odjemalcu pomaga pri vrednotenju možnosti in ga 

s tem približa k nakupni odločitvi. V preglednici 1 so predstavljeni nekateri izmed kriterijev. 

Preglednica 1: Možni kriteriji za presojo izdelčnih možnosti 

Vrsta kriterija Primer 

Tehnični Zanesljivost, trpežnost, videz, predstavitev, udobje, dostava, okus, 

prepričljivost 

Ekonomski Cena, vrednost denarja, končna vrednost, stroški v življenjskem ciklusu 

Socialni Status, socialna pripadnost, moda 

Osebni Lastna podoba, morala, čustva, tveganje 

Vir: Možina, Zupančič in Štefančič Pavlovič 2002, 159. 

3.4 Nakupna odločitev 

Odjemalec se odloči za nakup določenega izdelka (blagovne znamke) ali storitve na stopnji 

nakupne odločitve (Potočnik 2002, 110). Večkrat se zgodi, da med nakupno namero in 

nakupno odločitvijo posežeta dva dejavnika: stališče drugih, npr. drugačen nasvet mnenjske 

vodje, ali nepredvideni situacijski dejavniki, kot sta neprijaznost ali nestrokovnost delavca. 

Zaznano tveganje ima izreden vpliv na odjemalca, saj lahko spremeni, odloži ali povsem 

zavrže nakupno odločitev (Perner 2008). 

V stopnji nakupne odločitve se lahko odjemalec pogaja, predvsem o prodajnih pogojih, kot so 

cena, količina, kakovost, rok dobave, garancija, rok in način plačila. 

Po zaključku te stopnje pride ali tudi ne pride do dejanskega nakupa. To je odvisno od tega, 

ali so nakupni pogoji za odjemalca spremenljivi ali ne (Potočnik 2002, 110).  

3.5 Ponakupno ocenjevanje in vedenje 

Po nakupu odjemalec ocenjuje, ali izdelek zadovoljuje potrebe, za katere je bil kupljen. Gre 

torej za primerjavo dejanskega učinka izdelka s pričakovanim (Potočnik 2002, 110). Obstajata 

dve možnosti, odjemalec je lahko zadovoljen ali nezadovoljen. Odjemalčevo zadovoljstvo ali 

nezadovoljstvo pa vpliva na naslednje nakupne odločitve (Blackwell, Miniard in Engel, 

2001). 
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Podjetja se morajo zavedati, da ustvarjanje nerealnih pričakovanj oziroma pričakovanj, ki jih 

ne morejo izpolniti, povzroča nezadovoljstvo pri odjemalcih ter posledično nedoseganje 

postavljenih ciljev. V primeru zadovoljstva je odjemalec odlična reklama za podjetje, saj 

obstaja velika verjetnost, da pride do ponovnega nakupa. Prav tako se o svoji pozitivni 

izkušnji pohvali znancem in prijateljem (Soloman, Bamossy in Asskegaarrd 1999). 

Nezadovoljen odjemalec lahko reagira na več načinov; lahko ne naredi ničesar, vendar kadar 

reagira, reagira tako, da (negativen) odziv prenese naprej. Lahko se pritoži že v trgovini, pri 

proizvajalcu ali ustrezni organizaciji (npr . Zvezi potrošnikov Slovenije), preneha nakupovati 

v tej prodajalni ali tudi sproži pravni postopek. Nezadovoljstvo ima lahko globalni učinek, saj 

odjemalec svoje slabe izkušnje deli z ostalimi na svetovnem spletu, na raznih forumih in 

blogih, ki so dostopni vsakomur (Tavčar 1997).  
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4 VRSTE NAKUPNEGA ODLOČANJA 

Ali se posamezna faza procesa nakupnega odločanja sploh pojavi in kako intenzivno se 

pojavi, je odvisno od situacije, v kateri se v določenem trenutku nahaja odjemalec. Včasih 

gredo odjemalci skozi zapleten proces odločanja. Ta zahteva veliko časa in energije. Veliko 

pogosteje pa je proces odločanja poenostavljen in krajši ter tako zahteva manj energije in 

časa, potrebnega za sprejetje odločitve (Mumel 2001, 170). Zapletenost odločitve je 

kontinuum. Z vidika vloženega napora v sprejemanje odločitev so na eni strani odločitve, 

katerih zapletenost je nizka, na drugi strani pa odločitve, katerih zapletenost je visoka 

(Možina, Zupančič in Štefančič Pavlovič 2002, 163). Tako ločimo odločanje iz navade, 

zoženi proces odločanja in razširjeni proces odločanja. Vrste nakupnega odločanja so 

predstavljene na sliki 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3: Vrste nakupnega odločanja 

Vir: Možina, Zupančič in Štefančič Pavlovič 2002, 164. 

4.1  Odločanje iz navade oziroma rutinsko odločanje 

Pri tej vrsti odločanja pravzaprav ne gre za odločanje v pravem pomenu besede. Ko 

razumemo problem, poiščemo v dolgoročnem spominu rešitev (izdelek in znamko izdelka). 
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Po nakupu pride do vrednotenja samo v primeru, če kakovost izdelka ni skladna s 

pričakovano kakovostjo izdelka ali če se spremenijo okoliščine (Mumel 2001, 170). Mumel 

(2001, 170) razdeli to vrsto odločanja v dve podskupini: 

 odločanje z visoko stopnjo pripadnosti znamke – pri tem gre za kupovanje znamke, ki 

smo jo v preteklosti v procesu intenzivnega odločanja izbrali in smo z izdelkom 

zadovoljni; 

 odločanje z nizko stopnjo pripadnosti znamk – pri tem smo prepričani smo, da so vsi 

izdelki enake kakovosti – ko preizkusimo določeno znamko, jo iz navade kupujemo še 

naprej. 

4.2 Zoženi proces odločanja 

Ta proces se pojavlja pri nizki vpletenosti in je podoben procesu odločanja pri nakupu iz 

navade. Pojavlja se običajno pri vsakdanjih nakupih; ponakupno vrednotenje je sorazmerno 

majhno (Mumel 2001, 171). Največkrat odjemalec nima niti časa niti virov niti motivacije, da 

bi šel skozi vse stopnje razširjenega procesa odločanja. Veliko enostavneje je namreč, če 

proces skrčimo tako, da zmanjšamo število informacijskih virov, alternativ in kriterijev, ki jih 

uporabimo za vrednotenje možnosti. Gre predvsem za izbor po pravilu 'kupi znamko, ki jo 

prepoznaš' ali 'kupi najcenejšo znamko'. Pravilo se prekrši v primeru pravila 'zakaj ne bi 

poskusil'. Takšno ravnanje zahteva malo iskanja informacij in vrednotenja pred nakupom. Če 

nakup za nas nima velike teže, se intenzivnemu iskanju in vrednotenju izogibamo. Izbiramo 

med ponudniki, ki ponudijo še tako majhno prednost/ugodnost. Tako imajo velik vpliv na 

zamenjavo znamke druge aktivnosti, od ponujenih vzorce do kuponov itd. (Kolar, 2006). 

4.3 Razširjeni proces odločanja 

Potočnik (2002, 111) pravi, da se razširjeni proces odločanja uporabi pri nakupu neznanega 

relativno dragega izdelka. Ta način nakupnega odločanja je najbolj zapleten. Odjemalec gre 

skozi vseh šest stopenj procesa odločanja, čeprav ni nujno, da v pravilnem vrstnem redu. 

Pojavi se, kadar so izpolnjeni trije pogoji: (1) visoka stopnja vpletenosti z nakupom, (2) 

alternative se razlikujejo v bistvenih značilnostih, tako da odjemalec uporablja številne 

kriterije pri vrednotenju možnosti in (3) odjemalec porabi veliko časa za iskanje informacij in 

odločitev, ali izdelek kupiti ali ne. Mumel (2002, 172) dodaja, da se po nakupu najprej pojavi 

dvom o pravilnosti odločitve, nato pa vrednotenje izdelka. Zato pravi, da se proces analize ne 

konča po nakupu in uporabi, ampak šele z zadovoljstvom oziroma nezadovoljstvom z izbrano 

alternativo. Taka stopnja kompleksnosti se pojavi samo pri majhnem številu izbir.  
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5 TRŽENJSKA RAZISKAVA NAKUPNIH NAVAD SLOVENSKIH ŠTUDENTOV 

V tem delu zaključne projektne naloge bom s pomočjo ankete, kot metode zbiranja podatkov, 

podal ugotovitve o nakupnih navadah slovenskih študentov ter potrdil oziroma zavrnil 

zastavljene hipoteze. 

5.1 Cilj raziskave 

Cilj empiričnega dela je analizirati nakupno vedenje oziroma nakupne navade slovenskih 

študentov. Dosegel sem ga s pomočjo izvedenih oz. posameznih ciljev, pri postavitvi katerih 

mi je v oporo literatura (Hanc 2010). Predvsem me je zanimalo, kolikšen je mesečni dohodek 

študentov, kako ga pridobijo ter kako ga razporedijo oziroma potrošijo. Zanimalo me je še, v 

katerih trgovinah opravljajo svoje nakupe in zakaj, ali so zvesti blagovnim znamkam, ali 

spremljajo različne akcijske ponudbe ter ali ob koncu meseca kaj privarčujejo. 

5.2 Vzorec in metodologija 

Priložnostni vzorec zajema 150 slovenskih študentov, vpisanih na Univerzo na Primorskem, 

Univerzo v Mariboru, Univerzo v Ljubljani oziroma v visokošolski zavod, ki so bili naključno 

izbrani v obdobju od 3. do 7. februarja 2011. Anketni vprašalnik je bil razposlan v elektronski 

obliki zaradi lažje dostopnosti in hitrega pridobivanja povratnih informacij. Na splošno je med 

omenjeno populacijo uporaba interneta zelo razširjena. Razposlanih je bilo 178 vprašalnikov, 

vendar je bilo 28 nepravilno oziroma pomanjkljivo rešenih. Obdelanih je bilo tako 150 

pravilno izpolnjenih vprašalnikov. Za bazo anketirancev sem izbral svoje študentske kolege, 

ki sem jih prosil, da vprašalnik posredujejo naprej svojim kolegom, vendar so ti obvezno 

morali biti vpisani na katero izmed omenjenih univerz oziroma katerega od visokošolskih 

zavodov. Izpolnjene vprašalnike sem prejemal preko elektronske pošte. 

5.3  Sestava anketnega vprašalnika 

Anketni vprašalnik je bil sestavljen iz 14 vprašanj. Devet vprašanj je bilo zaprtega tipa, kjer je 

anketiranec izbiral med že ponujenimi odgovori. Štiri vprašanja so bila polodprtega tipa, kjer 

je anketiranec lahko izbiral med že ponujenimi odgovori in možnostjo 'drugo'. Eno vprašanje 

je bilo odprtega tipa, pri katerem se je od anketiranca zahtevalo, da odstotkovno opredeli, 

koliko mesečnega dohodka nameni za posamezno kategorijo življenjskih potrebščin. Za dve 

vprašanji sem uporabil Likertovo ocenjevalno lestvico, pri kateri anketirani oceni svoje 

strinjanje oziroma nestrinjanje s postavljeno trditvijo. S petstopenjsko lestvico se za 

postavljeno trditev anketiranec na eni strani s trditvijo popolnoma strinja in je zanj 

pomembna, na drugi strani ta enaka trditev zanj ni pomembna in se z njo ne strinja. Lestvici je 

bila dodana možnost 'ne vem', če se anketiranec ni znal ali mogel odločiti. 
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5.4 Predstavitev rezultatov in njihova interpretacija 

Rezultate ankete obravnavam s treh zornih kotov. Za začetek so na zastavljeno vprašanje 

podani rezultati za vse anketirance skupaj, nato pa ločeno med  redne in izredne oziroma 

druge študente (absolventi, pavzerji, študentje na daljavo) ter pri najzanimivejših vprašanjih 

skušal ugotovil, če obstaja kakšna razlika med njimi.  

Strukturo anketiranih glede na vpisno mesto prikazuje slika 4. Anketiranih so odgovarjali na 

vprašanje. 'Na katero izmed univerz ste vpisani?' 

 

Slika 4: Struktura anketiranih glede na vpisna mesta 

*Opomba: UL – Univerza v Ljubljani, UP – Univerza na primorskem, UM – Univerza v 

Mariboru 

Glede na vpisno mesto je bilo največ vpisanih na Univerzo na Primorskem, in sicer 56 

študentov oziroma 37,33 % anketiranih. 47 (31,34 %) študentov je bilo vpisanih na Univerzo 

v Ljubljani. Na Univerzo v Mariboru je bilo vpisanih 38 študentov oziroma 25,33 %. Najmanj 

jih je bilo vpisanih na samostojne visokošolske zavode in sicer 9 (6 % anketiranih).  

Strukturo anketiranih glede na način vpisa na visokošolski zavod prikazuje slika 5. Anketirani 

so odgovarjali na vprašanje. 'V visokošolski zavod sem vpisan kot redni študent, izredni 

študent ali drugo?' 
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Slika 5: Struktura anketirancev glede na način vpisa na fakulteto 

Med 150 anketiranimi študenti je bilo 66 % oziroma 99 študentov, ki so bili redno vpisani na 

fakulteto ali samostojni visokošolski zavod, in 51 študentov oziroma 34 % tistih, ki so bili 

vpisani izredno oziroma so se uvrstili med druge (absolventi, pavzerji, študenti na daljavo). 

Strukturo anketiranih glede na višino dohodka predstavlja slika 6. Zastavljeno je bilo 

vprašanje. 'Kolikšen je vaš mesečni dohodek, če seštejete vse vire?' 

 

Slika 6: Struktura anketiranih glede na višino dohodka 

Glede na strukturo mesečnega dohodka sodi največ anketiranih v razred od 400 € do 600 €, in 

sicer 46 študentov oziroma 30,67 % anketiranih. Sledi razred od 200 € do 400 €, ta zajema 40 

(26,67 %) anketiranih. Na tretjem mestu najdemo razred od 600 € do 800 €, v katerega se je 

uvrstilo 27 (18 %) vprašanih študentov. V razred do 200 € se je umestilo 23 študentov 
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(15,33 %). Peto mesto zaseda razred od 800 € do 1000 €, v njemu je 10 študentov (6,67 %). 

Najmanj anketiranih najdemo v razredu nad 1000 € in sicer 4, kar predstavlja 2,66 % 

vprašanih. 

Strukturo anketiranih glede na vir mesečnega dohodka ponazarja slika 7. Anketirani so 

odgovarjali na vprašanje. 'Kako si priskrbite svoj mesečni dohodek?' Anketirani so lahko 

izbirali med več odgovori, niso pa navajali strukture virov, v kolikor jih je bilo več. 

 

Slika 7: Struktura anketiranih glede na vir mesečnega dohodka 

Največ študentov, 118 ali 48,96 %, si poleg ostalih virov financiranja denar priskrbi z delom. 

66 študentov (27,39 %) poleg ostalih finančnih virov financirajo starši. 35 (14,52 %) 

študentov poleg ostalih virov financiranja prejema štipendijo. 18 (7,47 %) anketiranih si poleg 

ostalih virov financiranja priskrbi dohodek s krediti in ostalimi posojili. Dva (0,83 %) od 

vprašanih poleg ostalih virov financiranja prejemata socialno pomoč. Prav tako se z drugimi 

viri poleg ostalih finančnih virov financirata 2 anketirana.  

Strukturo anketiranih glede na bivalni prostor predstavlja slika 8. Anketiranim je bilo 

zastavljeno vprašanje. 'Kje živite v času študija?' 
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Slika 8: Struktura anketiranih glede na bivalni prostor 

V najetem stanovanju oziroma podnajemniški sobi živi 64 (42,67 %) anketiranih študentov. 

Pri starših živi 55 anketiranih (36,67 %). V študentskih domovih preživlja svoja študentska 

leta 16 (10,66 %) študentov. Lastno gospodinjstvo ima 15 (10 %) anketiranih. Nihče izmed 

vprašanih ne živi pri prijateljih. 

Struktura anketiranih po namembi dohodka je prikazana na sliki 9. Anketirani so svoj 

dohodek odstotkovno razporedili med posamezne kategorije. 

 

Slika 9: Struktura anketiranih po namembi dohodka 

 

Vsak izmed 150 anketiranih povprečno nameni 19,51 % svojega mesečnega dohodka za 

stanovanje in stroške bivanja, 12,96 % za hrano in brezalkoholne pijače, 12,62 % za prevoz, 

10,74 % za obleko in obutev, 8,72 % za alkohol in tobak, 5,21 % za raznovrstno blago in 
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storitve, 5,15 % nameni za obisk restavracij, 4,96 % potroši za rekreacijo in kulturo, 3,85 % 

dohodka nameni izobraževanju, 3,83 % zapravi za komunikacijo, enak odstotek mesečnega 

zaslužka nameni tudi drugim stvarem, 3,75 % nameni vračanju kreditov in ostalih posojil, 

najmanj, 3,27 %, mesečnega dohodka nameni zdravju. 

Struktura anketiranih glede na privrženost varčevanju je predstavljena na sliki 10. 

Anketiranim je bilo zastavljeno vprašanje 'Ali ob koncu meseca kaj privarčujete?' 

 

Slika 10: Struktura anketiranih glede na privrženost varčevanju 

Moja raziskava je pokazala, da največ slovenskih študentov le redko kaj privarčuje. Takih je 

bilo kar 75 (50 %). Pogosto ob koncu meseca kaj privarčuje 41 (27,33 %) študentov. 18 

(12 %) anketiranih nikoli ne privarčuje ničesar ob koncu meseca, vedno pa ostane nekaj 

privarčevanega denarja 16 anketiranim ali 10,67 % vseh vprašanih. 

Strukturo anketiranih glede na izbor trgovine predstavlja slika 11. Anketiranim je bilo 

zastavljeno vprašanje 'V kateri izmed trgovin opravljate nakupe osnovnih živil?' Študenti so 

označili samo en odgovor in sicer tisto trgovino, kjer najpogosteje kupujejo. 
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Slika 11: Struktura anketiranih glede na izbor trgovine 

Večina anketiranih slovenskih študentov, 59 ali 39,33 %, opravlja svoje nakupe v Mercatorju, 

sledijo nakupi v Intersparu/Sparu z 22 % oziroma 33 študenti. Za nakupe v Tušu se je odločilo 

32 študentov ali 21,33 % vseh sodelujočih v anketi. Sledijo nakupi v diskontnih trgovinah, za 

katere se je odločilo 24 anketiranih ali 16 %. 2 študenta ali 1,34 % vseh sodelujočih v anketi 

pa opravljata svoje nakupe v drugih trgovinah. 

Strukturo anketiranih glede na kriterij izbora trgovine predstavlja slika 12. Vprašani so izbirali 

med kriteriji za izbor trgovine. Anketirani so lahko izbrali neomejeno število odgovorov, v 

skladu s svojimi prepričanji. 
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Slika 12: Struktura anketiranih glede na kriterij izbora trgovine 

 

Raziskava je pokazala, da je najpomembnejši kriterij pri izboru trgovine lokacija. Pri 

vprašanju z več možnimi odgovori jo je na prvo mesto postavilo 88 študentov ali 25 % vseh 

vprašanih. Drugi najpomembnejši kriterij za slovenske študente predstavlja cena, zanj se je 

odločilo 61 študentov oziroma 17,33 % sodelujočih. Za kakovost, kot tretji najpomembnejši 

kriterij, se je odločilo 57 anketiranih, kar predstavlja 16,19 %. Sledi ji raznovrstnost ponudbe, 

zanjo se je odločilo 45 študentov oziroma 12,78 % vseh sodelujočih. Za naslednji 

najpomembnejši kriterij so izbrali urejenost trgovine. Zanj se je odločilo 34 študentov, kar 

predstavlja 9,66 %. Za brezplačno parkirišče in kartice ter z njimi povezane ugodnosti se je 

odločilo 26 študentov ali 7,39 % anketiranih. Omenjena kriterija si delita šesto mesto. Za 

prijaznost osebja se je določilo 8 anketiranih, kar predstavlja 2,27 % vseh sodelujočih. Za 

kriterij »drugo« so se odločili 4 študenti oziroma 1,14 % anketiranih. Najmanj študentov se je 

odločilo za kriterij »priporočila znancev, prijateljev« in sicer 0,85 % anketiranih oziroma 3 

študentje.  

Struktura anketiranih glede na zvestobo blagovni znamki pri nakupu izbranega izdelka je 

prikazana na sliki 13. Zastavljeno vprašanje se je glasilo 'Ali ste privrženi blagovni znamki ter 

pri katerih izdelkih bolj ali manj?' 
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Slika 13: Struktura anketiranih glede na zvestobo blagovni znamki pri nakupu 

izbranega izdelka 

*Opomba: Razvrščanje po pomembnosti na lestvici od 1, ki pomeni najmanj pomembno, do 5, 

ki pomeni najbolj pomembno. 

Pri tem vprašanju so študenti ocenjevali privrženost blagovni znamki različnih izdelkov. 

Raziskava je pokazala, da jih je največ zvestih blagovnim znamkam tehničnih aparatov ter 

kozmetike. Pri teh je bila dana povprečna ocena nad 3,5. Sledijo privrženci znamk oblek in 

obutve, kje je bila povprečna ocena natanko 3,5. Zvestobo prehrambenim blagovnim znakam 

so v povprečju ocenili s 3,4. Najmanj so študenti privrženi blagovnim znamkam prevoznih 

sredstev. Kot opombo naj dodam, da 44 študentov (29,3%) ni zvestih nobeni od zgoraj 

naštetih skupin izdelkov.  

Slika 14 prikazuje strukturo anketiranih glede dejavnikov, ki vplivajo na nakupne odločitve. 

Anketirani so izbirali med kriteriji za odločitev, ko gre za vsakdanji nakup. 
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Slika 14: Struktura anketiranih glede na dejavnike nakupne odločitve 

*Opomba: Razvrščanje po pomembnosti na lestvici od 1, ki pomeni najmanj pomembno, do 5, 

ki pomeni najbolj pomembno. 

Na odločitev o nakupu vsakodnevnih živil po mnenju študentov najbolj vplivajo pretekle 

izkušnje. V povprečju so študenti slednje ocenili s 4,37. Sledi kakovost izdelka kot drugi 

najpomembnejši dejavnik v povprečju so mu študenti dodelili oceno 4,29. Naslednji dejavnik 

je nujnost; tega so študenti v povprečju ocenili s 4,12. Cena izdelka je v povprečju dobila 

oceno 3,96, kar jo še uvršča med pomembnejše dejavnike, ki vplivajo na nakupne odločitve. 

Po pomembnosti sledijo priporočila/reference znancev, prijateljev in družine ter blagovna 

znamka izdelka. Prve so študenti v povprečju ocenili s 3,61, drugo pa z 2,88. Izdelku v 

promociji so študentje v povprečju pripisali oceno 2,53. Najmanj pomemben dejavnik je po 

mnenju študentov pojavnost izdelka v medijih, saj je ocena v povprečju dosegla le 1,93. 

Struktura anketiranih študentov glede na to, ali spremljajo akcijske ponudbe, je podana na 

sliki 15. Zastavljeno vprašanje se je glasilo 'Ali spremljate akcijsko ponudbo raznih 

ponudnikov (trgovin) in se na podlagi primerjave med ponudniki odločite za nakup?' 
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Slika 15: Struktura anketiranih glede na  spremljanje akcijske ponudbe v trgovinah 

Na vprašanje o spremljanju akcijskih ponudb različnih ponudnikov je največ, to je 48 ali 32 % 

študentov odgovorilo, da te ponudbe le občasno spremljajo. Redko jih spremlja 47 (31,33 %) 

študentov. Akcijske ponudbe spremlja 39 študentov, od tega 18 (12 %) večkrat. Študentov, ki 

akcij ne spremljajo, je 16, kar predstavlja 10,67 %. 

Struktura anketiranih glede na predhodni premislek o nakupu živil je prikazana na sliki 16. 

Anketirani so odgovarjali na vprašanje 'Ali pred nakupom vsakodnevnih živil premislite, kaj 

morate kupiti in koliko?' 

 

Slika 16: Struktura anketiranih glede na predhodni premislek o nakupu živil 

Med raziskavo sem ugotovil, da največji odstotek študentov večkrat predhodno premisli o 

nakupu in se šele nato zanj odloči. Ta odstotek je 51,33, kar predstavlja 77 študentov. Sledijo 
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študenti, ki vedno premislijo o nakupu živil, teh je 39 (26 %). Redko jih o nakupu živil 

premisli 25 (16,67 %), nikoli pa le 9 študentov (6 %). 

Na sliki 17 je prikazana struktura anketiranih glede opredeljevanja trgovskih centrov tudi kot 

kraja za druženje in preživljanje prostega časa. Anketirani so odgovarjali na vprašanje 'Ali 

razumete trgovski center kot kraj za druženje in preživljanje prostega časa?' 

 

Slika 17: Struktura anketiranih glede opredeljevanja trgovskih centrov tudi kot kraja 

za druženje in preživljanje prostega časa 

Študentje v večini ne opredeljujejo velikih trgovskih centrov kot kraja za druženje in 

preživljanje prostega časa. Ta delež znaša 52 % vseh anketiranih ali 78 študentov. Sledi 

mnenje, da so trgovski centri tudi kraj za druženje in preživljanje prostega časa. Takega 

mnenja je 51 (34 %) študentov. Ostalih 21 (14 %) študentov pa se je odločilo za možnost ne 

vem.  

5.4.1 Ključne razlike med rednimi in izrednimi študenti 

Primerjal sem odgovore rednih in izrednih študentov na posamezna vprašanja ter skušal 

ugotoviti, ali se v čem bistveno razlikujejo. Ugotovil sem, da med njimi ni bistvenih razlik,  

vendarle pa bi izpostavil tri področja, kjer so te razlike nekoliko občutnejše. Povprečni 

mesečni razpoložljivi dohodek je pri izrednih študentih nekoliko višji in sicer jih ima kar 

29,41 % na voljo od 600 do 800 evrov. Na drugi strani je večina rednih študentov v razredu 

med 400 in 600 evri in sicer 32,33 %. Nazornejša predstava o razlikah med razpoložljivim 

dohodkom rednih in izrednih študentov je podana v preglednici 2. 
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Preglednica 2: Razlika v razpoložljivem dohodku med rednimi in izrednimi študenti 

  

Do 200 

EUR 

200–400 

EUR 

400–600 

EUR 

600–800 

EUR 

800–1000 

EUR 

Nad 1000 

EUR 

Redni 18,18 31,31 32,33 12,2 4,04 2,02 

Izredni 9,8 17,65 27,45 29,41 11,77 3,92 

 

Naslednja opaznejša razlika med rednimi in izrednimi študenti je v štipendiji kot viru 

dohodka. Raziskava je pokazala, da ima štipendijo kar 18,42 % rednih študentov, medtem ko 

je ta odstotek med izrednimi študenti bistveno nižji in znaša le 9,86 %.  

Zadnja bistvena razlika med rednimi in izrednimi študenti se nanaša na kraj bivanja. Ugotovil 

sem, da večina rednih študentov – 49,03 % – živi v najetih stanovanjih. Pri izrednih študentih 

pa je najvišji odstotek tistih, ki živijo doma, in sicer 46,47 %. Razporeditev rednih in izrednih 

študentov glede na kraj bivanja prikazuje preglednica 3. 

Preglednica 3: Razporeditev rednih in izrednih študentov glede na kraj bivanja 

 Študentski 
dom 

Lastno 

gospodinjstvo 

Pri starših Pri 

prijateljih 

Najeto 

stanovanje 

Redni 13,13 10,1 30,3 0 46,47 

Izredni 5,88 9,8 49,03 0 35,29 

 

Na ostala vprašanja so bili odgovori rednih in izrednih študentov zelo podobni. 

5.4.2 Preverjanje hipotez 

Na osnovi predstavljenih rezultatov sem potrdil ali zavrnil postavljene hipoteze. Prva 

postavljena hipoteza predpostavlja, da si večino dohodka študentje zaslužijo sami. Podatek 

drži, saj si 118 vprašanih študentov od 150 (48,96 %) služi dohodek z delom. Hipoteza je torej 

potrjena.  

Z naslednjo hipotezo sem želel dokazati, da večina študentov največji del dohodka nameni za 

bivanje in hrano skupaj. Ugotovil sem, da vsak izmed anketiranih študentov 19,51 % svojega 

dohodka nameni za stanovanje, 12,96 % dohodka pa za hrano in brezalkoholne pijače, kar 

skupaj znaša 32,47 %. Sledi dohodek namenjen prevozu (12,62 %), obleki in obutvi 

(10,74 %) ter alkoholu in tobaku (8,72 %).  Najmanj dohodka porabijo za raznovrstno blago 

in storitve (5,21 %), obisk restavracij (5,15 %), rekreacijo in kulturo (4,96 %), izobraževanje 

(3,85 %), komunikacijo in druge stvari (3,83 %), vračanju kreditov in ostalih posojil (3,75 %) 

ter zdravju (3,27 %). Druga hipoteza je tako potrjena. 
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Tretja hipoteza, da je varčevanje v času študija bolj redko, je tudi potrjena. Kar polovica 

anketiranih namreč pravi, da redko varčujejo, 12 % pa nikoli, le 38 % anketiranih študentov 

uspe nekaj privarčevati. 

Četrta hipoteza se nanaša na zanimanje študentov za kakovost izdelka. S povprečno oceno 

4,29 je to drugi najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na odločitev za nakup, iz česar je 

razvidno, da študente kakovost izdelka precej zanima. Četrta hipoteza, da kakovost izdelka pri 

študentih ni pomemben razlog za nakup le-tega, torej ni potrjena. 

Peta hipoteza je predpostavljala, da so študenti zvesti blagovnim znamkam. Med raziskavo 

sem ugotovil, da se od skupno 150 študentov le 44 ni opredelilo kot zvestih blagovni znamki. 

Ostali prisegajo predvsem na zvestobo do blagovnih znamk tehničnih aparatov ter kozmetike. 

Hipoteza je potrjena. 
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6 SKLEP  

Tisočletje, v katerem živimo, je prineslo mnogo sprememb. Že proti koncu prejšnjega smo 

postali potrošniška družba. Spremenilo se je tudi življenje študentov. Vedno več mladih se 

odloča za študij, študirajo pa dlje kot njihovi predhodniki. Obstajajo tudi velike možnosti 

študentskega dela, tako doma kot v tujini. 

V zadnjih nekaj desetletjih postaja vedno bolj zanimiv segment študentov kot odjemalcev. 

Povečuje se tudi njihova pomembnost v očeh tržnikov, saj imajo, predpostavljeno, tudi 

študenti kot odjemalci v primerjavi z starejšimi generacijami drugačne potrebe, želje in 

vrednote. Trg je vedno večji, izbire med podjetji je vedno veliko, zato so odjemalci lahko vse 

bolj jasni v svojih nakupnih ciljih. Podjetja morajo poznati nakupne navade študentov, saj le 

tako lahko sestavijo ustrezne trženjske akcije. 

Z raziskavo sem želel ugotoviti, kakšno nakupno vedenje odlikuje slovenske študente. S 

prebiranjem literature ter anketo, ki sem jo izvedel med študenti vseh treh univerz v Sloveniji, 

sem prišel do zanimivih rezultatov. 

Povprečni mesečni razpoložljiv dohodek študenta znaša od 400 do 600 evrov. Omenjeno 

vsoto denarja si priskrbi z delom preko študentske napotnice in s finančno pomočjo staršev. 

Študent živi v najetem stanovanju oziroma podnajemniški sobi. Največji delež omenjenega 

dohodka porabi za plačilo najemnine za stanovanje ter za ostale stroške bivanja. Precejšnji 

delež porabi tudi za hrano in brezalkoholne pijače.  

Študent zelo redko mesečno kaj privarčuje. Največ nakupov opravi v poslovalnicah trgovske 

verige Mercator, razlog je v večini primerov bližina trgovine oziroma njena lokacija. V 

Mercatorju kupuje tudi zaradi ugodnih cen in kakovosti izdelkov. Zvestoba blagovnim 

znamkam se pri študentu izraža predvsem pri nakupih tehničnih aparatov in kozmetike.  

Na odločitev o nakupu posameznega izdelka najbolj vplivajo pretekle izkušnje, nato kakovost. 

Študent spremlja akcijske ponudbe posameznih ponudnikov le občasno. Velikokrat o nakupu 

predhodno premisli. Za študenta trgovski centri, ki so se v zadnjem desetletju zelo razširili, 

niso kraj za druženje s prijatelji.  

Mislim, da so opisane nakupne navade dober prikaz dejanskega stanja, kljub temu da je 

anketa zajela le 150 študentov. Opozoriti velja morda le še na razliko med rednimi in 

izrednimi študenti. Pri slednjih je razpoložljivi dohodek nekoliko višji, ki si ga zelo redko 

priskrbijo s štipendijo, v večini pa živijo pri starših. Ker se časi neprestano spreminjajo, 

predvidevam, da bo najverjetneje čez nekaj desetletij slika povprečnega študenta drugačna.  

Menim, da bi morali v podjetjih razmisliti o pomembnosti segmenta študentov kot odjemalcev 

in najprej ugotoviti, kolikšen del prodaje predstavljajo. Potreben bi bil tudi korak naprej pri 

iskanju in uveljavljanju novih načinov merjenja zadovoljstva. Podjetja bi lahko opravila 
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raziskave o lastnostih odjemalcev, njihovi vpletenosti v nakup ter številu nakupov, ki jih 

opravi v nekem časovnem obdobju. Tržno komunikacijske aktivnosti bi lahko v živilskih 

prodajnih verigah prilagodili potrebam študentov in s tem pridobili nove odjemalce. Kot 

primer navajam študentsko košarico, v kateri bi bila živila, ki jih študenti največ kupujejo 

(npr. oreščki, testenine, konzervirana tuna, energijska pijača …) in bi jih prodajali po znižani 

ceni. Naredili bi lahko študentsko kartico, s katero bi imeli študenti nekaj ugodnosti ob 

večkratnih nakupih. Nekaj pozornosti bi bilo potrebno usmeriti tudi v nezadovoljne 

odjemalce-študente, raziskati bi bilo potrebno vzroke za nezadovoljstvo in se usmeriti v 

njihovo odpravljanje. Pri tem bi jim bile v pomoč razne raziskave s tega področja ter pogovori 

z odjemalci ob raznih reklamacijah. Trgovine z živili in gostinski lokali, ki se nahajajo v 

bližini visokošolskih zavodov, so temu najbolj izpostavljeni, zato bi si lahko s premišljenimi 

trženjskimi aktivnostmi povečali krog odjemalcev. Poudarek bi lahko dali na akcijske 

ponudbe, količinske popuste in primerno okolje (glasba, barve). Seveda je najpomembnejše 

odjemalce nato obdržati in poskrbeti, da so s ponudbo vedno zadovoljni. 
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PRILOGE 

Priloga 1: Anketni vprašalnik 





 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Moje ime je Simon Maršič in sem študent na Fakulteti za management Koper. V veliko 

pomoč mi boste, če si vzamete le nekaj minut in korektno izpolnite ta anketni vprašalnik. S 

tem mi boste pomagali pri raziskavi o nakupnih navadah študentov, kar je jedro moje 

zaključne projektne naloge. 

 

1. V visokošolski zavod sem vpisan kot: 

0 redni študent 

0 izredni študent 

0 drugo (pavzer, absolvent, študent na daljavo …) 

2. V času študija živim: 

0 v študentskem domu 

0 v lastnem gospodinjstvu 

0 pri starših ali sorodnikih 

0 pri prijateljih 

0 v najetem stanovanju oz. podnajemniški sobi 

0 drugo __________________________________________________ 

3. Kako si priskrbite svoj mesečni dohodek? (Možnih je več odgovorov.) 

0 Z delom 

0 S socialno pomočjo, preživnino in podobnimi transferji 

0 S štipendijo 

0 Financirajo me starši in/ali drugi sorodniki 

0 S krediti in posojili 

0 Drugo ________________________________________ 

4. Svoj mesečni dohodek namenim za (odstotkovno opredelite): 

Stanovanje in stroške bivanja ___ % Alkoholne pijače in tobak ___ % 

Prevoz ___ % Gostinske storitve ___ % 

Rekreacija in kultura ___ % Raznovrstno blago in storitve ___ % 

Obleko in obutev ___ % Odplačevanje kreditov in posojil ___ % 

Hrana in brezalkoholna pijača ___ % Komunikacija ___ % 

Zdravje ___ % Drugo _________________________ ___ % 

Izobraževanje ___ %   



 

 

5. V kateri izmed spodaj naštetih trgovin najpogosteje opravite nakupe osnovnih živil? 

0 Tuš 

0 Spar/Interspar 

0 Mercator 

0 Diskontne trgovine (Hofer, Lidl, Eurospin) 

0 Drugje ____________________________________________ 

6. Zakaj? (možnih več odgovorov) Zaradi: 

0 kakovost izdelka 

0 cenovne ugodnosti 

0 prijaznosti osebja 

0 lokacije trgovine 

0 priporočil prijateljev in znancev 

0 brezplačnega parkirišča 

0 urejenosti in preglednosti trgovine 

0 raznovrstnosti ponudbe  

0 kartice ugodnosti in z njo povezanih prihrankov 

0 drugo _______________________________________________ 

7. Kaj vpliva na vašo odločitev, ko gre za nakup vsakodnevnih živil? (Razvrstite po 

pomembnosti, pri čemer 1 najmanj vpliva, 5 najbolj!) 

 1 2 3 4 5 
Ne 

vem 

Cena izdelka 0 0 0 0 0 0 

Kakovost izdelka 0 0 0 0 0 0 

Blagovna znamka izdelka 0 0 0 0 0 0 

Pojavnost v medijih 0 0 0 0 0 0 

Izdelek v promociji 0 0 0 0 0 0 

Priporočila/reference znancev, prijateljev in družine 0 0 0 0 0 0 

Pretekle izkušnje 0 0 0 0 0 0 

Nujnost 0 0 0 0 0 0 

 



 

 

8. Pri katerih svojih nakupih ostajate zvesti izdelkom z blagovno znamko? (Razvrstite 

po pomembnosti, pri čemer 1 najmanj vpliva, 5 najbolj !) 

 1 2 3 4 5 
Ne 

vem 

Pri prehrambenih izdelkih 0 0 0 0 0 0 

Pri oblačilih in obutvi 0 0 0 0 0 0 

Pri kozmetiki 0 0 0 0 0 0 

Pri tehničnih aparatih 0 0 0 0 0 0 

Pri prevoznih sredstvih 0 0 0 0 0 0 

Drugo 0 0 0 0 0 0 

Nisem zvest blagovnim znamkam 0 0 0 0 0 0 

9. Ali spremljate akcijsko ponudbo izdelkov raznih ponudnikov (trgovin) in se na 

podlagi primerjave med ponudniki odločite za nakup? 

0 Da  

0 Večkrat 

0 Občasno 

0 Redko 

0 Akcijskih ponudb ne spremljam 

10. Ali doma pred nakupom vsakodnevnih živil premislite, kaj morate kupiti in koliko? 

0 Da, vedno 

0 Da, pogosto 

0 Redko 

0 Nikoli 

11. Ali ob koncu meseca kaj privarčujete? 

0 Da, vedno 

0 Da, pogosto 

0 Redko 

0 Nikoli 

12. Kolikšen je vaš mesečni dohodek, če seštejete vse vire (zaslužek, socialna pomoč, 
štipendijo, preživnino itd.)? 

0 Do 200 €  

0 Od 200 do 400 € 

0 Od 400 do 600 € 

0 Od 600 do 800 € 

0 Od 800 do 1000 € 

0 Nad 1000 € 

13. Ali razumete trgovski center kot kraj za druženje in preživljanje prostega časa? 

0 Da 0 Ne 0 Ne vem 



 

 

Osebni podatki (obkroži) 

14. Spol:  

0 M 0 Ž 

15. Starost:  

0 18-21 

0 22-25 

0 26-29 

0 Nad 29 

16. Univerza:  

0 UL 

0 UP 

0 UM 

0 Samostojni visokošolski zavod 

 


