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POVZETEK 

 

Naloga podrobneje obravnava temo s področja trženja – vedenje porabnikov, torej kako 

posamezniki, skupine in podjetja izbirajo, kupujejo in uporabljajo izdelke ali storitve, da bi 

zadovoljili svoje potrebe in želje. Poznavanje in razumevanje nakupnega vedenja porabnikov 

sta za tržnike izjemnega pomena, saj jim omogočata prilagoditev svoje ponudbe tako, da 

porabnikom ponudijo takšne izdelke ali storitve, ki bodo popolnoma ustrezali porabnikovim 

željam in potrebam. V analizi raziskave nakupnega vedenja porabnikov so podani dejavniki, 

ki najpomembneje vplivajo na nakupno vedenje porabnikov pri nakupu medu. 

 

Ključne besede: porabnik, vedenje porabnikov, proces nakupnega vedenja, nakupno 

odločanje, med. 

 

 

SUMMARY 

 

The research explores one of the marketing topics - consumer behavior, how individuals, 

groups and businesses choose, buy and use products or services, to satisfy their needs and 

desires. Knowing and understanding purchase behavior of consumers is very important to 

marketers, it allows them to adapt their offer in a such way, that they can provide to 

consumers such products or services, that will fully fit the consumers needs and desires. In the 

analysis of the consumer purchase behavior research are given factors, that has a major impact 

on the buying behavior of the consumers, when buying honey. 

 

Key words: consumer, consumer behavior, process of purchase behavior, purchase decision, 

honey. 
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1 UVOD 

 

 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretična izhodišča 

 

Živimo v času, ko je ponudba medu in medenih izdelkov na trgu zelo velika in pestra. Trg je 

izjemno konkurenčen in se neprestano spreminja, porabniki pa so vedno bolj zahtevni in 

cenovno občutljivi. Vsak ponudnik si mora sam zagotoviti najboljši možni tržni pristop. 

Potrebno je najti način, kako se najbolje približati porabnikom in ugotoviti njihove potrebe in 

želje. 

 

Procesu, v katerem porabniki – glede na probleme, ki jih imajo in glede na razpoložljive 

informacije, ki jih obdajajo – izbirajo, ocenjujejo in kupujejo izdelke ali storitve, pravimo 

nakupno vedenje oziroma nakupni odločitveni proces. Poznavanje nakupnega vedenja 

porabnikov je lahko en izmed ključnih prednosti ponudnikov. S poznavanjem nakupnega 

vedenja porabnikov, s poznavanjem njihovih želj in razumevanjem njihovih potreb jim lahko 

ponudimo izdelke ali storitve, s katerimi bodo zares zadovoljni in to na takšen način, da se 

bodo zmeraj vračali. Nemogoče je že v naprej poznati nakupno vedenje vsakega porabnika, 

poznamo pa dejavnike, kateri vplivajo na nakupno vedenje. Dejavnike, ki najpogosteje 

vplivajo na nakupno vedenje porabnikov, delimo v tri skupine: individualne razlike, vplivi 

okolja in psihološki procesi. 

 

Poznavanje potreb in razumevanje obnašanja potrošnikov doprinaša k večjemu poslovnemu 

uspehu oz. k boljšim in manj tveganim poslovnim odločitvam na vseh ravneh organizacije. 

Proučevanje obnašanja potrošnikov spada v širše področje vedenja človeka nasploh. Vsaka 

misel, občutek, akcija, stališča, ki jih zagovarjamo, so del našega vedenja. Lahko rečemo, da 

se človekovo vedenje nanaša na celotni proces interakcije med posameznikom in okoljem. 

Obnašanje potrošnika zajema specifične oblike akcij, ki so v zvezi z nakupovanjem dobrin ali 

z naročanjem storitev od ustreznih organizacij (Damjan in Možina 2002, 4-5). 

 

V trenutku, ko se na trgu pojavita vsaj dva izdelka, ki lahko zadovoljita isto potrebo, in ko 

imajo kupci možnost izbire, se pojavi potreba po boljšem poznavanju kupcev in porabnikov in 

njihovega obnašanja (Mumel 2001, 19). 

 

Obnašanje potrošnika je proces, v katerem posamezniki odločajo, kaj, kdaj, kje, kako in od 

koga kupiti blago ali sprejeti servis. To obnašanje vključuje oboje, mentalno in fizično 

aktivnost, ki je potrebna za odločitev v procesu nakupa. Preučujemo, kako posameznik 

zaznava samega sebe v odnosu do tržnega okolja, vključujoč vpliv in interakcije z 

organizacijami, ki proizvajajo, propagirajo in prodajajo dobrine (Damjan in Možina 2002, 5). 

Tržniki morajo proučevati potrošnikove želje, zaznavanje, nagnjenja ter nabavno oziroma 
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nakupno vedenje. Proučevanje teh postavk omogoča razvoj novih izdelkov in opredelitev 

njihovih značilnosti, prodajnih cen, poti, sporočil in drugih prvin trženjskega spleta (Kotler 

1998, 173). 

 

Manager ali tržnik mora obnašanje in potrebe potrošnika najprej spoznati s pomočjo različnih 

raziskovalnih metod. Vedeti mora, kaj in kako potrošnik kupuje oz. potrebuje. Zatem mora 

potrošnika razumeti oz. si odgovoriti na vprašanje, zakaj se obnaša na točno določen način. 

Šele potem bo lahko na potrošnika tudi vplival in ga usmerjal v željeni smeri nakupa (Damjan 

in Možina 2002, 4). 

 

Zaščitna oznaka Slovenski med z zaščiteno geografsko označbo jamči kupcem, da so kupili 

naraven, pristen, v Sloveniji pridelan med. Ta med mora ustrezati vsem merilom, ki jih 

predpisuje veljavna nacionalna in evropska zakonodaja ter Pravilnik o koriščenju sistema 

Slovenski med z zaščiteno geografsko označbo. Nosilec in lastnik zaščitnega imena Slovenski 

med z geografsko označbo je Čebelarska zveza Slovenije, ki z internim nadzorom 

organizirano skrbi za kakovost in varnost pridelanega medu. Slovenski med z geografsko 

označbo je prepoznaven po zaščitni nalepki z napisom »Slovenski med« in s spremljajočim 

nacionalnim oz. evropskim simbolom, ki označuje geografsko označbo. Zaščitna nalepka 

jamči, da je pridelava Slovenskega medu z zaščiteno geografsko označbo kontrolirana in 

dokumentirana. Nalepka se nahaja na pokrovu kozarca medu in sega preko roba pokrova vse 

do prve tretjine kozarca (Zadruga za razvoj čebelarstva, 2011a). 

 

Med ponudniki medu vlada velika konkurenca. Vsi ustrezajo visokim standardom kakovosti 

in so nenehno izpostavljeni rednim kontrolam in nadzoru. Ponudniki se trudijo in poskušajo 

na različne načine, tudi z raznolikostjo in kvaliteto ponudbe, biti boljši od drugih. Z raziskavo 

nakupnega vedenja porabnikov želimo ugotoviti, kateri dejavniki pa so dejansko tisti, ki 

najpomembneje vplivajo na nakupno vedenje porabnikov pri nakupu medu. 

 

 

1.2 Namen, cilji raziskave in raziskovalna vprašanja  

 

Namen teoretičnega dela naloge je čim bolje predstaviti teoretična izhodišča vedenja 

porabnikov in nakupnega odločanja porabnikov. Namen empiričnega dela je, da na podlagi 

kvantitativne metode spletne ankete in anketiranja na terenu ugotovimo, kakšne so nakupne 

navade potrošnikov pri nakupu medu. 

 

Cilji naloge so:  

• predstaviti teoretična izhodišča domačih in tujih avtorjev s področja vedenja porabnikov;  

• predstaviti dejavnike, ki vplivajo na nakupno vedenje; 

• preučiti vrste nakupnega vedenja;  
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• analizirati proces nakupnega odločanja; 

• izvesti spletno anketo in anketiranje na terenu in tako pridobiti za raziskavo potrebne 

podatke;  

• na osnovi zbranih podatkov iz ankete ugotoviti kakšne so nakupne navade potrošnikov pri 

nakupu medu; 

• na osnovi teoretičnih izhodišč in ankete oblikovati zaključna spoznanja in ugotovitve. 

 

V empiričnem delu naloge smo v skladu s cilji raziskave oblikovali naslednje hipoteze: 

 

Hipoteza 1: Cena medu predstavlja najpomembnejši dejavnik za nakup. 

 

Hipoteza 2: Obstajajo statistične razlike med spoloma glede na različne dejavnike odločitve 

za nakup medu (kakovost, okus, vrsta medu, predhodne izkušnje, država porekla, priporočila 

prijateljev in znancev, način pridelave, rok uporabnosti, proizvajalec, posebne oznake 

kakovosti, cena, barva, blagovna znamka, možnost degustacije medu pred nakupom, popusti 

pri nakupu, embalaža, oglaševanje medu v medijih). 

 

Hipoteza 3: Obstajajo statistično značilne razlike med starostnimi skupinami glede na 

različne dejavnike odločitve za nakup (kakovost, okus, vrsta medu, predhodne izkušnje, 

država porekla, priporočila prijateljev in znancev, način pridelave, rok uporabnosti, 

proizvajalec, posebne oznake kakovosti, cena, barva, blagovna znamka, možnost degustacije 

medu pred nakupom, popusti pri nakupu, embalaža, oglaševanje medu v medijih). 

 

 

1.3 Predstavitev metod kvalitativne raziskave  

 

Magistrska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela in je kombinacija 

deskriptivnega in analitičnega pristopa.  

 

V teoretičnem delu smo pri deskriptivnem pristopu uporabili postopek opisovanja dejstev in 

postavili sklepe o tematiki, ki je predmet raziskovanja. V okviru deskriptivnega pristopa je 

bila uporabljena metoda kompilacije, saj smo opisovali dejstva, spoznanja, koncepte, hkrati 

pa še stališča in primerjali mnenja različnih avtorjev. 

 

Empirični del temelji na primarnih podatkih, pridobljenih z metodo anketiranja končnih 

potrošnikov na terenu in z metodo spletne ankete. Pri spletnem anketiranju gre za 

kvantitativno metodo zbiranja podatkov. Spletne ankete omogočajo zajem podatkov v 

elektronski obliki in tako lahko na hiter in učinkovit način zberemo potrebne informacije. 

Vprašalniki v spletnih anketah so atraktivnejši, hkrati pa lahko anketiranci odgovarjajo 

kadarkoli ne glede na čas in prostor. 
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Anketni vprašalnik je bil razdeljen kupcem medu in medenih izdelkov v času od 5.11.2011 do 

31.12.2011. Gre za stratificirano vzorčenje. V vzorec so bile zajete vse regije v Sloveniji. Gre 

za vzorec kupcev, ki so že kdaj kupili med ali medene izdelke. Anketiranje na terenu je bilo 

izvedeno v večjih nakupovalnih centrih v vseh slovenskih regijah. Povabilo za sodelovanje v 

spletni anketi je bilo poslano dosedanjim kupcem iz baze kontaktov Zadruge za razvoj 

čebelarstva.  

 

Za obdelavo podatkov so bile uporabljene naslednje statistične metode: 

• računanje osnovnih postopkov opisne statistike posameznih spremenljivk, 

• t-test za neodvisne vzorce, 

• enosmerna analiza variance. 

 

Vse hipoteze so preverjene na ravni 5 % tveganja (P=0,05). 

 

Za statistično analizo je bil uporabljen program SPSS – 17.0. Rezultati so predstavljeni 

tekstovno ter v obliki tabel in grafikonov. 

 

 

1.4 Predpostavke in omejitve 

 

Predpostavljamo, da vlada med porabniki premajhno zavedanje o zdravilnih učinkih medu. 

Med vsebuje veliko organizmu nujno potrebnih in koristnih vitaminov, mineralov, 

antioksidantov, nenasičenih maščobnih kislin in drugih zdravilnih rastlinskih učinkovin. Med 

ponudniki medu vlada močna konkurenca. Predpostavljamo, da bi lahko s pestrejšo ponudbo 

dodatnih medenih izdelkov in večjim poudarjanjem zdravilnih učinkov medu posamezni 

ponudniki dosegli boljši tržni položaj v panogi. Anketiranci so brez zadržkov sodelovali v 

anketi. 

 

Večjih omejitev pri obravnavanju problema ni bilo. Pri uporabi literature smo se omejili le na 

najvidnejša dela domačih in tujih avtorjev, ni bilo težav z razpoložljivostjo ustrezne literature. 

Pravilnost sekundarnih virov, iz katerih smo povzemali, nismo preverjali.  

 

Glede na vse navedene omejitve, menimo, da smo raziskovalni problem dovolj nazorno 

predstavili in raziskali ter s primerno stopnjo tveganja potrdili in zavrgli zastavljene hipoteze.  
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2 NAKUPNO VEDENJE PORABNIKOV 

 

 

2.1 Opredelitev vedenja porabnikov 

 

Pri opredeljevanju vedenja porabnikov se srečamo s splošnim problemom opredeljevanja. Ta 

problem se pojavlja vedno, kadar skušamo opredeliti zapletene pojave ali objekte. Pri le-teh 

gre namreč za to, da nanje gledamo iz več vidikov. Posledica tega pa je, da imamo na koncu 

množico opredelitev, od katerih ni pravzaprav nobena dovolj natančna in obsežna, hkrati pa ni 

nobena napačna (Mumel 2001, 17). 

 

Vedenje potrošnika predstavljajo miselne, čustvene ali fizične aktivnosti posameznika v 

postopkih izbiranja, nakupovanja, uporabljanja in razpolaganja s proizvodi ali storitvami, da 

zadovolji svoje potrebe in želje (Wilkie 1994, 14). Kotler (2004, 182) opredeljuje pojem 

vedenja porabnikov kot področje, ki proučuje, kako posamezniki, skupine in podjetja izbirajo, 

kupujejo in uporabljajo izdelke, storitve, ideje ali doživetja, da bi zadovoljili svoje potrebe in 

želje, in kako se jih po uporabi znebijo. »Poznati porabnike« in razumeti njihovo vedenje, je 

vse prej kot preprosto. Porabniki pogosto ravnajo v nasprotju s tem, kar govorijo. Pogosto se 

sploh ne zavedajo pravih globljih motivov, ki se skrivajo za njihovim početjem.  

 

Najpogosteje vedenje porabnikov opredelimo kot vedenje, ki ga porabniki izkazujejo pri 

iskanju, vrednotenju, nakupu, uporabi in opustitvi izdelkov storitev, doživetij ali idej, za 

katere pričakujejo, da bodo v procesu menjave zadovoljili porabnikove želje in potrebe in kot 

vplive, ki jih imajo ti procesi na posameznika in družbo kot celoto (Vida idr. 2010, 3). 

 

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

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

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

1975, 34). Lorbek (1997, 119) označuje obnašanje potrošnika kot proces, kateri zajema 

fizične in duševne aktivnosti, s pomočjo katerih si potrošnik išče odgovore na vprašanja 

zakaj, kdaj, kaj, kje, kako in od koga naj bi kupil blago ali storitev. 

 

 

2.2 Raziskovanje vedenja porabnikov 

 

Vedenje porabnikov je razmeroma mlada znanstvena disciplina. Prve knjige, ki se lotevajo te 

problematike, so bile napisane v šestdesetih letih, korenine pa segajo še nazaj (Mumel 2001, 

14). 
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Mumel (2001, 19) pravi, da se v prodajni usmerjenosti, ko ponudba prične prekašati 

povpraševanje, pojavi problem, kako prodati izdelke, ki jih je industrija sposobna izdelati. V 

trenutku, ko se na trgu pojavita vsaj dva izdelka, ki lahko zadovoljita isto potrebo, in ko imajo 

kupci možnost izbire, se pojavi potreba po boljšem poznavanju kupcev in porabnikov ter 

njihovega obnašanja. Raziskovanje se običajno začne s proučevanjem demografskih, 

socialnih in antropoloških značilnosti porabnikov in se kasneje nadaljuje še s proučevanjem 

njihovih psiholoških značilnosti. 

 

Schiffman in Kanuk (1991, 6) pravita, da je raziskovanje vedenja porabnikov raziskovanje 

tega, kako porabniki sprejemajo odločitve za porabo razpoložljivih virov (čas, denar, napor) v 

situacijah, relevantnih za porabo. Vključuje raziskovanje o tem, kaj porabniki kupujejo, kdaj 

kupujejo, kje kupujejo in kako pogosto kupujejo posamezne izdelke.  

 

Milenović (1986, 43) pravi, da je osnovna naloga raziskovanja marketinga priskrbeti nujne in 

pravočasne informacije za delovanje ostalih funkcij marketinga. Informacije, ki jih daje 

raziskovanje marketinga, zajemajo rezultate mnogih raziskav, med katerimi je raziskovanje 

vedenja porabnikov eden izmed osnovnih elementov in ena osnovnih aktivnosti raziskovanja 

marketinga. Raziskovanje vedenja porabnikov prestavlja osnovi element raziskovanja 

marketinga in osnovo marketinške usmerjenosti. 

 

Loudon in Della Bitta (1993, 127) pravita, da je splošno najpomembnejši razlog za 

preučevanje vedenja porabnikov pomembna vloga, ki jo ima vedenje nas samih kot 

porabnikov v življenju. Pomemben del življenja preživimo na nakupih. Velik del časa 

porabimo še dodatno, ko o izdelkih in storitvah še razmišljamo, se o njih pogovarjamo s 

prijatelji ali o njih poslušamo v občilih. Razen tega izdelki, ki jih izbiramo, in način, na 

katerega jih uporabljamo, v pomembni meri vplivajo na način našega vsakodnevnega 

življenja. Že ti razlogi so dovolj, da opravičijo naše zanimanje za raziskovanje vedenja 

porabnikov. 

 

Raziskovanje vedenja porabnikov je pomembno za porabnike, študente, znanstvenike in 

tržnike (Mumel 2001, 24): 

• porabniki so zainteresirani, da spoznajo dejavnike, ki vplivajo na njihove nakupne 

odločitve; 

• študentje so zainteresirani, da razumejo notranje in zunanje dejavnike, ki vplivajo na 

vedenje porabnikov, saj je vedenje porabnikov samo del širšega področja vedenja ljudi; 

• znanstveniki so zainteresirani za razumevanje vsakega vidika človekovega vedenja, še 

posebno za razumevanje tistega, ki ga označujemo kot vedenje porabnikov; 

• tržniki pa so zainteresirani, da spoznajo, zakaj in kako posamezniki sprejemajo nakupne 

odločitve, zato da lahko izberejo boljše strateške marketinške odločitve, saj so tržniki, ki 

razumejo vedenje porabnikov, v veliki prednosti pred ostalimi. 



 

7 

 

Zaporedje raziskav in analiz potrošnikov, ki je prikazano na sliki 1, je naslednje (Peter in 

Olson 2002, 27):  

• Raziskava in analiza potrošnikov. Najprej se razišče, kaj potrošniki razmišljajo in čutijo. 

To velja predvsem v primerjavi odnosov do matičnega podjetja s konkurenčnimi podjetji.  

• Razvoj marketinške strategije. Razvije se marketinška strategija. Ta vsebuje: določanje 

ciljev in specificiranje trženjskega spleta (izdelek, prodajne cene, prodajne poti in tržno 

komuniciranje).  

• Izvajanje marketinške strategije. Ko je bila razvita marketinška strategija, je na vrsti 

izvajanje le-te v izbranemu okolju.  

• Rezultati izvajanja strategij. Raziskave in analize se ne nehajo z izvajanjem marketinških 

strategij v praksi. Te se morajo še naprej nadaljevati z namenom dopolnjevanja že 

obstoječe strategije. To pomeni, da bi morale biti raziskave in analize kontinuiran proces 

raziskovanja in analiziranja potrošnikov ter razvoja, implementiranja in konstantnega 

izboljševanja strategij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Slika 1: Pomen raziskav in analiz potrošnikov na marketinške strategije 

Vir: Peter in Olson 2002, 27. 
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2.3 Dejavniki, ki vplivajo na vedenje porabnikov pri nakupnem odločanju 

 

Ko porabnik rešuje probleme, se tega loteva na različne načine. Včasih lastnosti izdelkov 

natančno vrednoti. Pozoren je na primer na funkcionalno vrednost izdelka. Takrat govorimo o 

racionalnem odločanju. Zopet drugič poteka odločanje bolj pod vplivom čustev. Takrat sta 

nam pomembni estetska in statusna vrednost izdelka. Najpogosteje pa sta v procesu odločanja 

prisotni racionalna in emocionalna komponenta (Mumel 2001, 162). 

 

Kotler (2004, 183-195) navaja naslednje dejavnike, ki vplivajo na porabnikovo nakupno 

vedenje: 

• kulturni dejavniki (kultura, subkultura, družbeni razred)  

• družbeni dejavniki (referenčne skupine, družina, vloge in položaji)  

• osebnostni dejavniki (življenjska doba in stopnja v življenjskem ciklusu, poklic, 

premoženjsko stanje, življenjski slog, osebnost in samopodoba)  

• psihološki dejavniki (motivacija, zaznavanje, učenje, prepričanja in stališča)  

 

Na potrošnikovo vedenje in potek nakupnega procesa vplivajo dejavniki, ki jih delimo  

v tri skupine (Engel, Blackwell in Miniard v Mumel 2001, 162):  

• individualne razlike,  

• vplivi okolja in  

• psihološki procesi. 

 

 

2.3.1 Individualne razlike 

 

Obstaja pet glavnih kategorij individualnih razlik, ki vplivajo na vedenje. To so porabnikovi 

viri, znanje, stališča, motivacija, osebnost, vrednote in življenjski stil (Mumel 2001, 163): 

 

Porabnikovi viri. Posameznik prinese v vsako situacijo, v kateri mora sprejeti odločitev, tri 

vire: čas, denar, zmožnost sprejemanja in obdelovanja informacij. 

 

Znanje. Znanje so informacije, shranjene v spominu. Zajema široko področje: dosegljivost in 

značilnost izdelkov, kje in kako kupovati, kako uporabljati izdelke. Zelo pomembno je, da 

znamo oceniti, kolikšno in kakšno je znanje posameznikov v ciljnem trgu, saj je drugače 

oglaševanje, katerega cilj je zagotavljanje ustreznega znanja in informacij, lahko zgrešeno. 

 

Stališča. Vedenje je pod vplivom stališč do določene znamke ali izdelka. Ko so stališča 

oblikovana, imajo v naslednjih izbirah usmerjevalno vlogo. Spreminjanje stališč je eden od 

pomembnejših marketinških ciljev, čeprav jih je, ko so že oblikovana, težko spremeniti. 
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Motivacija. Nezadovoljene potrebe in motivi vplivajo na vse faze procesa odločanja, še 

posebej pomembni pa so v začetni stopnji, saj so prav nezadovoljene potrebe tiste, ki 

zahtevajo posameznikovo aktivnost pri njihovem zadovoljevanju. In v procesu zadovoljevanja 

posameznik sprejema odločitve o drugih možnih načinih zadovoljevanja potreb. 

 

Osebnost, vrednote in življenjski stil. porabniki se razlikujejo v mnogih značilnostih, ki 

vplivajo na proces odločanja in nakupno vedenje. To široko področje pojasnjujejo 

psihografske raziskave. Z njimi pojasnjujemo tiste individualne razlike (vrednote, prepričanja, 

vedenjske vzorce …), ki opisujejo tržne segmente. 

 

 

2.3.2 Vplivi okolja 

 

Poleg individualnih razlik vpliva na proces odločanja okolje, v katerem se porabniki trenutno 

nahajajo, okolje, v katerem so bili porabniki v preteklosti, in porabnikovo prihodnje 

(pričakovano) okolje. Dejavniki okolja, ki jih navaja Mumel (2001, 164), so: kultura, socialni 

sloj, osebni vpliv, družina, trenutna situacija: 

 

Kultura. Kultura, kot jo pojmujemo v vedenju porabnikov, zajema: vrednote, ideje, artefakte 

in druge simbole, ki pomagajo posamezniku kot članu družbe sporazumevati se, interpretirati 

in vrednotiti. 

 

Socialni sloj. Socialni sloj je del znotraj družbe. Sestavljen iz posameznikov, ki imajo 

podobne vrednote, interese in vedenje. Socialni sloj je pogosto povezan s podobnimi oblikami 

vedenja in izdelkov, ki jih uporabljajo predstavniki enega socialnega sloja (tip alkoholnih 

pijač, znamka in vrsta avtomobilov, stil željenih oblačil). 

 

Osebni vpliv. S pojmom osebni vpliv mislimo na tisto vedenje, ki je pod vplivom naših 

bližnjih. Pogosto se odzovemo na zaznane pritiske, ki delujejo na prilagajanje normam in 

pričakovanjem drugih. Prav tako cenimo ljudi okoli sebe zaradi njihovih nasvetov v nakupnih 

izbirah. To se lahko dogaja, ko opazujemo druge pri izbiranju in odločanju. Rezultat je, da 

postanejo primerjalna referenčna skupina. Ko pa aktivno iščemo nasvete od drugih, nam ta 

oseba služi kot mnenjski vodja.  

 

Družina. Razen tistih, katerih mnenje nam je pomembno, na naše odločanje pogosto vpliva 

družina, katere član smo, in tudi posamezni družinski člani. Razen tega je družina pogosto 

primarna enota odločevanja (odločitev sprejema celotna družina).  

 

Trenutna situacija. S tem ko se spreminjajo okoliščine, v katerih se nahaja porabnik, se 

spreminja tudi porabnikovo vedenje, saj se mora prilagoditi spremembam v okolju. Včasih so 
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spremembe v okolju nepredvidljive, včasih pa jih lahko predvidimo in jih upoštevamo pri 

oblikovanju tržnih strategij. Vpliv situacijskih dejavnikov v trženju pogosto uporabljamo (ko 

na primer želijo z razmerami v prodajalni vplivati na nakupno vedenje). 

 

 

2.3.3 Psihološki procesi 

 

Za razumevanje in vplivanje na vedenje porabnikov moramo poznati tri osnovne psihološke 

procese: zaznavanje, kamor sodi procesiranje (obdelovanje) informacij, učenje in proces 

oblikovanja in spreminjanja stališč (Mumel 2001, 164): 

 

Obdelovanje informacij. Komuniciranje je osnova marketinških aktivnosti, zato je pomembno 

poznavanje tega, kako ljudje sprejemajo, obdelujejo in osmišljajo tržna sporočila. 

   

Učenje. Kdor koli skuša vplivati na spremembo vedenja porabnikov, mora poznati proces 

učenja. Na pomembnost poznavanja procesa učenja je opozoril J.B. Watson, ki je poudaril 

pomen procesa učenja na področju oglaševanja (v 30. letih). 

 

Spreminjanje stališč in vodenja. Spreminjanje stališč in vedenja je v marketingu pomemben 

cilj, saj s tem ko spremenimo stališče, spremenimo tudi težnjo k nekemu načinu vedenja 

oziroma odločanja. 

 

 

2.4 Vrste nakupnega odločanja 

 

Ljudje lahko pri nakupnem odločanju igrajo pet vlog (Kotler 2004, 200): 

• Ponudnik: oseba, ki prva predlaga nakup izdelka ali storitve. 

• Vplivnež: oseba, ki z nasveti in mnenji vpliva na nakupno odločitev. 

• Odločevalec: oseba, ki odloča o kateri od sestavin nakupne odločitve: ali kupiti, kaj 

kupiti, kako kupiti, kje kupiti. 

• Kupec: oseba, ki opravi nakup. 

• Uporabnik: oseba, ki porabi ali uporablja izdelek ali storitev. 

 

Porabnikovo nakupno odločanje se razlikuje glede na vrsto nakupne odločitve. Zapleteni in 

dragi nakupi po navadi zahtevajo več premišljevanja in več vpletenih oseb. Henry Assael je 

glede na raven kupčeve vpletenosti in obseg razlik med blagovnimi znamkami razlikoval med 

štirimi oblikami nakupnega vedenja (Kotler 2004, 200-201), ki so prikazane v preglednici 1. 
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Preglednica 1: Štiri oblike nakupnega vedenja 
 

Razlike med blagovnimi 

znamkami 

Visoka vpletenost Nizka vpletenost 

Pomembne razlike med 

blagovnimi znamkami 

Zapleteno nakupno vedenje Nakupno vedenje, 

usmerjeno k raznolikosti 
   

Majhne razlike med 

blagovnimi znamkami 

Nakupno vedenje, usmerjeno 

k zmanjševanju neskladja 

Ustaljeno nakupno vedenje 

 

Vir: Kotler 2004, 201. 

 

Visoka vpletenost pomeni, da je izdelek pomemben z vidika motivacije in občutenih potreb 

ter da je za porabnika sprejetje prave odločitve bistvenega pomena (Možina, Zupančič in 

Pavlovič 2002, 166).  

 

Štiri oblike nakupnega vedenja (Kotler 2004, 201-202) je glede na raven kupčeve vpletenosti 

in obseg razlik med blagovnimi znamkami so (glej preglednico 1): 

 

Zapleteno nakupno vedenje. Zapleteno nakupno vedenje sestavljajo trije koraki. Kupec 

najprej oblikuje prepričanje o izdelku. Nato si ustvari neko stališče do tega izdelka. Nazadnje 

po temeljitem premisleku izbere izdelek. Porabniki uporabijo zapleteno obliko nakupnega 

odločanja, če so močno vpleteni v nakup in se zavedajo bistvenih razlik med blagovnimi 

znamkami. To je pogosto, če je izdelek drag, tvegan, se ne kupuje pogosto in ima simbolen 

pomen – primer takšnega izdelka so avtomobili. Tržniki izdelkov z visoko vpletenostjo 

morajo razumeti porabnikovo zbiranje informacij in njegovo ocenjevanje izdelkov. Tržniki 

morajo razviti strategije, ki kupcu pomagajo pri učenju o izdelčnih značilnostih in njihovem 

sorazmernem pomenu in opozarjajo na odličnost blagovne znamke podjetja pri 

najpomembnejših značilnostih izdelka. Tržnik mora narediti blagovno znamko drugačno od 

drugih, uporabiti tiskane medije za opisovanje koristi blagovne znamke ter motivirati 

prodajno osebje in kupčeve znance, da vplivajo na kupčevo končno izbiro blagovne znamke. 

 

Nakupno vedenje, usmerjeno k zmanjševanju neskladja. Včasih je kupec visoko vpleten v 

nakup, a med blagovnimi znamkami ne vidi bistvenih razlik. Visoka vpletenost je posledica 

visoke vrednosti, tveganosti in redkosti nakupa. V tem primeru bo kupec pogledal naokoli, da 

bi izvedel, kakšna je ponudba. Če bo ugotovil razlike v kakovosti med blagovnimi znamkami, 

se bo morda odločiti za dražji izdelek. Če bo porabnik našel le majhne razlike v kakovosti, se 

bo verjetno odločil za cenejši ali dostopnejši izdelek. Po nakupu lahko porabnik občuti 

določeno neskladje, ki je posledica tega, da opazi negativne lastnosti izdelka, ali sliši kaj 

lepega o konkurenčnem izdelku. Zaradi tega bo pozoren na informacije, ki potrjujejo 

pravilnost njegove izbire. V tem primeru je porabnik najprej izbral, potem je oblikoval novo 

prepričanje in si šele potem ustvaril določena stališča. Trženjsko komuniciranje bi moralo 
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posredovati prepričanja in ocene, ki potrjujejo pravilnost porabnikove izbire blagovne 

znamke. 

 

Ustaljeno nakupno vedenje. Številne izdelke kupujemo v razmerah nizke vpletenosti in 

odsotnosti pomembnih razlik med blagovnimi znamkami. Razmislimo o kupovanju soli. 

Porabniki niso vpleteni v nakupovanje tovrstnih izdelkov. Gredo v prodajalno in sežejo po 

neki znamki. Če vedno znova sežejo po isti blagovni znamki, to ni posledica močne zvestobe 

blagovni znamki, ampak zgolj navade. Obstajajo številni dokazi, da je vpletenost porabnikov 

nizka pri večini nakupov izdelkov majhne vrednosti, ki se kupujejo pogosto. Nakupno 

vedenje pri teh izdelkih ne poteka preko ustaljenega zaporedja prepričanje, stališče, vedenje. 

Porabniki ne iščejo veliko informacij, ne ocenjujejo značilnosti in se hitro odločijo. Namesto 

tega so pasivni prejemniki informacij televizijskih in tiskanih oglasov. Ponavljanje oglasov 

namesto prepričanosti o blagovni znamki ustvarja zgolj seznanjenost z blagovno znamko. Po 

nakupu morda sploh ne bodo ocenjevali svoje odločitve. Nakupno odločanje se pri izdelkih z 

nizko vpletenostjo začne s pasivno priučenimi prepričanji, ki mu sledita nakupno vedenje in 

morebitno ocenjevanje nakupa. 

 

Nakupno vedenje, usmerjeno k raznolikosti. Za nekatere nakupe je značilna nizka vpletenost, 

so pa pomembne razlike med blagovnimi znamkami. V takšnih primerih je pogosto 

prehajanje porabnikov iz ene blagovne znamke na drugo. Razmislimo o nakupovanju 

piškotov. Porabnik ima neka prepričanja o piškotih, izbere neko blagovno znamko piškotov 

brez posebnega ocenjevanja, in izdelek oceni med porabo. Prihodnjič bo morda zaradi želje 

po drugačnem okusu segel po drugi blagovni znamki piškotov. Menjavanje blagovnih znamk 

ni posledica nezadovoljstva z izdelkom, temveč usmerjenost k iskanju raznolikosti. 

 

Ali se posamezna faza procesa odločanja pojavi in kako intenzivno se pojavi, je odvisno od 

situacije. Včasih gredo porabniki skozi zapleteni proces odločanja. Ta zahteva veliko časa in 

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

energije in časa, potrebnega za sprejetje odločitve. Zapletenost sprejemanja odločitev 

predstavlja kontinuum. Na eni strani so odločitve, katerih zapletenost je nizka, na drugi strani 

pa odločitve, katerih zapletenost je visoka. Kadar porabnik sprejema odločitev prvič, je 

zapletenost procesa odločanja ponavadi srednja ali visoka. Če je proces zelo zapleten, ga 

imenujemo razširjen proces odločanja. Zožen proces odločanja pa po drugi strani označuje 

nizko stopnjo zapletenosti (Mumel 2001, 170). 

 

Glede na stopnjo vpletenosti porabnika v nakupni proces ločimo tri vrste odločanja (Solomon, 

Bamossy in Askegaard 1999, 209), ki pa se med seboj tudi prepletajo:  

• odločanje iz navade,  

• zoženi proces odločanja,  

• razširjeni proces odločanja. 
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Slika 2: Kontinuum vedenja pri nakupnih odločitvah 

Vir: Solomon, Bamosy in Askegaard 1999, 209. 

 

2.4.1 Odločanje iz navade 

 

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

problem, poiščemo v dolgoročnem spominu rešitev (izdelek in znamke izdelka). 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). 

 

Odločanje iz navade deli Mumel (2001, 171) v dve skupini: 

• Določeno znamko kupujemo, ker smo nekoč v preteklosti v procesu intenzivnega 

odločanja izbrali ravno to znamko. Pomembnost uporabe dobrega izdelka (na primer 

kakovostne zobne paste) je še vedno visoka. Pripadnost znamki je visoka. 

• Lahko pa smo prepričani, da so vsi izdelki praktično enake kakovosti, ko poizkusimo 

neko znamko in smo z njo zadovoljni, jo iz navade kupujemo še naprej. Stopnja 

pripadnosti je nizka, zato konkurenčne znamke v tem primeru kupca lažje prevzamejo. 

 

 

2.4.2 Zoženi proces odločanja 

 

Mumel (2001, 171) pravi, da se zoženi proces odločanja pojavlja pri nizki vpletenosti in je 

podoben procesu odločanja pri nakupu iz navade. Pojavlja se običajno pri vsakdanjih nakupih, 

ponakupno vrednotenje je sorazmerno majhno. V večini situacij porabnik nima niti časa, niti 
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virov, niti motivacije, da bi se prebil skozi vse stopnje razširjenega procesa odločanja. Veliko 

udobneje je namreč, če proces poenostavimo tako, da znižamo število in variabilnost 

informacijskih virov, alternativ in kriterijev, ki jih uporabimo za vrednotenje možnosti, to so 

izbire po preprostem pravilu »kupi znamko, ki jo prepoznaš« ali »kupi najcenejšo znamko«. 

Do zamenjave znamk pa pripelje pravilo, »zakaj ne bi poskusil«. Takšno ravnanje pomeni 

manj (malo) iskanja informacij in vrednotenja pred nakupom. Če nakupu ne pripisujemo 

velike pomembnosti, se ekstenzivnemu iskanju in vrednotenj izogibamo. Zato lahko začasno 

prednost doseže vsak ponudnik, ki ponuja še tako majhno prednost/ugodnost. Tako ima na 

primer znamka, ki jo prepoznamo na mestu prodaje večjo verjetnost, da bo izbrana. Prav tako 

lahko na zamenjavo znamke vplivajo razne druge aktivnosti na prodajnem mestu (ponujanje 

vzorcev, kuponi ipd.). 

 

 

2.4.3 Razširjeni proces odločanja 

 

Razširjeni proces odločanja je posebej natančen in razdelan. Pojavi se ko so izpolnjeni trije 

pogoji: (1) visoka stopnja vpletenosti z nakupom, (2) alternative se razlikujejo v bistvenih 

značilnostih in (3) kadar je na voljo dovolj časa za premislek. To so nakupi, pri katerih so 

stroški in tveganje za napačne odločitve visoki (nakup avtomobila, dragih oblačil, naprave hi-

fi ipd.). Značilno je močno iskanje informacij v lastnem spominu in zunaj sebe. Pojavi se vseh 

šest stopenj procesa odločanja, čeprav se ne pojavljajo nujno v omenjenem vrstnem redu. 

Temu sledi vrednotenje alternativ. Odločitev o tem, je in kako kupiti, prav tako zahteva 

dodatno iskanje informacij in njihovo vrednotenje. Po nakupu se pojavi dvom o pravilnosti 

odločitve in vrednotenje izdelka. Zato pravimo, 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 pr majhnem številu izbir (Mumel 2001, 172-173).  

 

 

2.5 Stopnje v procesu nakupnega vedenja 

 

Porabnikova odločitev za nakup ali proti njemu je pomemben trenutek za večino tržnikov. 

Močno vpliva na to, ali bo trženjska strategija uspešna ali ne. Porabnik vsak dan sprejme 

številne odločitve glede različnih vidikov življenja (Vida idr. 2010, 196). 

 

Nakupni proces pri potrošniku lahko razumemo kot proces odločanja ali reševanja problemov. 

Z njim označujemo premišljena, zavestna dejanja, s katerimi zadovoljujemo potrebe (Damjan 

in Možina 2002, 29). 

 

Nakupno vedenje porabnika lahko opredelimo kot petstopenjski model nakupnega postopka. 

Stopnje nakupnega postopka so naslednje: prepoznavanje potrebe, ko porabnik začuti, da 
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trenutno stanje ne ustreza stanju, kakršno si želi, iskanje podatkov, ko bo porabnik začel iskati 

dodatne informacije, ocenjevanje možnosti, kjer porabnik obdela podatke in napravi končno 

oceno vrednosti, nakupna odločitev ter ponakupno vedenje porabnika (Kotler, 1998, 194). 

 

Nakupni proces pri porabniku lahko razumemo kot proces odločanja. V tem procesu porabnik 

uporabi svoje znanje, prepričanja ter stare in nove informacije iz okolja. Integracijski proces, 

v katerem primerja vse znane možnosti, privede do nakupne odločitve. Prav proces 

nakupnega odločanja porabnika, poznavanje, kako porabnik išče in primerja alternative, ter 

vpliv dejavnikov nanj je za oglaševalce temeljnega pomena (Peter in Olson, 2005, 169). 

 

Običajno je v literaturi s področja vedenja porabnikov naštetih pet stopenj procesa odločanja: 

(1) prepoznavanje problemov, (2) iskanje informacij, (3) vrednotenje in izbiranje alternativ, 

(4) izbira in nakup ter (5) ponakupno vedenje. Engel, Blackwell in Miniard pa jih navajajo 7, 

saj v proces odločanja prištevajo še uporabo in znebitev (Mumel 2001, 165). 

 

Slika 3 grafično ponazarja pet stopenj v nakupnem procesu odločanja porabnikov.  

 

 

 

Slika 3: Stopnje procesa odločanja porabnikov 

Vir: Solomon 1999, 270. 
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2.5.1 Prepoznavanje problemov 

 

Proces se prične, ko posameznik začuti problem oziroma potrebo, ki jo povzročijo notranji ali 

zunanji dražljaji. Do tega stanja pride, ker obstaja razlika med sedanjim in želelnim stanjem 

(Konečnik 2007, 34). 

 

Kotler (2004, 204) pravi, da gre pri notranjih dražljajih za eno izmed posameznikovih 

osnovnih potreb – lakota, žeja, spolnost, ki preseže prag in postane vzgib. Potrebo lahko 

zbudijo tudi zunanji dražljaji. Oseba občuti lakoto, ko gre mimo pekarne in opazi sveže pečen 

kruh; občuduje sosedov novi avto ali pa vidi televizijski oglas za počitnice na Havajih. 

Tržniki morajo poiskati okoliščine, ki sprožijo doloženo potrebo. Z zbiranjem informacij pri 

porabnikih lahko opredelijo najpogostejše dražljaje, ki pri porabniku zbudijo zanimanje za 

določeno vrsto izdelka. Tako lahko razvijejo trženjske strategije, ki pri porabniku sprožijo 

zanimanje. 

 

Mumel (2001, 166) pravi, da je prvi korak v procesu odločanja porabnikov prepoznavanje 

problema. To je posledica razkoraka med željenim stanjem in dejanskim stanjem. Če 

problema ne zaznamo, se tudi ne pojavi potreba po odločanju. Kako močno si želimo rešiti 

problem, je odvisno od dveh dejavnikov: 

• Od velikosti razkoraka med željenim in dejanskim stanjem. 

• Od pomembnosti problema. 

 

 

2.5.2 Iskanje informacij 

 

Iskanje informacij – potrošnik išče informacije po svojem spominu (notranje iskanje) in 

pridobiva relevantne informacije iz okolja (zunanje iskanje) (Damjan in Možina 2002, 29). 

Problem poskušamo rešiti najprej z uporabo informacij iz dolgoročnega spomina (ali imamo 

na razpolago dovolj ustreznih informacij/izbir, da rešimo problem, ne da bi iskali informacije 

še naprej). Če je taka rešitev mogoča, je problem rešen. Temu pravimo notranje iskanje. Če 

rešitve problema ne moremo najti z notranjim iskanjem, se pri iskanju informacij 

osredotočimo na zunanje okolje, ki je ustrezno za rešitev problema. Temu pravimo zunanje 

iskanje. Na pojav in obliko zunanjega iskanja informacij vplivajo individualne razlike in 

okolje. Med iskanjem informacij in procesom odločanja obstaja povezava, in sicer bolj ko se 

pomikamo od rutinskega odločanja preko omejenega procesa odločanja k razširjenemu 

procesu odločanja, bolj se (razen notranjega iskanja informacij) pojavlja še zunanje iskanje 

informacij. 

 

Porabniki pridobivajo informacije iz osebnih virov (družina, prijatelji, sosedi, znanci), 

poslovnih virov (oglaševanje, prodajalci, posredniki, spletne strani, embalaža, predstavitev v 
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prodajalnih), javnih virov (množični mediji, porabniške organizacije, internet), in izkustvenih 

virov (ravnanje z izdelkom, pregledovanje in uporaba izdelka) (Armstrong in Koter 2010, 

180). 

 

 

2.5.3 Vrednotenje in izbiranje alternativ 

 

Izbiranje alternativ, ki predstavljajo potencialno rešitev problema, je sestavni del 

potrošniškega odločanja, ki nastopi, ko potrošnik zbere dovolj informacij. Skupino alternativ 

sestavlja množica vseh za potrošnika razpoložljivih možnosti. Te potrošnik omenjeni na 

spremenljivo število med katerimi se odloča glede na pomembnost nakupa in količino časa, 

ter energije, ki jo želi vložiti v ocenjevanje (Belch in Belch 2001, 116). 

 

Kriterijem, ki jih uporablja porabnik za vrednotenje alternativ, pravimo evaluativni kriteriji. 

Število, vrsta in pomembnost kriterijev se razlikujejo od porabnika do porabnika in od 

kategorije do kategorije izdelkov. To so tisti dejavniki, ki jih porabniki upoštevajo pri izbiri, 

torej so pomembni za tržnike, saj morajo ti vedeti, katere kriterije uporabljajo pri izbiri 

porabniki v ciljni skupini ali na ciljnem trgu. Pri razvijanju strategije trženja je treba že v 

začetnih korakih ugotoviti: 

• katere evaluativvne kriterije uporabljajo porabniki; 

• kako porabniki zaznavajo različne alternative pri vsakem kriteriju; 

• pomembnost vsakega kriterija (Mumel 2001, 167). 

 

 

2.5.4 Izbira prodajalne in nakup 

 

Proces odločanja pri izbiri prodajalne je enak procesu odločanja pri izbiri izdelka ali znamke 

izdelka. Edina razlika je v uporabi evaluativnih kriterijev. Večino izdelkov lahko kupimo v 

prodajalnah, torej mora kupec izbrati prodajalno prav tako kakor izdelek. To lahko naredi na 

tri načine: (a) simultano, (b) najprej izdelek, nato prodajalno (po telefonu preverimo, v kateri 

prodajalni je izdelek najcenejši in ga tam potem kupimo), (c) najprej prodajalno in nato 

izdelek (prodajalno izberemo npr. zaradi tega, ker vemo, da v njej prodajajo izključno izdelke 

dobre kakovosti ali zato, ker imajo zastonj prevoz do doma ipd.). Dejavnike odločanja mora 

poznati tako proizvajalec koz prodajalec (Mumel 2001, 167). 

 

Ko je kupec v prodajalni, pogosto izbere znamko ali izdelek, ki se razlikuje od načrtov, ki jih 

je imel, preden je vstopil vanjo. Takšne izbire so označene kot nenačrtovane ali impluzivne 

izbire. Oba izraza kažeta na pomanjkanje razmišljanja v procesu odločanja, kar pa ni točno. 

Zato bi bilo bolje reči, da so taki nakupi posledica dodatnih informacij, ki jih dobimo v 

prodajalni. To so lahko znižane cene, prijazno prodajno osebje, položaj izdelkov ipd. Ko 
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izberemo znamko in prodajalno, nam preostane le še, da se odločimo, na kakšen način bomo 

plačali kupljen izdelek: z gotovino, s kreditno kartico, s čeki … (Mumel 2001, 167-168). 

 

 

2.5.5 Uporaba in ponakupno vedenje 

 

Potrošnik po uporabi izdelka ocenjuje v kolikšni meri izbrana alternativa zadovoljuje njegove 

potrebe in pričakovanja (Damjan in Možina 2002, 29). 

 

Po nakupu izdelka bo porabnik občutil neko raven zadovoljstva ali nezadovoljstva. Tržnikovo 

delo se ne konča, ko je izdelek prodan. Tržniki morajo spremljati ponakupno zadovoljstvo, 

ponakupna dejanja in uporabo izdelka (Kotler 2004, 208). 

 

Mumel (2001, 168) pravi, da uporaba izdelkov dolgo časa ni pritegovala zadostne pozornosti 

tržnikov, saj jih je zanimala le prodaja. Uporaba, katere posledica je zadovoljstvo ali 

nezadovoljstvo z izdelkom, pa bi morala pritegniti bistveno več pozornosti, saj so od 

zadovoljstva odvisni ponovni nakupi. Po nakupu izdelka porabnik mnogokrat dvomi v 

pravilnost izbire. Ta pojav označujemo s pojmom ponakupna disonanca. Največkrat se 

pojavlja: 

• pri ljudeh, pri katerih se kaže splošna nagnjenost k anksioznosti; 

• kadar je nakup pomemben za porabnika; 

• kadar je bila odločitev med danimi možnostmi težka; 

• kadar morebiten napake ni mogoče popraviti (enkratni nakupi). 

 

Uporaba izdelka je za tržnika zanimiva iz več razlogov. Glavni razlog je ta, da uporaba 

izdelka izpolnjuje določeno potrebo. Če izdelek te potrebe ne izpolnjuje, sledi negativno 

vrednotenje izdelka. Torej se morajo tržniki zavedati, kako dobro se izdelek izkaže pri 

uporabi. Opazovanje uporabljanja izdelka lahko razen tega nakaže nov način uporabe že 

obstoječega izdelka, potrebo po spremembi izdelka, priporočljive teme za oglaševanje ali 

priložnost za nov izdelek. Velik del teh aktivnosti lahko opravi servisna služba, ki prihaja v 

stik s kupci, zato bi morali izobraževanju delavcev v servisni službi posvečati še posebno 

pozornost. Izobraževanje ne bi smelo ostati samo na nivoju strokovne usposobljenosti, ampak 

bi morali serviserji obvladati tudi osnovna znanja s področja medosebnih odnosov (Mumel 

2001, 168). 
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2.5.6 Zadovoljstvo/nezadovoljstvo z izdelkom  

 

Na splošno imajo porabniki določena pričakovanja o zmožnosti izdelkov za izpolnitev 

njihovih potreb. Zadovoljstvo je odvisno od tega, v kolikšni meri izdelek te potrebe tudi 

dejansko izpolni. Če jih ne izpolni nastane nezadovoljstvo (Mumel 2001, 169). 

 

Kupčevo zadovoljstvo je rezultat ujemanja kupčevih pričakovanj, in zaznane kakovosti 

izdelka. Kadar je zaznana kakovost slabša od pričakovane, je kupec razočaran; če je enaka, je 

zadovoljen; če je boljša, je kupec navdušen. Ti občutki bodo odločili, ali bo kupec tudi 

prihodnjič izbral isti izdelek; ali bo drugim o izdelku govoril lepe ali grde stvari (Kotler 2004, 

208). 

 

Reakcije na negativno vrednotenje izbire so: zamenjava znamke izdelka, prodajalne ali 

opozarjanje prijateljev. Tržnik mora na splošno opogumiti porabnika, da svoje pritožbe 

sporoči v podjetje in nikamor drugam. Ko porabnik sporoči svoje nezadovoljstvo podjetju, s 

tem zniža čustveni naboj, ki se je pojavil kot posledica nezadovoljstva znancem, to pa je tisto, 

kar si podjetje želi. Ta opozorila hkrati dajejo podjetju priložnost za spremembe (Mumel 

2001, 169). 

 

Čeprav se morda zdijo zasebne reakcije porabnikov na videz nepomembne in brez 

neposrednih škodljivih posledic, je treba poudariti, da lahko močno in zelo negativno vplivajo 

na ugled proizvajalca, posredno pa tudi na nakupno vedenje drugih porabnikov. V osebne vire 

informacij imajo namreč porabniki visoko zaupanje (Vida idr. 2010, 223). 

 

 

2.5.7 Opuščanje/znebitev 

 

Pomemben del ponakupnega procesa se nanaša tudi na odločitve, povezane z opuščanjem 

izdelkov, ki jih porabniki ne uporabljajo več. Vprašanje varovanja okolja je pri tem 

upravičeno v ospredju, saj velike količine odvržene embalaže in drugih odpadnih snovi, kot 

so različni škodljivi plini in druge strupene snovi iz odvrženih izdelkov, povzročajo resno 

škodo okolju. Ker je delež okoljsko zavednih porabnikov vse večji, so izdelki, ki so na voljo v 

biorazgradljivi embalaži in/ali so energetsko varčni, vse pomembnejši kriterij že pred 

nakupom (Vida idr. 2010, 231). 

 

Uporabnik se mora odločiti, kaj naj stori z izdelkom po uporabi. Lahko ga zadrži, zavrže, 

predela ali proda. Prav zadnji dve možnosti vedno bolj pridobivata na veljavi (Mumel 2001, 

169). 

 



 

20 

Tržnik bi moral spremljati, kako porabnik uporablja izdelek in kako ga na koncu zavrže. Če 

porabnik izdelek spravi v omaro, z njim verjetno ni najbolj zadovoljen in težko pričakujemo 

priporočila drugim. Če izdelek proda ali zamenja, bo zaradi tega manjša prodaja novih 

izdelkov (Kotler 2004, 208). 
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3 SLOVENSKI MED  

 

 

3.1 Med in čebelji pridelki 

 

Med je eno najstarejših živil. Že več tisoč let ga ljudje uporabljajo pri pripravi naravnih 

zdravil in lepotnih izdelkov, pa tudi hrane in pijače (Fleetwood 2009, 6). Med je naravno 

živilo, ki ga iz nektarja ali rastlinske mane proizvajajo medonosne čebele (Apis Mellifera) 

(Golob idr. 2008, 7). 

 

Med proizvajajo čebele. Na rastlinah nabirajo nektar ali medičino, ki jo izločajo rastline v 

nektarjih, ali pa pobirajo mano. To je izloček nekaterih žuželk, ki sesajo rastlinski sok in 

izločajo sladko tekočino, ki jo poberejo čebele. Glede na izvor ločimo cvetlični med in med iz 

mane. Cvetlični medovi so svetlejše barve, medovi iz mane pa temnejše (Čebelarska zveza 

Slovenije 2007, 6). 

 

Različne vrste medu se med seboj razlikujejo po barvi, okusu, konsistenci, zgradbi in seveda 

lastnostih. Zdravilno delovanje posamezne sorte medu je odvisno od vrste cvetov in rastlin, iz 

katerih dobimo surovino (Božnar 2002, 12). 

 

Vrste medu so dobile imena po rastlinah, na katerih na katerih čebele nabirajo medičino oz. 

sladke sokove. Poznamo naslednje vrste medu: 

  

Akacijev med. Najbolj milega okusa je akacijev med, ki je skoraj brezbarven ali slamnato 

rumene barve. Ker je blagega vonja in arome, je odlično sladilo za čaj, kavo, kosmiče, pijače, 

pripravo sladoleda. V akacijevem medu ni veliko cvetnega prahu. Kristalizira zelo počasi 

(Čebelarska zveza Slovenije 2007, 7). Je idealen namaz na belem kruhu in nepogrešljivo 

sladilo za kavo, čaj, kosmiče, solato ali drugo. Ureja prebavo in se uporablja pri želodčnih in 

črevesnih težavah, zgagi in prehladih (Božnar 2002, 13). 

 

Cvetlični med je aromatičen med svetlo do zlatorjave barve. Aroma kaže na njegov izvor. 

Kristalizacija je delna, nepravilna, pogosto nastanejo veliki kristali. Primeren je kot namaz na 

kruh ali za pripravo lahkih mesenih jedi, solat in različnih napitkov. Cvetlični med je znano 

naravo zdravilo proti alergijam (posebno proti senenemu nahodu) in pri izčrpanosti organizma 

(Božnar 2002, 13). 

   

Lipov med. Prijetno po svežini, lipovem cvetju in mentolu diši lipov med, ki je svetlo rumene 

do jantarne barve z zelenim odtenkom. Lahko je nektarnega ali maninega izvora (Čebelarska 

zveza Slovenije 2007, 7). Zelo koristen je ob prehladih in zvišani temparaturi, glavobolu, 
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izgubi apetita in kašlju. Ker pospešuje znojenje, ni priporočljiv za srčne bolnike (Božnar 

2002, 14). 

 

Kostanjev med je močnejšega in bolj grenkega okusa. Kostanjev med je rjave, jantarne barve, 

vonj je oster in trpek. Grenko aromo mu daje velika količina kostanjevega cvetnega prahu, to 

pa mu daje še posebno vrednost (Čebelarska zveza Slovenije 2007, 7). Kostanjev med je 

nepogrešljiv pri peki peciva, potic in medenjakov. Vpliva na krvni obtok. Vsebuje več 

fruktoze koz glukoze, zato je v manjših količinah primeren za lažje sladkorne bolnike (Božnar 

2002, 13). 

 

Smrekov med je rdečerjave barve, nežno diši po smoli, njegova aroma je podobna aromi 

sirupa iz smrekovih vršičkov ali zeliščnim bombonom (Čebelarska zveza Slovenije 2007, 7). 

Smrekov med se dobro ujema s črnimi vrstami kuha, dodajamo ga k mlečnim jedem in v 

razne omake. Priporočljivo ga je uživati pri slabokrvnosti, kašlju in bronhitisu (Božnar 2002, 

14). 

 

Hojev med nastane, kadar čebele nabirajo mano po večini na jelki. Ta med je temno sivorjave 

barve z zelenim odtenkom. Diši po smoli, dimu, po zažganem sladkorju, svežem lesu 

iglavcev, sirupu smrekovih vršičkov (Čebelarska zveza Slovenije 2007, 7). Zdravilno deluje 

pri slabokrvnosti in težavah s pljuči (Božnar 2002, 14). 

 

Ajdov med je v tekočem stanju temno rdečkastorjav, strnjen pa svetlorjav. Kristalizira v 

velikih kristalih kmalu po točenju in zanimivo diši. Znan je kot najboljši med za potice in 

pecivo. Žal ga po drugi svetovni vojni skoraj ni več mogoče dobiti, ker v Sloveniji ajda 

praktično ne medi več (Babnik idr. 1998, 380). 

 

Med ni edini dragoceni čebelji pridelek. Cvetni prah, propolis in matični mleček se 

uporabljajo za hrano ali gradnjo v panju, ljudje pa jih uporabljajo v terapevtske namene 

(Fleetwood 2009, 6). 

 

 

3.2 Slovenski med z zaščiteno geografsko označbo 

 

Ime Slovenski med ima lahko samo med, pridelan in pripravljen za trg na geografskem 

območju in na način, ki sta določena v specifikaciji za Slovenski med, ki jo je potrdilo 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v skladu s predpisom, ki ureja postopke 

zaščite kmetijskih pridelkov oziroma živil (Pravilnik o Slovenskem medu z zaščiteno 

geografsko označbo 2009, 2. člen). 
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Po Specifikaciji za Slovenski med z zaščiteno geografsko označbo (Čebelarska zveza 

Slovenije 2008a) je med je v celoti proizvod čebel. Čebele nabirajo surovino (medičino), to je 

nektar (iz cvetov ali drugih izločkov živih rastlinskih delov) in/ali mano (izločki žuželk, ki 

živijo na posameznih delih različnih rastlin ali izločkov živih delov rastlin), in jo prinašajo v 

panj. V panju jo predelujejo in hkrati zmanjšujejo vsebnost vode v njej. Tako nastaja med. Ko 

je dozorel, je dosežena njegova največja možna kakovost, in to ne glede na botanično, 

topografsko ali geografsko poreklo. Gotov proizvod, tj. med, čebelar samo pretaka iz ene 

posode v drugo (ob pomoči točila iz satja v posode). Niti čebelar niti trgovec ne moreta 

izboljšati prvinske kakovosti medu. Celo nasprotno: kakršen koli poseg v obdobju 

proizvodnje medu ali pozneje, npr. med točenjem medu ali med skladiščenjem itd., 

neposredno ogroža njegovo prvinsko kakovost. Med kot gotov proizvod ne potrebuje 

nikakršnega dodatnega konzerviranja, in ima ob ustreznem skladiščenja lahko sorazmerno 

dolg rok uporabnosti. 

 

Slovenski med vsebuje cvetni prah rastlin, ki rastejo na območju Slovenije, lahko vsebuje tudi 

cvetni prah tujerodnih rastlin, ki rastejo v parkih, kmetijskih nasadih, botaničnih vrtovih na 

območju naše države (Čebelarska zveza Slovenije 2008a). 

 

Ime Slovenski med lahko uporablja pridelovalec medu, ki zanj pridobi certifikat v skladu s 

predpisom, ki ureja postopke zaščite kmetijskih pridelkov oziroma živil (Pravilnik o 

Slovenskem medu z zaščiteno geografsko označbo 2009, 4. člen). 

 

Po Specifikaciji za Slovenski med z zaščiteno geografsko označbo (Čebelarska zveza 

Slovenije 2008a) mora biti Slovenski med označen s prelepko z napisom Slovenski med in s 

spremljajočim nacionalnim oziroma evropskim simbolom, ki označuje geografsko označbo. 

Zaščitna prelepka mora biti prelepljena čez pokrov kozarca, tako da tega ni mogoče odpreti, 

ne da bi pretrgali prelepko. Vsak kozarec medu s to  prelepko mora biti opremljen še z etiketo, 

ki vsebuje podatke v skladu z veljavno zakonodajo o označevanju predpakiranih živil ter 

Pravilnikom o medu. 

 

 

3.3 Trg medu 

Vse večje težave pri prodaji medu in drugih čebeljih proizvodih zahtevajo, da tudi slovenski 

čebelarji spoznajo in upoštevajo vsaj najosnovnejša pravila in izkušnje drugih pri trženju. 

Zavedati se moramo, da brez uspešnega trženja ni uspešnega čebelarja, ali drugače, da se 

uspešnost čebelarja meri po iztržku in vse manj po količini proizvodov (Babnik idr. 1998, 

433). 

Proizvodnja medu in konkurenca na svetovnem trgu se zadnja leta nenehno povečujeta. V letu 

2007 je Kitajska pridelala daleč največjo količino medu (298.020 t) po podatkih Organizacije 
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Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO 2011) ji sledijo ZDA (168.726 t), na 

tretjem mestu pa je Nemčija (88.572 t).  

V zadnjem času je vse prehitela Kitajska, ki je v preteklih letih povečala proizvodnjo in s tem 

tudi zniževala cene na svetovnem trgu. Stanje na mednarodnem trgu z medom je dinamično in 

lahko uniči tudi čebelarstva na veliko večjih in pomembnejših območjih, kot je slovensko, če 

ne bodo ustrezno reagirala (Babnik idr. 1998, 433). 

 

Povprečna poraba medu na svetu je 200 g na prebivalca, vendar je občutno večja v državah 

severne Evrope, Severne Amerike, Oceanije, Avstralije in nekdanje Sovjetske zveze, kjer 

poraba presega 600 g. Poraba medu od države do države močno niha, večja je tam, kjer je 

tradicija čebelarjenja daljša. Kaže, da kupna moč pri porabi medu vendarle ni najodločilnejša. 

Kljub enaki kupni moči je poraba v Nemčiji 1.700 g na prebivalca, v Franciji pa le 300 g. 

Polovica francoskih otrok nikoli v življenju ni poskusila medu (Babnik idr. 1998, 434). 

 

V preglednici 2 vidimo, da je bilo v Sloveniji od leta 2005 do 2009 pridelano med 1.650 in 

1.910 ton medu letno. Poraba medu na prebivalca je v letu 2009 znašala 1,1 kg, kar nas uvršča 

precej visoko. Stopnja samooskrbe z medom je visoka, saj več medu proizvedemo v Sloveniji, 

kot ga uvozimo. V letu 2009 je stopnja samooskrbe znašala 85 %. 

Preglednica 2: Bilanca proizvodnje in porabe medu v Sloveniji (v tonah) 

  

2000 

 

2001 

 

2002 

 

2003 

 

2004 

 

2005 

 

2006 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

Indeks 

2009/08 
            

Proizvodnja 2.300 2.550 2.450 1.850 2.350 1.650 2.250 1.480 1.580 1.910 120,9 

Uvoz 213 229 30 73 294 549 717 349 495 445 90,0 

Izvoz 214 242 230 220 161 108 91 97 94 49 52,3 

Razlika v 

zalogah  

241 97 -76 -195 179 -105 96 -167 44 60 136,8 

Domača 

poraba  

2.058 2.440 2.326 1.898 2.304 2.196 2.780 1.899 1.938 2.247 115,9 

Poraba na 

prebivalca 

(kg) 

1,0 1,2 1,2 1,0 1,2 1,1 1,4 0,9 1,0 1,1 115,8 

Stopnja 

samooskrbe 

(%) 

111,7 104,5 105,3 97,5 102,0 75,2 80,9 77,9 81,5 85,0  

 

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2011, 107. 

 

Cene medu na svetovnem trgu se med seboj od države do države zelo razlikujejo. Mnogo 

dejavnikov je vpetih v to. Kaj se natančno dogaja s ceno medu, svetovnim strokovnjakom še ni 

najbolj znano. Jasno pa je, kdo narekuje svetovne cene pri izvozu in uvozu medu, to so 

svetovne pridelovalke medu Mehika, Kitajska, Argentina in še druge svetovne velesile. Cene 

na Evropskem trgu so tudi zelo različne, vendar so le nek pokazatelj kakovosti in izvora medu 

(Čebelarska zveza Slovenije 2009). 
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Odkupne cene vseh vrst medu v Sloveniji so zelo nizke. V preglednici 3 vidimo, da se je cena 

medu v letih med 2005 in 2009 gibala okoli 2 EUR/kg. Precej višjo ceno pa čebelarji dosegajo 

pri prodaji na tržnicah, ki je v letu 2009 znašala 5,47 EUR/kg. Iz statistike lahko razberemo, da 

se čebelarjem dosti bolj splača prodajati na tržnici končnim porabnikom kot pa odkupovalcem 

in polnilcem.  

 

Preglednica 3: Odkupne cene medu in drugih čebeljih pridelkov (EUR/t) 
 

  

2001 

 

2002 

 

2003 

 

2004 

 

2005 

 

2006 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

Indeks 

2009/08 
 

Odkup 

Med 

(vseh 

vrst) 

1.852,8 2.035,3 2.242,5 2.363,2 2.196,0 2.209,9 1.780,5 1.979,3 2.407,0 121,6 

Cvetlični 

med 

1.788,4 1.910,0 2.192,6 2.346,2 2.144,6 2.129,7 1.629,6 1.905,3 2.282,6 119,8 

Gozdni 

med 

1.910,9 2.169,2 2.332,2 2.404,1 2.357,4 2.349,2 2.228,7 2.381,8 3.230,8 135,6 

Cvetni 

prah 

4.511,1 3.595,6 3.523,8 4.631,4 4.829,2 5.401,7 6.244,5 6.766,0 6.954,3 102,8 

Matični 

mleček 

(kg) 

207,84 215,95 247,29 263,60 345,23 385,64 396,61 443,48 462,27 104,2 

Vosek 3.630,7 3.558,0 3.504,7 3.436,1 5.876,7 3.579,2 3.954,7 6.000,0 4.372,5 72,9 
 

Prodaja na tržnicah 

Med 4.565,5 4.406,8 4.820,6 4.781,2 4.821,7 4.701,0 4.908,6 5.255,2 5.469,3 104,1 

 

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2011, 107. 

 

V Avstriji trgovci plačujejo čebelarjem po ceni za gozdni med 5,50 EUR/kg medu v sodih, za 

cvetličnega so pripravljeni odšteti, glede na sorto, po 3 do 4,50 EUR/kg medu. Za med oljne 

repice plačajo odkupovalci avstrijskim čebelarjem po 2,50 do 2,70 EUR/kg medu (Čebelarska 

zveza Slovenije 2009). 

 

Prodajna cena medu v Švici je visoka, saj se cene gibljejo od 12,19 EUR/kg do 16,25 EUR/kg 

medu, pri kontrolirani kakovosti in poreklu. Ko pa je med brez oznake kakovosti, se cene 

gibljejo od 10,84 EUR/kg do 13,55 EUR/kg medu. Pri pakiranju v pol kilogramske kozarce je 

med za 0,5 EUR dražji kot v kilogramskih kozarcih. Odkupna cena medu pa se giblje okrog 9 

EUR/kg (Čebelarska zveza Slovenije 2009). 

 

Če dobro opazujemo cene medu v tujini, opazimo, da se v maloprodaji, veleprodaji in prodaji 

na domu cene medu razlikujejo. Cene medu doma pri čebelarju so nekoliko višje kot v 

trgovini. Gre namreč za pojav povpraševanja za nakup medu pri čebelarju, kar po navadi 

vzbudi rast cen medu. Potrošniki se zavedajo primarne kakovosti medu, kar je prednost 

domačega točenja, da medu ne izpostavljamo različnim dejavnikom, ki bi negativno vplivali 

na kakovost medu. Ko opravljamo dodatna prelivanja, se med zopet izpostavi zraku, svetlobi, 
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temperaturi pri prevozih, stiku z različnimi materiali, ljudmi (Čebelarska zveza Slovenije 

2009). 

 

Ob seznanjanju širšega kroga porabnikov s hranilnimi in drugimi vrednostmi in lastnostmi 

medu ter drugih čebeljih pridelkov lahko z gotovostjo pričakujemo večjo porabo. Lastnosti 

medu neposredno ustrezajo željam in potrebam sodobnega človeka. Zdravilne lastnosti medu 

kot sestavnega dela zdrave prehrane lahko preprečijo razne bolezni. Ob ustreznih ukrepih 

dolgoročno lahko ocenimo, da zagotovo obstaja verjetnost nenehnega povečevanja porabe 

medu, in to predvsem zaradi dejstva, da med ljudmi prevladuje želja in zahteva po uživanju 

naravne hrane brez dodatkov. In to med zagotovo je (Babnik idr. 1998, 435-436). 

 

 

3.4 Porabniki medu 

 

V Sloveniji še ni bilo raziskave o porabnikih medu. Dandanes je spisek teh obsežen: to so 

družine, imenujemo jih tudi gospodinjstva, ki se spet ločijo na mestna in podeželska, 

posamezniki, mladi in stari, vsak od njih ima svoje potrebe in zahteve, nadalje so to kavarne, 

gostilne in gostišča, otroški vrtci, šole, bolnišnice, hoteli, zdravilišča, in počitniški domovi, 

prav tako turistične kmetije, planinski domovi, domovi starejših občanov, vojašnice in zapori 

ter živilska, farmacevtska in kozmetična industrija. Povprečen slovenski porabnik ve o medu 

zelo malo. Najbrž iz izročila ve, da je zdravilen in da ga v preteklosti niso uporabljali za 

splošno in vsakdanjo rabo. Zato ga večina ljudi uporablja le v manjših količinah misleč, da je 

predrag (Babnik idr. 1998, 437). 

 

Med spada med najbolj zdrava prehrambena živila. Porabniki zaznavajo kakovost hrane 

predvsem glede na svoj življenjski stil prehranjevanja. Rezultati raziskave, ki je bila izvedena 

po Evropskih državah, so pokazali, da obstaja pet segmentov prehranjevanja porabnikov 

(Frewer in Van Trijp 2007, 189):  

 

• Nevpleten porabnik hrane. Za te porabnike hrana ni v središču pozornosti v njihovem 

življenju. Njihova gonilna sila nakupa je šibka in zanimanje za kakovost hrane je 

omejeno, zlasti za vidik koristnosti. Niso zainteresirani v večini aspektov nakupovanja, ne 

uporabljajo posebnih trgovin, ne berejo informacij o izdelkih. Tudi njihovo zanimanje za 

ceno je omejeno. Zanimanje za pripravo hrane je minimalno, po navadi tudi svojih 

obrokov hrane ne načrtujejo v naprej. 

• Brezskrben porabnik hrane. Ti porabniki so v nekaj vidikih podobni nevpletenim 

porabnikom, in sicer v smislu, da jim hrana ni zelo pomembna. Z izjemo koristi živil je 

njihovo zanimanje za kakovost hrane ustrezno nižja. Glavna razlika je, da so ti porabniki 

zainteresirani za novosti, neobičajne proizvode; radi imajo nove izdelke in stremijo k 

http://www.google.si/search?hl=sl&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Hans+van+Trijp%22
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spontanim nakupom, vsaj dokler ne zahtevajo veliko truda v kuhinji ali novih spretnosti 

kuhanja. 

• Konservativen porabnik hrane. Za te porabnike je varnost in stabilnost tradicionalnih 

prehranjevalnih navad poglavitni motiv nakupa. Zanimajo se za okus iz zdrave izdelke, 

vendar niso posebno zainteresirani za udobje, obroki so pripravljeni na tradicionalen način 

in pomenijo del ženskih nalog.  

• Racionalen porabnik hrane. Ti porabniki med nakupovanjem obdelajo ogromno 

informacij, pregledajo informacije o izdelku, o ceni in v trgovino gredo z nakupovalnim 

listkom potrebnih živil. Zanimajo se za vse vrste kakovostne hrane. Samo izpolnjevanje, 

prepoznavanje in varnost so glavni nakupni motivi. Njihovi obroki so načrtovani.  

• Pustolovski porabnik hrane. Ti porabniki vložijo veliko truda v pripravo obroka in so zelo 

zainteresirani za pripravo obroka, zanimajo se za nove kuharske recepte, nove načine 

kuhanja, cela družina je vključena v kuharski postopek in zavračajo mnenje, da je kuhanje 

opravilo žensk. Kakovost in dobra hrana sta najpomembnejša dejavnika. Samo 

izpolnjevanje v hrani je pomemben nakupni motiv. Hrana in živilski proizvodi so 

pomemben element v njihovem življenju. 

 

Tudi porabniki medu se med seboj razlikujejo, tako kot porabniki hrane v zgoraj omenjeni 

raziskavi. V raziskavi nakupnih navad porabnikov pri nakupu medu nas je zanimalo, kateri so 

dejavniki, ki pomembno vplivajo in so odločilni pri nakupu medu.  

 

 

3.5 Dejavniki, ki vplivajo na odločitve porabnikov pri nakupu medu 

 

V nadaljevanju bomo opisali dejavnike, ki po našem mnenju vplivajo na odločitev porabnikov 

pri nakupu medu. V raziskavi nakupnih navad porabnikov pa bomo ugotovili, ali so to 

dejansko pravi dejavniki, ki vplivajo na nakupno odločitev, in kako zelo pomembni so pri 

nakupnem odločanju. Na nakupno odločanje porabnikov vpliva veliko dejavnikov, zato je 

potrebno najprej ugotoviti, kateri dejavniki bi sploh lahko vplivali na nakupno vedenje 

porabnikov. 

 

 

Kakovost 

 

Seveda ni enotne ali ene enotne in splošno veljavne definicije kakovosti, ampak jo različni 

avtorji različno opredeljujejo (Damjan in Možina 2002, 135): 

• Philip Crosby jo definira kot delovanje v skladu s specifikacijami; 

• Christian Gronroos razlikuje med »tehnično kakovostjo« (kaj je izročeno) in 

»funkcionalno kakovostjo« (kako je izročeno). Verjame, da sta npr. izgled in vedenje 

natakarja (»kako« vidik storitve) kritična za zaznavanje kakovosti storitve v restavraciji; 
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• Baggja s filozofskega stališča pravi: »Kakovost iščemo v življenju, vendar smo našli le 

njen nadomestek, to je količino dobrin. Na tem področju smo vse uspešnejši in hitrejši, 

vendar smo od prave kakovosti veliko bolj oddaljeni. Kakovost se nahaja v drugi 

dimenziji našega iskanja in prizadevanja. Kakovost bomo morali znova odkriti. Imeti 

kakovost je količinski pojem, biti kakovosten pa pomeni doumeti smisel kakovosti.« 

• Montgomery opredeljuje kakovost kot stopnjo, do katere proizvod zadovoljuje 

uporabnikove zahteve. Loči dva tipa kakovosti: kakovost oblikovanja (quality of design), 

ki se nanaša na to, v kolikšni meri ima proizvod ali storitev želene lastnosti; npr.: 

avtomobil s pomično streho, centralnim zaklepanjem itd., ima boljšo kakovost 

oblikovanja kot avtomobil brez teh lastnosti; kakovost prilagajanja (qualitiy of 

conformance). Ta dva vidika kakovosti lahko merimo in ugotovimo: kako dobro deluje 

poslovni proces, kje so potrebne spremembe, ali bodo spremembe pripomogle k napredku. 

 

Ameriško združenje za nadzor kakovosti opredeljuje kakovost po naslednji definiciji: 

»Kakovost je skupek lastnosti in značilnosti izdelka oziroma storitve, ki vplivajo na njegovo 

sposobnost, da zadovolji izražene ali naznačene potrebe«. Definicija kakovosti je 

osredotočena na kupca. Kupci imajo vrsto potreb, zahtev in pričakovanj. Rečemo lahko, da 

prodajalec vsakič izroči kakovost, ko njegov izdelek in storitev izpolnita ali pa celo prekašata 

kupčeva pričakovanja. Podjetje, ki mu v večini primerov uspe zadovoljiti večino potreb svojih 

kupcev, je kakovostno podjetje (Kotler 1998, 56). 

 

V Sloveniji Pravilnik o Slovenskem medu z zaščiteno geografsko označbo, ki je bil sprejet 

leta 2009, opredeljuje kakovostne parametre, ki jih morajo čebelarji upoštevati pri 

proizvodnem postopku. 

 

V Specifikaciji za Slovenski med z zaščiteno geografsko označbo (Čebelarska zveza 

Slovenije 2008a) so navedena naslednja merila kakovosti za Slovenski med:  

   

Fizikalno kemijske lastnosti:  

• vsebuje manj kot 18,6 % vode;  

• vsebuje največ 15 mg HMF/kg medu;  

• vsebuje cvetni prah rastlin, ki rastejo na območju Republike Slovenije, ter lahko tudi 

cvetni prah tujerodnih rastlin, ki rastejo v parkih, kmetijskih nasadih, botaničnih vrtovih 

na območju Slovenije; pridelava, točenje, skladiščenje in polnjenje medu v embalažo za 

prodajo na drobno potekajo na območju Republike Slovenije. 
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Cena  

 

Cena je edina sestavina trženjskega spleta, ki prinese dohodek; druge sestavine delajo stroške. 

Cene so sestavina trženjskega spleta, ki jo najlažje prilagodimo; značilnosti izdelka, tržne poti 

in celo trženjsko komuniciranje potrebujejo več časa. Cene tudi sporočajo trgu nameravano 

pozicioniranje vrednosti izdelka ali blagovne znamke podjetja (Kotler 2004, 470). 

 

Podjetje mora določiti ceno glede na posredovano vrednost kupcu in njegovo zaznavanje 

slednje. Če je cena višja od dobljene vrednosti, bo podjetje zamudilo možnost za dobičke; če 

je cena nižja od dobljene vrednosti, podjetju ne bo uspelo žeti potencialnih dobičkov (Kotler 

2004, 473). 

 

Priporočene cene medu (Čebelarska zveza Slovenije 2011) v letu 2011/2012, ki jih predlaga 

komisija za ekonomiko čebelarjenja, so naslednje: 

 

Preglednica 4: Priporočene cene medu 

Čebelji pridelek Cena (EUR) 

Cvetlični med (900 g) 6,60 

Akacijev med (900 g) 7,20 

Lipov med (900 g)  7,20 

Gozdni med (900 g) 7,80 

Kostanjev med (900 g) 7,80 

Smrekov med (900 g) 8,30 

Hojev med (900 g)    8,30 

Vir: Čebelarska zveza Slovenije 2011. 

 

 

Vrsta medu 

 

Na tržišču je veliko različnih vrst medu, vendar velika večina med nami ne išče česa 

posebnega. Morda želimo, da bi bil naš med strjen ali tekoč, potem pa ne izbiramo nič 

posebnega. Drugi so izbirčnejši in niti v sanjah nebi pomislili, da bi vzeli kar prvi kozarec z 

medom, ki ga najdejo na prodajni polici (Fleetwood 2009, 26). 

 

Različne vrste medu so svoja imena dobile po rastlinah, na katerih čebele nabirajo medičino, 

vsaka vrsta medu ima poseben vonj, barvo in okus. Najpogostejše vrste slovenskega medu so 

akacijev, lipov, kostanjev, smrekov, hojev in cvetlični med. Nekoliko manj znane vrste medu 

pa so regratov med, med oljne ogrščice, rožmarinov in žajblov med. 
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Embalaža  

 

Razvijanje učinkovite embalaže zahteva številne odločitve. Prva naloga je oblikovati koncept 

embalaže:določiti, kakšna naj bi bila embalaža ali kaj naj bi naredila za določen izdelek. 

Odločiti se je treba o dodatnih elementih – velikosti, obliki, materialih, barvah, besedilu in 

celostni grafični in barvni predstavitvi blagovne znamke. Brain Wansink je na primer 

ugotovil, da večja velikost embalaže poveča uporabo izdelka za 7 do 43 odstotkov. Barva 

mora biti skrbno izbrana. Modra je hladna in mirna, rdeča je energična in živahna, rumena je 

zdravilna in šibka, pastelne barve so ženstvene, temne pa so možate. Odločiti se moramo tudi 

o količini besedila, o celofanu ali drugih prosojnih folijah, o plastičnem podstavku ali 

podstavku iz tankih ploščic in tako naprej. Odločiti se moramo tudi o »nenevarnih« 

pripomočkih. Različni elementi embalaže morajo biti usklajeni z odločitvami o cenah, 

oglaševanju in drugimi trženjskimi sestavinami (Kotler 2004, 436). 

 

Čebelarska zveza Slovenije (2008b) vzpodbuja in pospešuje pridelavo in prodajo slovenskega 

medu. Uporaba posebnega - enotnega kozarca za slovenski med nedvomno prispeva k 

prepoznavnosti in razlikovanju slovenskega medu od medu neslovenskega porekla, ki se 

pojavlja na slovenskem trgu. Cilj uporabe enotnega kozarca je v tem, da bi se med 

slovenskega porekla polnil v oblikovno prepoznavnem kozarcu. Koncesionar mora pri prodaji 

in distribuciji kozarcev voditi seznam kupcev kozarcev za med ter jim dati v podpis izjavo, s 

katero se kupec zaveže, da bo v te kozarce polnil le med v skladu s tem pravilnikom. Čebelar 

se obveže, da bo med, ki bo polnjen v kozarec za slovenski med pridelan v skladu z veljavno 

zakonodajo in dobro čebelarsko prakso ter da bo vanj polnil samo med slovenskega porekla. 

 

 

Barva 

 

Barva medu je odvisna od vrste rastlin iz katere čebele pridobivajo med, od zemljišča in 

predelave medu. Zaradi teh razlogov se barva medu razlikuje od lokacije do lokacije. Zaradi 

vpliva ostalih rastlin, ki cvetijo v času glavne paše, se barva in okus razlikujeta od leta do leta, 

celo na isti lokaciji. Med je lahko svetlo rumen, rumen, rjavkast ali temen. Med iz detelje ali 

akacije je svetle barve, ajdov med je rjavkast, kostanjev pa temno rjav. Barvo medu določa 

vsebnost železa, mangana, in bakra, prav tako pa tudi barvila – karotinoidi, flavonoidi, 

klorofil in nekatere druge spojine. Za določanje barve medu se uporabljajo steklene lestvice. 

Svetle sorte medu so bolj cenjene, temne sorte pa so bolj bogate z mineralnimi snovmi, ki so 

potrebne organizmu (Vanjkevič 2011, 13). 

 

Med je večinoma zlate barve. Če ga podržimo proti svetlobi, je videti kot ustekleničena 

sončna svetloba. Vendar je med lahko tudi tako bled, da je videti skoraj bel, ali tako temen, da 

že spominja na mahagoni. Razlike so odvisne od rastlinskega vira, čeprav se nekatere 
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spremembe barve lahko zgodijo tudi med obdelavo ali uskladiščenjem. Svetlejši med se bolje 

prodaja kot temnejši. Ker pa porabniki vse bolje spoznavajo različne vrste medu, tudi 

temnejši med postaja vse bolj priljubljen (Fleetwood 2009, 19). 

 

 

Okus 

 

Okus medu je odvisen od količine in razmerja fruktoze, glukoze, aminokislin in organskih 

kislin. Aromatične snovi vplivajo tudi na okus medu. Vse vrste medu so sladke, nekatere med 

njimi, kot na primer kostanjev, tobačni ali vrbov med, pa imajo grenak okus (Vanjkevič 2011, 

14). 

 

Okus je lahko blag, nežen, prijetno dišeč, sladek, grenak – celo krhek. Pri pokušanju ljudem 

zavežejo oči in jih povabijo, naj naredijo izbiro posameznih vrst medu. Večin novincev je 

presenečena, kako različni so lahko okusi. Nekatere vrste medu takoj naredijo močan vtis. 

Drugi pa so blažji, vendar s posebnim okusom, ki se razvije v ustih. Ena ali dve vrsti imata 

izrazit pookus. Obstaja na stotine vrst medu, med katerimi lahko izbiramo, s poreklom iz 

raznih dežel, in kar je nekomu všeč, bodo drugi morda zavrnili. Ljudje, ki ne marajo medu, 

morda še niso okusili dovolj različnih vrst (Fleetwood 2009, 19). 

 

 

Proizvajalec 

 

Pomemben delež v prodaji medu porabnikom imajo čebelarji sami. Večina manjših in 

srednjih čebelarjev poskuša prodati ves med doma. Če bodo porabniki zadovoljni s 

proizvajalcem medu, se bodo z ponovnimi nakupi vračali k njemu.  

 

Strokovnjaki za trženje ugotavljajo, da so dandanes porabniki ob nakupih v samopostrežnih 

trgovinah prepuščeni sami sebi. Čebelar, ki prodaja med bodisi doma bodisi sodelavcem v 

službi in občasno ali stalno na stojnicah, mora to prednost izkoristiti. Čebelarjem, ki poleg 

veščine čebelarjenja dobro poznajo tudi skrivnosti življenja čebel in lastnosti čebeljih 

proizvodov, to ne bo težko. Stike s kupci je treba izkoristiti tako, da se ti seznanijo s 

pomenom in učinki čebeljih proizvodov. Čebelar naj dobro spozna potrebe, želje, navade in 

vse ostalo, kar je potrebno, da bo kupcu lahko ustregel. Običajne navade – uživanje medu v 

vročem čaju, kot namaz na kruh, za pecivo ob izjemnih priložnostih – je mogoče postopoma 

razširiti in s tem povečati tudi prodajo. Ob tem so pomembna tudi sporočila, ki jih naš kupec 

posreduje okolici o novih spoznanjih o medu in drugih proizvodih (Babnik idr. 1998, 442). 
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Država porekla 

 

Na nekaterih vrstah medu so nalepke, na katerih je navedena država, iz katere je med prišel. 

Mehiški med, na primer, je srednje gost večcvetni med z območja Jukatana. Ima bogat srednji 

okus in močan vonj po cvetju. Avstralski med, večinoma nabran na evkaliptu, ima izrazit 

okus po smetani in spominja na grozdje. Prihaja pa zlasti iz Viktorije in Novega Južnega 

Walesa. Karibski med je prav tako večcvetni, ima bogato, jantarju podobno barvo in močan, 

sočen okus, ki se lepo ujema z rumom. Tipičen čilski med ima sadni okus in spominja na 

vaniljo. Med s preprosto oznako »angleški« pogosto temelji na medičini divjih cvetlic in 

razcvetelih živih meja. Ena najbolj priljubljenih vrst je kremni med s karamelnim okusom. Ne 

obstajajo posebni predpisi, ki bi zahtevali, da je na nalepki na kozarcu navedeno tudi ime 

države, iz katere prihaja med. Če pa je država že navedena, potem mora med v celoti izvirati 

iz tiste države. (Fleetwood 2009, 26). 

 

Pri uživanju medu je zelo pomembno, da je le-ta iz okolja, v katerem živimo. V tem primeru 

tako v naše telo ne vnašamo snovi, ki so našemu organizmu tuje. Če v svoje telo vnašamo 

snovi iz tujega okolja, je veliko več možnosti, da se pojavi alergija. 

 

Pravilnik o Slovenskem medu z zaščiteno geografsko označbo podrobneje določa geografsko 

območje in način pridelave ter priprave medu za trg. Pod imenom Slovenski med se lahko 

predstavlja samo med, pridelan in pripravljen za trg na geografskem območju in na način, ki 

je določen v specifikaciji za Slovenski med. 

 

Ime Slovenski med lahko uporablja pridelovalec medu, ki zanj pridobi certifikat v skladu s 

predpisom, ki ureja postopke zaščite kmetijskih pridelkov oziroma živil (Pravilnik o 

Slovenskem medu z zaščiteno geografsko označbo 2009, 4. člen). 

 

Slovenski med mora biti označen s prelepko z napisom Slovenski med in s spremljajočim 

nacionalnim oziroma evropskim simbolom, ki označuje geografsko označbo (Čebelarska 

zveza Slovenije 2008a). 

 

 

Posebne oznake kakovosti 

 

Geografska označba pomeni ime regije, določenega kraja ali izjemoma države, ki se uporablja 

za opis kmetijskega proizvoda ali živila: s poreklom iz te regije, določenega kraja ali države; 

ki ima posebno kakovost, sloves ali druge značilnosti, ki jih je mogoče pripisati temu 

geografskemu poreklu ter katerega proizvodnja in/ali predelava in/ali priprava je bila 

opravljena na opredeljenem geografskem območju (Uredba Evropskega Sveta o zaščiti 

geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila 2006, 2. člen). 
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Označbi »zaščitena označba porekla« in »zaščitena geografska označba« ali z njimi povezani 

znaki Skupnosti so navedeni na etiketah kmetijskih proizvodov in živil s poreklom iz 

Skupnosti, ki se tržijo pod imenom, registriranim po tej uredbi (Uredba Evropskega Sveta o 

zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila 2006, 8. člen). 

 

Slovenski med z geografsko označbo je prepoznaven po zaščitni nalepki z napisom 

»Slovenski med« in s spremljajočim nacionalnim oz. evropskim simbolom, ki označuje 

geografsko označbo. Zaščitna nalepka jamči, da je pridelava Slovenskega medu z zaščiteno 

geografsko označbo kontrolirana in dokumentirana. Nalepka se nahaja na pokrovu kozarca 

medu in sega preko roba pokrova vse do prve tretjine kozarca. Zaščitne nalepke za »Slovenski 

med z zaščiteno geografsko označbo« na osnovi pridobljenega certifikata proizvajalcem in 

polnilcem medu izdaja Čebelarska zveza Slovenije, ki tudi vodi register izdanih nalepk 

(Zadruga za razvoj čebelarstva 2011b). 

 

 

Blagovna znamka 

 

Blagovna znamka je umetnost in temelj trženja. American Marketing Association opredeljuje 

blagovno znamko kot: ime, izraz, znak, simbol, obliko, ali njihovo kombinacijo, namenjeno 

prepoznavanju izdelkov ali storitev enega ali skupine prodajalcev ter razlikovanju njihovih 

izdelkov ali storitev od konkurenčnih. Blagovna znamka tako identificira prodajalca ali 

proizvajalca. Po zakonu o zaščiteni blagovni znamki ima prodajalec izključno pravico do 

trajne uporabe imena blagovne znamke. Blagovne znamke se razlikujejo od drugih sredstev, 

kot so patenti in avtorske pravice, ki imajo omenjen rok veljavnosti (Kotler 2004, 418). 

 

Za zvestobo blagovni znamki lahko rečemo, da je ena od vrst pripadnosti, zapletena kot vsa 

človekova čustva in občutja. Zvestoba blagovni znamki je navadno posledica zadovoljstva 

potrošnika oz. sposobnosti proizvajalcev, da odkrijejo in zadovoljijo potrošnikove želje in 

potrebe. Zvestoba blagovni znamki se razvija na podlagi vplivov, ki jih ne moremo otipati in 

izmeriti nakupa (Damjan in Možina 2002, 144). 

 

Menjava blagovne znamke pomeni, da potrošnik ob naslednjem nakupu kupi drugo blagovno 

znamko ali pa se za nakup sploh ne odloči. Veliko tržnikov je zaskrbljenih, ker narašča trend 

tako imenovanega menjanja blagovnih znamk. Menjav blagovne znamke je način, kako lahko 

potrošnik izrazi svoje nezadovoljstvo do blagovne znamke. Razlogov za takšno obnašanje je 

več, med njimi pa so lahko naveličanje ali nezadovoljstvo z določeno blagovno znamko, 

vedno večje število novih znamk na trgu, vse večje število nadomestnih izdelkov, ki 

izpodrivajo stare izdelke, nekaterim potrošnikom pa se zdi tudi cena, ki bi jo morali plačati za 

blagovno znamko, previsoka. Eden od razlogov za menjavo blagovne znamke je tudi vedno 

več tako imenovanih promocijskih prodaj. Ob nižjih cenah oz. ugodnejših nakupih določene 
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blagovne znamke se potrošniki pač odločijo zanjo, ko pa se ti promocijski nakupi začno pri 

drugi blagovni znamki, jo potrošnik pač zamenja. Vseh potrošnikov pa ne moremo enačiti 

med seboj, so tudi potrošniki, ki ob promocijskih prodajah nakupijo večje količine blaga in 

ostanejo zvesti blagovni znamki. K padanju zvestobe potrošnikov blagovni znamki pa 

pripomore tudi večja primerjalna konkurenca in vedno več manjših podjetij, ki pokrivajo 

manjše tržne niše (Damjan in Možina 2002, 145). 

 

 

Način pridelave medu 

 

Pri pridelavi medu obstajata dve možnosti, ekološka pridelava ali klasična pridelava medu. 

Ekološki med vsebuje le naravne substance. Povpraševanje po ekoloških produktih trenutno 

presega ponudbo. Ponudba ekoloških živil na ekoloških tržnicah je omejena. Zaradi presežka 

povpraševanja so cene za ekološke pridelke zelo visoke. Zaradi ozaveščenosti porabnikov in 

njihove skrbi za zdravje se povpraševanje po ekoloških pridelkih povečuje. Porabniki so 

pripravljeni za ekološko pridelano hrano plačati tudi več.  

 

 

Rok uporabnosti 

 

Rok uporabnosti je datum minimalne trajnosti živila ali pa datum, do katerega ga lahko 

uporabljamo. Rok uporabnosti določi proizvajalec na podlagi analize, kakšno je zdravstveno 

tveganje pri posameznem živilu in glede na postopek/proces konzerviranja izdelka. Po živilski 

zakonodaji so proizvajalci odgovorni, da živilo do konca roka uporabnosti ohrani optimalne 

hranilne lastnosti in da ga lahko varno zaužijemo ob predpostavki, da je še vedno v originalni 

embalaži (embalaža namreč varuje živilo) in da je živilo shranjeno v skladu z navodili 

proizvajalca. Če je rok uporabnosti živila potekel, ne sme biti v prodaji. Rok uporabnosti 

vedno velja samo za izdelek v originalni embalaži. Ko jo enkrat odpremo ali jo odstranimo, 

moramo živilo porabiti v razumnem roku (Zveza potrošnikov Slovenije 2010). 

 

 

Oglaševanje 

 

Oglaševanje je vsaka plačana oblika neosebne predstavitve in promocije zamisli, dobrin, ali 

storitev, ki jo plača znani naročnik (Kotler 2004, 590). 

 

Osnovne značilnosti oglaševanja ki jih navajata Snoj in Gabrijan (2004, 152-153) so:  

• Pri oglaševanju gre za množično komuniciranje, ki uporablja množična občila masovne 

medije): množični informativni tisk, radio, televizijo, kinodvorane…  
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• Izvajalec marketinga, ki ga lahko imenujemo naročnik ali oglaševalec, plačuje za 

oblikovanje oziroma izvajanje oglaševanja kreatorjem sporočil, in sicer tistim, ki skrbe za 

prenos sporočil in drugim organizacijam, ki sodelujejo v oblikovanju in prenosu sporočil, 

neko protivrednost.  

• Osnovni predmet obravnave oglaševanja so običajno izdelki ali skupine izdelkov, pri 

oglaševanju v zvezi z organizacijo kot celoto pa nekateri avtorji govorijo o 

institucionalnem oglaševanju.  

• Simboli so preoblikovana sporočila, ki dokazujejo, sugerirajo ali predstavljajo pojave (v 

našem primeru izdelke) na višji stopnji abstrakcije s slučajnim ali namernim dogovorom. 

Izražamo jih lahko z napisanim besedilom, govorom, kretnjami, mimiko, oblikami, 

barvami, fotografijami…  

• Izdelek sam je na primer simbol, ki predstavlja zbir pomenov, ki si jih posameznik 

predstavlja oziroma povezuje z njim. 

• Sprejemniki so organizacije, ki so jim sporočila namenjena. Sprejemniki sporočil so lahko 

dobavitelji, kupci, uporabniki, zveze za zaščito potrošnikov, politične stranke, konkurenti 

in drugi. 

 

Cilje oglaševanja, ki jih navaja Kotler (2004, 591), lahko razvrstimo glede na to, ali je njihov 

cilj obvestiti, prepričati, opomniti ali potrditi: 

• Namen obveščevalnega oglaševanja je ustvariti zavedanje in poznavanje novih izdelkov 

ali novih značilnosti obstoječih izdelkov.  

• Namen prepričevalnega oglaševanja je ustvariti všečnost, preferenco, prepričanje in 

nakup izdelka ali storitve. 

• Namen opominjevalnega oglaševanja je spodbuditi ponovni nakup izdelkov in storitev. 

• Namen potrditvenega oglaševanja je prepričati sedanje porabnike, da so dobro izbrali. 

 

Po izkušnjah sodeč vemo, da so ljudje zelo malo ali celo nič seznanjeni z medom ali drugimi 

proizvodi. To je nedvomno posledica tega, ker porabe in ponudbe medu pri nas v javnih 

občilih nihče ne propagira (Babnik idr. 1998, 443). 

 

Posebne propagande za med ni bilo, ker ni bilo plačnika, kajti pri propagiranju medu gre za 

povečanje prodaje mnogih čebelarjev in ne samo za plačnika reklame. Tudi objavljanje 

informativnih propagandnih člankov ali sporočil je treba plačati, zato se pojavljajo v tisku le 

izjemoma. Potemtakem lahko mirno ugotovimo, da je poraba medu glede na sredstva, vložena 

v ekonomsko propagando, še kar zadovoljiva. Z resno ekonomsko propagando ne bo težko 

povečati porabe medu še za 500 g na prebivalca (Babnik idr. 1998, 443-444). 

 

 

 

 



 

36 

Popusti pri nakupu  

 

Pri popustih pri nakupu gre za začasno znižanje cene izdelka. Nižje cene so uporabljene 

takrat, kadar želimo porabnike vzpodbuditi za preizkus novega izdelka, kadar želimo, da bi 

dejanski potrošniki kupovali več ali ob različnem času in da prepričamo nove porabnike za 

nakup že uveljavljenega izdelka. Znižanje cene bo učinkovito le takrat, kadar je cena 

pomemben dejavnik pri izbiri blagovne znamke, in takrat, ko porabniki niso zvesti določeni 

blagovni znamki (Wels, Burnet in Moriarty 2003, 541). 

 

Kupec lahko nizko ceno pogosto poveže z nižjo kakovostjo ali z dejstvom, da običajne cene 

niso poštene, zato ni nujno, da bo nizka cena podjetju zagotovila tudi povečanje zvestobe 

kupcev (Potočnik 2001, 257). 

 

 

Možnost degustacije pred nakupom 

 

Pri degustacijah gre za metodo pospeševanja prodaje prehrambenih izdelkov, ki se izvaja 

predvsem v prodajalnah in na sejmih. V današnjem času, ko so police v trgovinah polne 

najrazličnejših cenovno ne najbolj ugodnih izdelkov, se bo potrošnik za nakup novega izdelka 

hitreje odločil, če ga bo prej poskusil. Namen degustacije je, da potencialni porabniki 

spoznajo izdelek, posreden namen pa je, da ga potem tudi kupijo. Slednje bo proizvajalec 

hitreje dosegel, če bo to metodo pospeševanja prodaje kombiniral še s kakšno drugo; na 

primer, da kupcu ponudi darilo ali možnost sodelovanja v nagradni igri, nižje cene v času 

degustacije in podobno (Završnik in Mumel 2003, 93). 

 

 

Predhodne izkušnje z izdelkom 

 

Večino nakupov opravimo, ker smo se tega naučili, navadili in le pri nekaterih premišljujemo, 

iščemo alternative in se končno odločimo. Zato so navade pri nakupovanju pomembne. 

Pomembne so za potrošnika, kajti če bi ob vsakem nakupu premišljali, bi porabili preveč 

energije in preveč časa. Pomembne so tudi za proizvajalca, ki navadi potrošnika na določeno 

vrsto blaga, in če je potrebno tudi prekine, izbriše dosedanjo navado (Damjan in Možina 

2002,61). 

 

Znanje o izdelkih, ki so se ga porabniki naučili oz ga pridobili pri preteklih nakupih in pri 

uporabi izdelka, vpliva na proces odločanja pri nakupu izdelkov. Če so predhodne izkušnje z 

izdelkom dobre, bo porabnik, ob nespremenjenih ostalih pogojih, tudi v prihodnje izbral isti 

izdelek. Če pa so porabnikove predhodne izkušnje z izdelkom slabe, obstaja malo možnosti, 

da bo porabnik ta izdelek kupil tudi še naslednjič. 
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Priporočila prijateljev in znancev 

 

Porabniki se pred nakupom pogosto posvetujejo s prijatelji in znanci. Prijatelji in znanci so 

tako za porabnika pomemben vir informacij, še posebej ko gre za nakupe z visoko stopnjo 

vpletenosti. 

 

Proizvajalci izdelkov in blagovnih znamk, v zvezi s katerimi je vpliv referenčnih skupin velik, 

morajo najti načine, kako doseči in vplivati na mnenjske voditelje v teh referenčnih skupinah. 

Mnenjski voditelj je oseba, ki porabniku prek neformalne komunikacije posreduje informacijo 

ali nasvet o določenem izdelku ali vrsti izdelka – na primer katera blagovna znamka je 

najboljša, kako se določen izdelek uporablja. Tržniki skušajo mnenjske voditelje doseči tako, 

da določijo njihove demografske in psihografske značilnosti, poiščejo medije, ki jih 

spremljajo takšni ljudje, in jim prek njih pošiljajo sporočila (Kotler 2004, 187). 
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4 RAZISKAVA NAKUPNIH NAVAD PORABNIKOV PRI NAKUPU MEDU 

 

 

4.1 Opredelitev vzorca 

 

V vzorec so bile zajete vse regije v Sloveniji. Gre za vzorec kupcev, ki so že kdaj kupili med 

in medene izdelke. Anketiranje na terenu je bilo izvedeno v večjih nakupovalnih centrih v 

vseh regijah po Sloveniji. Istočasno je potekalo spletno anketiranje. Povabilo za sodelovanje v 

spletni anketi je bilo poslano dosedanjim kupcem medu in medenih izdelkov iz baze 

kontaktov Zadruge za razvoj čebelarstva z.o.o.. Vzorec sestavlja 280 porabnikov od tega jih je 

bilo 140 naključno izbranih pred večjimi nakupovalnimi centri po Sloveniji, 140 porabnikov 

pa je rešilo spletno anketo. Anketiranje je potekalo v času od 5.11.2011 do 31.12.2011.  

Gre za specifično populacijo, ki smo jo zajeli v vzorec, to so porabniki medu. Kljub temu, 

smo zagotovil reprezentativnost vzorca saj je dosežena pokrajinska, starostna, izobrazbena, in 

spolna razpršenost vzorca. Anketiranci so tako iz dvanajstih regij iz celotne Slovenije 

(podravska regija, osrednjeslovenska regija, savinjska regija, obalno - kraška regija, goriška 

regija, gorenjska regija, pomurska regija, koroška regija, spodnjeposavska regija, zasavska 

regija, notranjsko - kraška regija in jugovzhodna Slovenija). Anketiranci so stari od 15 do 75 

let in imajo različno izobrazbo. Tudi struktura porazdelitve po spolu je primerljiva s celotno 

slovensko populacijo. Prav tako smo reprezentativnost vzorca zagotovili z naključnim 

izborom anketirancev na terenu. 

Ugotavljanje veljavnosti anketiranja na svetovnem spletu s primerjavo njihovih rezultatov z 

rezultati drugih, že uveljavljenih načinov anketiranja, postaja glavna tema raziskav v zvezi z 

metodologijo anketiranja po internetu. Za bolj množično uporabo takšnega načina anketiranja, 

ki je s stroškovnega vidika za anketne organizacije zelo privlačno, je namreč potrebno 

dokazati, da so dobljeni rezultati primerljivi z rezultati drugih metod (Lozar Manfreda, 

Vehovar in Batagelj 2000, 1046). Različni izsledki teh raziskav kažejo na to, da je anketiranje 

na svetovnem spletu lahko za merjenje različnih pojavov v različnih ciljnih populacijah 

različno ustrezno, tako kot je na splošno določena metoda ustrezna v odvisnosti od predmeta 

in cilja raziskovanja (Ferligoj, Leskošek in Kogovšek 1995, 69). 

 

 

4.2 Zbiranje podatkov 

 

Potem ko je vir primarnih podatkov (vzorec ali celotna statistična množica) za potrebe 

raziskave opredeljen, raziskovalec poleg drugih vsebinskih sestavin načrta raziskave določi 

tudi metodologijo zbiranja primarnih podatkov. Ta pojem ne obsega samo metod in posebnih 

tehnik zbiranja, temveč tudi način merjenja pri zbiranju primarnih podatkov pri statističnih 

enotah, ki so vključene v raziskovalni proces (Radonjič in Iršič 2006, 304). 



 

39 

Razlikujemo štiri glavne načine zbiranja kvantitativnih podatkov: intervju, vprašalnik, 

testiranje/merjenje in opazovanje. Informacije lahko zberemo tudi iz arhivov in baz podatkov, 

čeprav se zdi to bolj preprosto, ker podatki že obstajajo in jih raziskovalcu ni treba 

»ustvariti«, podobno kot so ustvarjeni odgovori v intervjuju (Easterby, Thorpe in Lowe 2007, 

163). 

 

Za raziskavo nakupnega vedenja porabnikov pri nakupu medu smo za zbiranje podatkov 

izdelali vprašalnik (glej prilogo 1). Vsi nadaljnji izračuni so bili narejeni v programu SPSS 

Statistic 17 in Microsoft Office Excel 2007. 

 

 

4.3 Oblikovanje vprašalnika 

 

V procesu zbiranja primarnih podatkov najpogosteje uporabimo metodo strukturiranega 

spraševanja, zato je treba vprašalnik, ki je najpogosteje sredstvo zbiranja podatkov, sestaviti 

zelo pozorno. Vprašalnik je seznam vprašanj, ki jih raziskovalec postavi vprašani osebi, ob 

katerih je označen prostor za odgovore. Vprašanja so premišljeno sestavljena in nanizana po 

točno določenem vrstnem redu (Radonjič in Iršič 2006, 370). 

 

Za vsa vprašanja je bil pripravljen vprašalnik s polstrukturiranimi vprašanji, nekaj vprašanj pa 

je bilo strukturiranih. S polstrukturiranimi vprašanji (Radonjič in Iršič 2006, 379) se 

izognemo pomanjkljivostim vprašanj z več možnimi odgovori in pomanjkljivostim odprtih 

vprašanj. Dobrodošla so v vseh tistih primerih, ko raziskovalec ne pozna vseh možnih 

odgovorov na vprašanje. 

 

Anketni vprašalnik je sestavljalo štirinajst vprašanj. Od tega so se štiri vprašanja nanašala na 

socialno demografske dejavnike, preostala vprašanja pa so bila namenjena proučevanju 

nakupnih navad porabnikov pri nakupu medu. 

 

 

4.4 Analiza in rezultati raziskave 

 

V nadaljevanju bomo predstavili analizo posameznih vprašanj. Analiza je prikazana s 

pomočjo tabel in grafov ter opisno. Pridobljeni podatki v raziskavi so statistično obdelani v 

programu SPSS Statistic 17 in Microsoft Office Excel 2007. Najprej bomo predstavili 

socialno-demografske podatke, kot so spol, starost, najvišja stopnja dokončane izobrazbe in 

prebivališče anketiranih. Nato sledi še analiza vsebinskih vprašanj. 
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4.4.1 Socialno-demografski podatki 

 

Anketiranci se med razlikujejo glede na spol, starost, najvišjo stopnjo dokončane izobrazbe in 

prebivališče. V nadaljevanju bomo predstavili glavne socialno-demografske podatke. 

 

 

Struktura vzorca glede na spol 

 

Vzorec je zajemal 280 porabnikov medu. Iz preglednice 5 na je razvidno, da je vzorec 

sestavljalo 42,5 % moških in 57,5 % žensk. 

 

Preglednica 5: Struktura vzorca po spolu 

Spol Frekvenca Skupaj 
Delež (v %) 

sodelujočih 

Kumulativa 

(v %) 

Moški 119 42,5 42,5 42,5 

Ženski 161 57,5 57,5 100,0 

Skupaj 280 100,0 100,0  

 

 

Struktura vzorca glede na starost 

 

Vzorec je zajemal vse starostne skupine, ki so bile razdeljene v naslednje razrede: od 15 do 29 

let, od 30 do 49 let, od 50 do 64 let in od 65 do 75 let.  

 

V preglednici 6 je razvidna struktura vzorca po starosti. V vzorcu je sodelovalo 40,7 % 

predstavnikov starostne skupine od 15 do 29 let. Delež predstavnikov starostne skupine od 30 

do 49 let je 36,4 %. Na tretjem mestu je starostna skupina od 50 do 64 let, teh predstavnikov 

je bilo 21,1 %. Delež predstavnikov najstarejše starostne skupine, od 65 do 75 let, je 1,8 %.  

 

Preglednica 6: Struktura vzorca glede na starost  

Starost Frekvenca Skupaj 
Delež (v %) 

sodelujočih 

Kumulativa 

(v %) 

15 – 29 let 114 40,7 40,7 40,7 

30 – 49 let 102 36,4 36,4 77,1 

50 – 64 let 59 21,1 21,1 98,2 

65 – 75 let 5 1,8 1,8 100,0 

Skupaj 280 100,0 100,0  
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Struktura vzorca glede na najvišjo stopnjo dokončane izobrazbe 

 

Največji delež v vzorcu, 33,6 % sodelujočih, ima dokončano srednješolsko izobrazbo. Drugi 

največji delež predstavlja končana visokošolska izobrazba. Tretji največji delež pa predstavlja 

dokončana univerzitetna izobrazba. 6,1 % sodelujočih v vzorcu ima dokončano poklicno šolo, 

1,4 % pa doktorat. Najmanjši delež v vzorcu, 1,1 % sodelujočih, predstavlja dokončana 

osnovnošolska izobrazba. 

 

Preglednica 7: Struktura vzorca glede na najvišjo stopnjo dokončane izobrazbe 

Izobrazba Frekvenca Skupaj 
Delež (v %) 

sodelujočih 

Kumulativa 

(v %) 

Osnovnošolska 3 1,1 1,1 1,1 

Poklicna 14 5,0 5,0 6,1 

Srednješolska 94 33,6 33,6 39,6 

Visokošolska 78 27,9 27,9 67,5 

Univerzitetna 70 25,0 25,0 92,5 

Magisterij 17 6,1 6,1 98,5 

Doktorat 4 1,4 1,4 100,0 

Skupaj 280 100,0 100,00  

 

 

Struktura vzorca glede na regijo prebivališča 

 

Slika 4 prikazuje strukturo vzorca glede na regijo prebivališča. Vzorec sestavljajo vse 

slovenske regije. 30,70 % vzorca predstavlja podravska regija, 22,90 % pa osrednjeslovenska 

regija. Na tretjem mestu je savinjska regija, delež, ki ga predstavlja v vzorcu, znaša 15,70 %. 

Nato sledi obalno-kraška regija (8,20 %) in goriška regija (6,10 %). Delež gorenjske regije v 

vzorcu znaša 4,30 %. Delež pomurske in koroške regije je enak in znaša za vsako regijo po 

2,5 %. Delež spodnje posavske regije v vzorcu znaša 1,80 %. Delež zasavske in notranjo-

kraške regije je enak in znaša za vsako regijo po 1,80 %. Delež jugovzhodne Slovenije v 

vzorcu znaša 1,40 %. 
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Slika 4: Struktura vzorca glede na regijo prebivališča 

 

 

4.4.2 Analiza vsebinskih vprašanj 

  

Vsebinska vprašanja so se nanašala na raziskovanje nakupnih navad anketirancev. V tem 

sklopu je bilo anketirancem zastavljenih deset vprašanj. V nadaljevanju predstavljamo 

rezultate. 

 

 

Pogostost nakupovanja medu 

 

V prvem vprašanju smo anketirane vprašali, kako pogosto kupujejo med. Anketiranim so bili 

na voljo že v naprej pripravljeni odgovori: tedensko, mesečno, nekajkrat letno, enkrat letno in 

nikoli.  

 

Slika 5 prikazuje pogostost nakupovanja medu med anketiranimi v raziskavi. Ugotavljamo, da 

največ anketiranih kupuje med nekajkrat letno, takšnih je kar 58,21 %, kar predstavlja več kot 

polovico anketiranih. 20 % anketiranih med kupuje enkrat letno. Mesečno kupuje med 10,71 

% anketiranih. Le 1,79 % anketiranih pa kupuje med tedensko. Med anketiranimi je bilo tudi 

9,29 % takšnih, ki ne kupujejo medu. Razloge, zakaj ne kupujejo medu, prikazuje slika 6. 

Kljub temu, da med spada med prehrambene proizvode, za katere je značilna večja pogostost 

nakupovanja, gre pri medu za zelo nizko pogostost nakupovanja. Razlog za to je tudi v nizki 

porabi medu. Povprečna letna poraba medu na prebivalca v Sloveniji je v letu 2009 znašala 

1,1 kg. 
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Slika 5: Pogostost nakupovanja medu 

 

 

Razlogi, zakaj ne kupujejo medu 

 

V prvem vprašanju smo dobili tudi odgovore, da anketirani sploh ne kupujejo medu. Te smo 

vprašali še po razlogu, zakaj ga ne kupujejo. Vprašani so imeli na voljo odgovore: med mi ni 

všeč, ga dobim kot darilo, ga kupi kdo drug v gospodinjstvu, ga pridelamo sami, v 

gospodinjstvu ga nismo navajeni uporabljati, imam alergijo na cvetni prah in med ter drugo.  

 

Najpogostejši razlogi, zakaj anketirani ne kupujejo medu, so, da ga pridelajo sami (30,77 %), 

da ga dobijo kot darilo (26,92 %) in da ga kupi kdo drug v gospodinjstvu (23,08 %). Rezultati 

kažejo na veliko razširjenost čebelarstva v Sloveniji in veliko priljubljenost medu kot darilo. 

11,54 % anketiranih medu ne kupuje ker jim med oz. okus medu ni všeč. 3,85 % anketiranih 

medu ne kupuje zato, ker ga v gospodinjstvu niso navajeni uporabljati in 3,85 % anketiranih 

medu ne kupuje, ker imajo alergijo na cvetni prah in med. Odgovorov pod drugo ni bilo. 
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Slika 6: Razlogi, zakaj ne kupujejo medu 

 

 

Najpogosteje kupljene vrste medu 

 

V drugem vprašanju smo anketirane vprašali, katere vrste medu najpogosteje kupujejo. Na 

voljo so bili že v naprej pripravljeni odgovori, v katerih smo navedli naslednje vrste medu: 

gozdni med, kostanjev med, akacijev med, cvetlični med, smrekov med, lipov med in druge 

vrste medu. Na vprašanje niso odgovarjali vsi anketirani, ampak le tisti, ki so pri prvem 

vprašanju odgovorili, da kupujejo med.  

 

Slika 7 prikazuje odgovore anketirancev. Najpogosteje kupljena vrsta medu je cvetlični med, 

tega kupuje 69,17 % anketiranih. Na drugem mestu, glede na pogostost nakupa, je kostanjev 

med, kupuje ga 30,43 % anketiranih, takoj za kostanjevem medu pa po pogostosti nakupa 

sledi gozdni med, ki ga kupuje 25,69 % anketiranih. Akacijev med je po pogostosti nakupa na 

četrtem mestu, kupuje ga 25,69 % anketiranih.  

 

Med vrste medu, ki jih anketirani kupujejo manj, pa sodijo smrekov, lipov in hojev med. 

Smrekov med kupuje 7,91 % anketiranih, lipov med kupuje 7,51 % anketiranih, hojev med pa 

kupuje 7,11 % anketiranih. Drugi vrsti (kupuje jih 2,77 % anketiranih), ki ju anketirani še 

kupujejo, sta žajbljev in rožmarinov med. 
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Slika 7: Najpogosteje kupljene vrste medu 

 

 

Dejavniki, ki vplivajo na nakup medu 

 

Pri tretjem vprašanju smo iskali dejavnik, ki najpomembneje vpliva na nakup medu. 

Anketirane smo prosili, da dejavnike razvrstijo glede na pomembnost. Dejavniki, ki so jih 

anketirani ocenjevali so bili: kakovost, cena, vrsta medu, embalaža, barva, okus, proizvajalec, 

država porekla, posebne oznake kakovosti, blagovna znamka, način pridelave, rok 

uporabnosti, oglaševanje, popusti pri nakupu, možnost degustacije pred nakupom, predhodne 

izkušnje, priporočila prijateljev in znancev.  

 

Dejavnike so anketirani ocenjevali po petstopenjski lestvici glede na pomembnost 

posameznega navedenega dejavnika:  

• ocena 1: sploh ni pomembno,  

• ocena 2: ni pomembno, 

• ocena 3: niti niti, 

• ocena 4: je pomembno, 

• ocena 5: je zelo pomembno.  
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Na vprašanje niso odgovarjali vsi anketirani, ampak le tisti, ki so pri prvem vprašanju 

odgovorili, da kupujejo med. Preglednica 8 prikazuje mere srednje vrednosti – aritmetične 

sredine za vse dejavnike, ki so jih anketirani ocenjevali.  

 

Najvišje mere srednje vrednosti so pri dejavnikih, kot so država porekla (vrednost aritmetične 

sredine 4,09 s standardnim odklonom 1,002), vrsta medu (vrednost aritmetične sredine 4,09 s 

standardnim odklonom 0,834), predhodne izkušnje (vrednost aritmetične sredine 4,11 s 

standardnim odklonom 0,894), okus (vrednost aritmetične sredine 4,29 s standardnim 

odklonom 0,781) in kakovost (vrednost aritmetične sredine 4,52 s standardnim odklonom 

0,726).  

 

Najnižje mere srednjih vrednosti so pri dejavnikih, kot so oglaševanje medu v medijih 

(vrednost aritmetične sredine 2,22 s standardnim odklonom 1,030), embalaža (vrednost 

aritmetične sredine 2,70 s standardnim odklonom 1,065), popusti pri nakupu (vrednost 

aritmetične sredine 2,81 s standardnim odklonom 1,071).  

 

Iz omenjenega tako sklepamo, da so najpomembnejši dejavniki pri nakupu medu država 

porekla, vrsta medu, predhodne izkušnje porabnikov, okus in kakovost. Vsi ti dejavniki imajo 

srednjo vrednost višjo od 4, kar pomeni, da so ti dejavniki pomembni. Najmanj pomembni 

dejavniki pri nakupu medu so oglaševanje medu v medijih, embalaža in popusti pri nakupu. 

Vsi ti dejavniki so bili ocenjeni s srednjo vrednostjo, manjšo od 3, kar pomeni, da dejavniki 

niso pomembni. 

 

Odgovori so bili najmanj razpršeni pri ocenjevanju pomembnosti kakovosti (ocena statistične 

napake 0,046) in ocenjevanju pomembnosti okusa (ocena statistične napake 0,049). Najbolj 

razpršeni odgovori so bili pri ocenjevanju pomembnosti možnosti degustacije pred nakupom 

(ocena statistične napake 0,069). Odgovori so bili razpršeni tudi pri ocenjevanju pomembnosti 

proizvajalca (ocena statistične napake 0,069). 

 

Preglednica 8: Dejavniki, ki vplivajo na nakup medu 

Na osnovi česa se odločate za 

nakup medu 

Skupaj 

(N) 

Mini- 

mum 

Maksi- 

mum 

Srednja 

vrednost 

Statistična 

napaka 

Standardni 

odklon 

Varianca 

Oglaševanje medu v medijih  254 1 5 2,22 0,065 1,030 1,060 

Embalaža  254 1 5 2,70 0,067 1,065 1,134 

Popusti pri nakupu  254 1 5 2,81 0,067 1,071 1,147 

Možnost degustacije medu  

pred nakupom  

254 1 5 3,09 0,069 1,103 1,216 

Blagovna znamka  254 1 5 3,16 0,062 0,993 0,987 

Barva  254 1 5 3,30 0,064 1,015 1,031 
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Preglednica 8: Dejavniki, ki vplivajo na nakup medu - nadaljevanje 

Na osnovi česa se odločate za 

nakup medu 

Skupaj 

(N) 

Mini- 

mum 

Maksi- 

mum 

Srednja 

vrednost 

Statistična 

napaka 

Standardni 

odklon 

Varianca 

        

Posebne oznake kakovosti  254 1 5 3,51 0,065 1,043 1,089 

Cena  254 1 5 3,53 0,064 1,016 1,033 

Proizvajalec  254 1 5 3,64 0,069 1,105 1,220 

Rok uporabnosti  254 1 5 3,65 0,066 1,048 1,098 

Način pridelave  254 1 5 3,71 0,065 1,041 1,083 

Priporočila prijateljev  

in znancev  

254 1 5 3,79 0,059 0,934 0,872 

Država porekla  254 1 5 4,09 0,063 1,002 1,004 

Vrsta medu  254 1 5 4,09 0,052 0,834 0,696 

Predhodne izkušnje 254 1 5 4,11 0,056 0,894 0,799 

Okus  254 1 5 4,29 0,049 0,781 0,610 

Kakovost  254 1 5 4,52 0,046 0,726 0,527 

 

 

Mesto nakupa medu 

 

Pri četrtem vprašanju smo anketirane vprašali, kje kupujejo med. Podali smo dogovore: v 

trgovini, na tržnici, pri proizvajalcih in drugje.  

 

Iz slike 8 je razvidno, da anketirani večinoma kupujejo med pri proizvajalcih, kar 63,93 % 

anketiranih je takšnih. V trgovini kupuje med 35 % anketiranih. 18,57 % anketiranih pa ga 

kupuje na tržnici. 0,71 % anketiranih je navedlo, da med kupujejo drugje. 

 

 

Slika 8: Mesto nakupa medu 
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Namen uporabe medu v gospodinjstvu 

 

Pri petem vprašanju smo anketirane vprašali, kako uporabljajo med v gospodinjstvu. 

Vprašanje je imelo že v naprej pripravljene odgovore. Anketiranim smo podali naslednje 

možnosti uporabe medu: kot sladilo jedem in pijači, za pripravo napitkov, za peko peciva in 

piškotov, kot namaz in drugo.  

 

Slika 9 prikazuje rezultate tega vprašanja. 70,75 % anketiranih med v gospodinjstvu uporablja 

predvsem kot sladilo jedem in pijači. 61,75 % anketiranih uporablja med v gospodinjstvu 

samostojno, kot namaz. 31,62 % anketiranih uporablja med za peko peciva in piškotov. Za 

pripravo raznih napitkov uporablja med 27,67 % anketiranih. V druge namene pa ga uporablja 

5,93 % anketiranih.  

 

 

Slika 9: Namen uporabe medu v gospodinjstvu 

 

 

Mnenje o cenah medu v trgovinah 

 

Anketirane smo pri šestem vprašanju spraševali po njihovem mnenju o cenah medu v 

trgovinah. Vprašanje je bilo zaprtega tipa, na voljo so bili naslednji odgovori: cene so 

prenizke, cene so primerne, cene so previsoke in ne vem.  

 

Na sliki 10 vidimo, da je več kot polovica anketiranih povedala, da se jim cene v trgovinah 

zdijo primerne (56,13 % je takšnih). 24,90 % anketiranih je mnenja, da so cene v trgovinah 

previsoke. 17,79 % anketiranih se glede cene medu v trgovinah ni moglo opredeliti, zato so 

odgovorili z ne vem. In le 2,37 % anketiranih je mnenja, da so cene medu v trgovinah 

prenizke. 
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Slika 10: Mnenje o cenah medu v trgovinah 

 

 

Dejavniki, ki vplivajo na povečanje kupljene količine medu 

 

Pri sedmem vprašanju smo anketirane spraševali kateri dejavniki bi vplivali na povečanje 

kupljene količine medu v njihovem gospodinjstvu. Dejavniki, ki so jih anketirani ocenjevali 

glede na stopnjo strinjanja, so bili: poudarjanje zdravega načina življenja in zdravilnih 

učinkov medu v medijih; nižja cena, popusti, ugodnosti; pestrejša ponudba medenih izdelkov; 

več oglaševanja ponudnikov medu; izboljšanje kakovosti embalaže.  

 

Dejavnike so anketirani ocenjevali po petstopenjski lestvici glede na stopnjo strinjanja s 

trditvijo:  

• ocena 1: sploh se ne strinjam,  

• ocena 2: se ne strinjam, 

• ocena 3: niti niti, 

• ocena 4: se strinjam, 

• ocena 5: povsem se strinjam.  

 

Na vprašanje so odgovarjali vsi anketirani. Preglednica 9 prikazuje mere srednje vrednosti – 

aritmetične sredine za dejavnike, za katere smo želeli preveriti, ali vplivajo na povečanje 

kupljene količine medu v gospodinjstvih anketiranih. 

 

Najvišje mere srednje vrednosti so pri dejavniku poudarjanje zdravega načina življenja in 

zdravilnih učinkov medu v medijih (vrednost aritmetične sredine 3,85 s standardnim 

odklonom 1,039) in dejavniku nižja cena, popusti, ugodnosti (vrednost aritmetične sredine 

3,53 s standardnim odklonom 1,048). Ta dejavnika sta najvišje ocenjena glede na stopnjo 
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strinjanja. Vendar ocena ni višja od 4, zato sklepamo, da tudi ta dva dejavnika ne bi vplivala 

veliko na povečanje kupljene količine medu v gospodinjstvu anketiranih. Zagotovo pa bi 

vplivala bolj kot dejavnik, imenovan izboljšanje kakovosti embalaže, ki je bil najslabše 

ocenjen (vrednost aritmetične sredine 2,84 s standardnim odklonom 1,069). 

 

Odgovori so bili enakomerno razpršeni pri ocenjevanju vseh dejavnikov. Najmanj razpršeni 

odgovori so bili pri ocenjevanju dejavnika pestrejša ponudba medenih izdelkov (ocena 

statistične napake 0,056). Najbolj razpršeni odgovori pa so bili pri ocenjevanju dejavnika 

izboljšanje kakovosti embalaže (ocena statistične napake 0,064).  

 

Preglednica 9: Dejavniki, ki vplivajo na povečanje kupljene količine medu 

Ali bi spodaj našteti dejavniki 

vplivali na povečanje kupljene 

količine medu 

Skupaj 

(N) 

Mini- 

mum 

Maksi- 

mum 

Srednja 

vrednost 

Statistična 

napaka 

Standardni 

odklon 

Varianca 

Izboljšanje kakovosti embalaže    280 1 5 2,84 0,064 1,069 1,144 

Več oglaševanja ponudnikov 

medu    

280 1 5 3,32 0,065 1,093 1,195 

Pestrejša ponudba medenih 

izdelkov 

280 1 5 3,45 0,056 0,942 0,887 

Nižja cena, popusti, ugodnosti    280 1 5 3,53 0,065 1,048 1,175 

Poudarjanje zdravega načina 

življenja in zdravilnih učinkov 

medu v medijih    

280 1 5 3,85 0,062 1,039 1,079 

 

 

Pogostost spletnega nakupovanja 

 

Zanimalo nas je tudi, kako pogosto se anketirani poslužujejo spletnega nakupovanja. To nas 

je zanimalo predvsem zaradi možnosti uvedbe spletne prodaje medu in medenih izdelkov. 

Anketiranim so bili pri tem vprašanju na voljo odgovori: tedensko, mesečno, nekajkrat letno, 

enkrat letno, nikoli.  

 

V preglednici 10 vidimo, da največ anketirancev (45 %) kupuje preko spleta nekajkrat letno. 

31,1 % anketirancev pa preko spleta ni še nikoli kupovalo. 13,2 % anketirancev kupuje preko 

spleta mesečno, 8,9 % pa enkrat letno. Najmanjši je delež tistih, ki preko spleta kupujejo 

najpogosteje. Tedensko kupuje preko spleta le 1,8 % anketiranih. 
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Preglednica 10: Pogostost spletnega nakupovanja 

Pogostost spletnega 

nakupovanja 
Frekvenca Skupaj 

Delež (v %) 

sodelujočih 

Kumulativa 

(v %) 

Tedensko 5 1,8 1,8 1,8 

Mesečno 37 13,2 13,2 15,0 

Nekajkrat letno 126 45,0 45,0 60,0 

Enkrat letno 25 8,9 8,9 68,9 

Nikoli 87 31,1 31,1 100,0 

Skupaj 280 100,0 100,0  

 

 

Najpogosteje kupljeni izdelki in storitve preko spleta 

 

Tiste anketirane, ki že kupujejo preko spleta, smo še vprašali, katere izdelke ali storitve 

najpogosteje kupujejo preko spleta. Ponudili smo jim nekaj odgovorov in jim pustili možnost, 

da tudi sami povedo, katere izdelke še kupujejo preko spleta. Odgovori, ki so bili že na voljo, 

so bili: računalniki in računalniška oprema, potovanja, zabavna elektronika, knjige, revije, 

časopisi, obutev in oblačila, kozmetika, hrana in pijača, erotični izdelki.  

 

Slika 11 prikazuje odgovore anketiranih. Največji delež anketiranih (47,69 %) preko spleta 

najpogosteje kupuje računalnike in računalniško opremo. Na drugem mestu so potovanja 

(letalske karte, rezervacije hotelov), ki jih preko spleta kupuje 45,64 % anketiranih. Spletni 

nakup zabavne elektronike (fotoaparati, kamere, dvd predvajalniki) so na tretjem mestu, preko 

spleta jih kupuje 39,49 % anketiranih. Na četrtem mestu po pogostosti nakupa preko spleta so 

knjige, revije in časopisi, preko spleta jih kupuje 29,74 % anketiranih. Obutev in oblačila 

kupuje preko spleta 21,03 % anketiranih, kozmetiko pa 19,49 % anketiranih. 11,28 % 

anketiranih je navedlo, da preko spleta kupujejo tudi druge izdelke, ki jih ni bilo med 

odgovori. Drugi izdelki, ki jih še kupujejo preko spleta, so izdelki za šport in prosti čas, 

zimske ali letne pnevmatike ter gospodinjski izdelki in bela tehnika. Pijačo in hrano kupuje 

preko spleta le 6,15 % anketiranih. Erotične izdelke pa kupuje preko spleta 5,64 % 

anketrianih. 

 

Analiza odgovorov kaže zelo majhen delež spletnih nakupov prehrambenih izdelkov, kamor 

spadajo tudi med in medeni izdelki. 
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Slika 11: Najpogosteje kupljeni izdelki in storitve preko spleta 

 

 

Pripravljenost nakupovanja medu in medenih izdelkov preko spleta 

 

Pri zadnjem vprašanju smo vse anketirane še vprašali, ali bi bili pripravljeni preko spleta 

kupovati tudi med in medene izdelke. Anketiranim smo dali na voljo tri odgovore: da, ne in 

ne vem. V preglednici 11 so prikazani odgovori na to vprašanje. Po pričakovanjih že iz 

prejšnjega vprašanja je delež tistih, ki so pripravljeni preko spleta kupovati med in medene 

izdelke, zelo nizek. 22,9 % anketiranih bi preko spleta kupovalo med in medene izdelke. 45,7 

% anketiranih preko spleta ne bi kupovalo medu in medenih izdelkov. Z ne vem pa je 

odgovorilo kar 31,4 % anketiranih. 

 

Preglednica 11: Pripravljenost nakupovanja medu in medenih izdelkov preko spleta 

Ali bi bili pripravljeni 

preko spleta kupovati 

med in medene izdelke? 

Frekvenca Skupaj 
Delež (v %) 

sodelujočih 

Kumulativa 

(v %) 

Da 64 22,9 22,9 22,9 

Ne 128 45,7 45,7 68,6 

Ne vem 88 31,4 31,4 100,0 

Skupaj 280 100,0 100,0  
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4.4.3 Preverjanje hipotez raziskave 

 

Skladno s cilji raziskave smo na začetku raziskave oblikovali tri hipoteze, katere bomo v 

nadaljevanju preverili in jih na osnovi izračunov v programu SPSS potrdili ali zavrgli. 

 

 

Hipoteza 1 

 

Prva hipoteza raziskave se je nanašala na ceno medu. Trdili smo, da cena medu predstavlja 

najpomembnejši dejavnik za nakup. 

 

Hipoteza 1 se zavrne. V preglednici 7 so prikazane mere srednjih vrednosti za vse dejavnike 

nakupa medu, po katerih smo spraševali anketirane. Anketirani so ocenjevali dejavnike glede 

na petstopenjsko lestvico, na kateri je ocena 1 pomenila, da dejavnik sploh ni pomemben pri 

nakupu medu, ocena 5 pa je pomenila, da je ta dejavnik zelo pomemben. Vrednost aritmetične 

sredine, ki smo jo izračunali iz podanih ocen anketiranih, je pri dejavniku cena znašala 3,53, s 

standardnim odklonom 1,016. To cene ne uvršča med najpomembnejše dejavnike, niti je ne 

uvršča med nepomembne dejavnike.  

 

Od cene medu so pri nakupu medu pomembnejši dejavniki še proizvajalec medu, rok 

uporabnosti, način pridelave, priporočila prijateljev in znancev, država porekla, vrsta medu, 

predhodne izkušnje, okus in kakovost. Kakovost je tako tudi najpomembnejši dejavnik pri 

nakupu medu. Vrednost aritmetične sredine pri tem dejavniku je 4,52, s standardnim 

odklonom 0,726. Cena pa je še zmeraj pomembnejši dejavnik pri nakupu medu od naslednjih 

dejavnikov: posebna oznaka kakovosti, barva medu, blagovna znamka, možnost degustacije 

medu pred nakupom, popust pri nakupu, embalaža, oglaševanje medu v medijih. Anketirani 

so tako oglaševanje medu v medijih ocenili kot najmanj pomemben dejavnik pri nakupu 

medu. Vrednost aritmetične sredine za ta dejavnik je 2,22, s standardnim odklonom 1,030. 

 

 

Hipoteza 2 

 

Druga hipoteza raziskave trdi, da obstajajo statistične razlike med spoloma glede na različne 

dejavnike odločitve za nakup medu (kakovost, okus, vrsta medu, predhodne izkušnje, država 

porekla, priporočila prijateljev in znancev, način pridelave, rok uporabnosti, proizvajalec, 

posebne oznake kakovosti, cena, barva, blagovna znamka, možnost degustacije medu pred 

nakupom, popusti pri nakupu, embalaža, oglaševanje medu v medijih). 

 

Za preverjanje druge hipoteze smo, kot je razvidno v preglednici v prilogi 2, naredili t-test za 

preverjanje enakosti aritmetičnih sredin. Levenov preizkus za preverjanje enakosti varianc je 
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pokazal, da so variance enake, saj je stopnja značilnosti pri vseh dejavnikih odločitve za 

nakup višja od 0,05 (p > 0,05).  

 

T-test enakosti aritmetičnih sredin v preglednici v prilogi 2 je pokazal, da obstajajo statistično 

pomembne razlike med spoloma glede na nekatere dejavnike odločitve za nakup medu. 

Statistično pomembne razlike med spoloma so pri naslednjih dejavnikih: kakovost, okus, 

proizvajalec, država porekla, posebne oznake kakovosti, rok uporabnosti. Pri teh dejavnikih je 

stopnja značilnosti manjša od 0,05 (p < 0,05). 

 

Kakovost je eden izmed dejavnikov pri nakupu medu, pri katerem obstajajo statistične razlike 

med spoloma. Obojim je kakovost pomemben dejavnik, le da je ženskam kakovost medu 

pomembnejši dejavnik pri nakupu kot pa moškim. Vrednost aritmetične sredine je pri ženskah 

4,60, pri moških pa 4,40.  

 

Tudi pri dejavniku okus medu obstajajo statistične razlike med spoloma. Moškim je okus 

medu manj pomemben kot ženskam. Vrednost aritmetične sredine pri moških je 4,00 pri 

ženskah pa 4,50. Še zmeraj pa je okus pomemben dejavnik, saj so ga tako ženske kot moški 

ocenili zelo visoko. 

 

Pri nakupu medu je pomemben tudi proizvajalec medu. Ženskam je proizvajalec medu bolj 

pomemben kot moškim. Vrednost aritmetične sredine pri moških je 3,46 pri ženskah pa 3,76. 

 

Država porekla je še en dejavnik, ki je ženskam bolj pomemben pri nakupu medu kot 

moškim. Vrednost aritmetične sredine pri moških je 3,92, pri ženskah pa 4,21. 

 

Tudi pri dejavniku posebna oznaka kakovosti velja, da obstajajo statistične razlike med 

spoloma. Ženskam je posebna oznaka kakovosti medu pomembnejša kot moškim. Vrednost 

aritmetične sredine je pri moških je 3,32, pri ženskah pa 3,89. 

 

Tudi rok uporabnosti je dejavnik pri nakupu medu, pri katerem obstajajo statistične razlike 

med spoloma. Tudi ta dejavnik je ženskam bolj pomemben kot moškim. Vrednost aritmetične 

sredine pri moških je 3,92, pri ženskah pa 4,21. 

 

Pri ostalih dejavnikih odločitve za nakup medu ni statistično pomembnih razlik med spoloma. 

Ti dejavniki, kjer ni statistično pomembnih razlik, so: cena, vrsta medu, embalaža, barva, 

blagovna znamka, način pridelave, oglaševanje medu v medijih, popusti pri nakupu, možnost 

degustacije medu pred nakupom, predhodne izkušnje, priporočila prijateljev in znancev. Pri 

teh dejavnikih je stopnja značilnosti večja od 0,05 (p > 0,05). 

 



 

55 

Hipoteza 2 se delno sprejme. Obstajajo statistične razlike med spoloma, vendar le pri 

nekaterih dejavnikih odločitve za nakup medu (to so: kakovost, okus, proizvajalec, država 

porekla, posebne oznake kakovosti, rok uporabnosti). Statistične razlike med spoloma ne 

obstajajo pri vseh dejavnikih odločitve za nakup medu. 

 

 

Hipoteza 3 

 

Tretja hipoteza raziskave trdi, da obstajajo statistično značilne razlike med starostnimi 

skupinami glede na različne dejavnike odločitve za nakup (kakovost, okus, vrsta medu, 

predhodne izkušnje, država porekla, priporočila prijateljev in znancev, način pridelave, rok 

uporabnosti, proizvajalec, posebne oznake kakovosti, cena, barva, blagovna znamka, možnost 

degustacije medu pred nakupom, popusti pri nakupu, embalaža, oglaševanje medu v medijih). 

 

V raziskavo nakupnih navad porabnikov pri nakupu medu so bile vključene 4 različne 

starostne skupine. Starostne skupine so bile razdeljene v razrede od 15 do 29 let, od 30 do 49 

let, od 50 do 64 let in od 65 do 75 let. 

 

Za medsebojno preverjanje starostnih skupin smo uporabili analizo variance (ANOVA). Z njo 

smo ugotavljali, ali se aritmetične sredine štirih starostnih skupin med seboj statistično 

pomembno razlikujejo. Rezultati analize variance so prikazani v prilogi 3. 

 

Vrednost Levenove statistike v prilogi 3 kaže stopnjo statistične pomembnosti. Ker je 

vrednost Levenove statistike večja od 0,05 (p > 0,05), to pomeni, da razlike med variancami 

niso statistično pomembne, torej lahko sprejmemo predpostavko o homogenosti varianc. Tudi 

vrednost testa homogenosti varianc je višja od 0,05 (p > 0,05), kar pomeni, da razlike med 

variancami niso statistično pomembne. Le pri dejavniku način pridelave je vrednost testa 

homogenosti varianc nižja od 0,05 (p < 0,05) kar pomeni, da so razlike med variancami 

statistično pomembne. 

 

Glavni rezultati testa analize variance so prikazani v prilogi 3 v tabeli ANOVA. Stopnja 

značilnosti med skupinami nam pove, ali se variance med starostnimi skupinami statistično 

razlikujejo ali ne.  

 

Pri dejavnikih: kakovost, cena, vrsta medu, embalaža, barva, okus, proizvajalec, država 

porekla, posebne oznake kakovosti, blagovna znamka, rok uporabnosti, popusti pri nakupu, 

možnost degustacije pred nakupom, predhodne izkušnje ter priporočila prijateljev in znancev 

je stopnja značilnosti večja od 0,05 (p > 0,05), kar pomeni, da razlike med variancami 

različnih starostnih skupin niso statistično pomembne. 
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Razlike med variancami so statistično pomembne le pri načinu pridelave medu in pri 

oglaševanju medu v medijih. Stopnja značilnosti pri teh dveh dejavnikih je nižja od 0,05 (p < 

0,05), kar pomeni, da obstajajo statistično pomembne razlike med starostnimi skupinami pri 

dejavniku odločitve o nakupu način pridelave medu in pri dejavniku oglaševanje medu v 

medijih. 

 

Hipoteza 3 se delno sprejme. Obstajajo statistične razlike med starostnimi skupinami, vendar 

le pri dveh dejavnikih odločitve za nakup medu (to sta: način pridelave medu in oglaševanje 

medu v medijih). Statistične razlike med starostnimi skupinami ne obstajajo pri vseh 

dejavnikih odločitve za nakup medu. 
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5 SKLEP  

 

Med ljudje že več tisoč let uporabljajo za pripravo naravnih zdravil, lepotnih izdelkov in za 

pripravo hrane in pijače. Težave pri prodaji medu in tudi drugih čebeljih proizvodov od 

slovenskih čebelarjev zahtevajo, da spoznajo in upoštevajo najosnovnejša pravila trženja in s 

tem tudi vedenje porabnikov pri nakupu medu. Ponudba medu na trgu je pestra, trg je 

konkurenčen in se zelo spreminja, porabniki pa postajajo vedno bolj zahtevni. 

 

Potreba po boljšem poznavanju porabnikov se pojavi, ko na trgu obstajata vsaj dva izdelka, ki 

lahko zadovoljita isto potrebo. Raziskovanje porabnikov pomeni raziskovanje tega, kako 

porabnik sprejme odločitev za porabo svojih virov in vključuje raziskovanje tega kaj, kdaj, 

kje in kako pogosto porabniki kupujejo posamezne izdelke. 

 

Raziskovanje vedenja porabnikov je za tržnike zanimivo predvsem zato, da spoznajo, zakaj in 

kako porabniki sprejemajo nakupne odločitve, saj jim to omogoča izbiro boljših marketinških 

odločitev. 

 

Na porabnikovo nakupno vedenje vpliva več dejavnikov. To so kulturni, družbeni, osebnostni 

in psihološki dejavniki. Poznamo tri vrste nakupnega odločanja, to so odločanje iz navade, 

zoženi proces odločanja in razširjeni proces odločanja. 

 

Namen naloge je bil ugotoviti, kakšne so nakupne navade porabnikov pri nakupu medu in 

kateri dejavniki so pri nakupu medu najpomembnejši. Prišli smo do zaključkov, da porabniki 

v večini kupujejo med nekajkrat letno. Najpogosteje kupljene vrste medu so cvetlični, 

kostanjev, gozdni in akacijev med. Ugotovili smo, da je cvetlični med najbolj priljubljen pri 

porabnikih, saj ga kupujejo najpogosteje. 

 

Dejavniki, ki najpomembneje vplivajo na nakup medu, so država porekla medu, vrsta, 

predhodne izkušnje porabnikov, okus in kakovost medu. Kakovost medu predstavlja tudi 

najpomembnejši dejavnik pri nakupu medu. Najmanj pomembni dejavniki pri nakupu so 

popusti pri nakupu, embalaža in oglaševanje medu v medijih. 

 

Ugotovili smo, da porabniki najpogosteje kupujejo med kar pri proizvajalcih samih. 

Najpogosteje pa ga uporabljajo kot sladilo jedem in pijači. Porabniki so mnenja, da so cene 

medu v trgovinah primerne. 

 

V raziskavi smo ugotovili še, da bi na povečanje kupljene količine medu pri porabnikih še 

najbolj vplivala nižja cena, popusti in druge ugodnosti ob nakupu medu ter poudarjanje 

zdravega načina življenja ter zdravilnih učinkov medu v medijih. 
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Večina porabnikov spletno nakupuje nekajkrat letno, najpogosteje kupljene stvari preko spleta 

so zabavna elektronika, potovanja in računalniki ter računalniška oprema. Nad spletnim 

nakupovanjem medu in medenih izdelkov pa niso preveč navdušeni.  

 

Z raziskavo smo zavrgli prvo zastavljeno hipotezo in delno sprejeli drugo in tretjo zastavljeno 

hipotezo. Ugotovili smo, da cena ne predstavlja najpomembnejšega dejavnika za nakup medu. 

Najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na nakup medu je kakovost. Ugotovili smo še, da 

obstajajo statistične razlike med spoloma pri nekaterih dejavnikih odločitve za nakup medu (ti 

so: kakovost, okus, proizvajalec, država porekla, posebne oznake kakovosti, rok uporabnosti). 

Statistične razlike med spoloma pa ne obstajajo pri vseh dejavnikih odločitve za nakup medu. 

Ugotovili smo tudi, da pri nekaterih dejavnikih odločitve za nakup medu obstajajo statistične 

razlike med starostnimi skupinami (to sta: način pridelave medu in oglaševanje medu v 

medijih). Statistične razlike med starostnimi skupinami pa ne obstajajo pri vseh dejavnikih 

odločitve za nakup medu. 

V raziskavi smo ugotovili, da porabniki največ medu kupijo direktno pri proizvajalcih doma 

in večina porabnikov to stori le nekaj krat leto. Zato priporočamo, da čebelarji dobro 

izpostavijo mesto, kjer je možno kupiti med. To lahko storijo z označitvijo poti s tablami, 

postavitvijo večjih tabel pred domom, kjer je možno kupiti med.  

Porabnikom je pomembna država porekla medu. Zato čebelarjem priporočamo, da se 

vključijo v kakovostno shemo Slovenski med z zaščiteno geografsko označbo. In tako 

porabnike obvestijo o višji kakovosti svojega medu. To jim brez dvoma predstavlja dodano 

vrednost končnega izdelka, ki lahko tako na trgu dosega tudi višjo ceno. 

Na povečanje kupljene količine medu bi še najbolj vplivalo poudarjanje zdravega načina 

življenja in zdravilnih učinkov medu v medijih. Zato predlagamo, da čebelarji ustvarjajo 

novice in s sodelovanjem z mediji poskušajo pridobiti čim več objav na temo zdravilnosti in 

pomembnosti uživanja medu in medenih izdelkov. Ker porabniki na splošno zelo malo vedo o 

medu priporočamo izdelavo promocijskih zgibank o zdravilnosti medu in lastnostih 

posamezne vrste medu. Te zgibanke naj bodo dosegljive tako v trgovinah specializiranih za 

prodajo medu, kot tudi ostalih trgovinah, kjer med prodajajo.  

Spletno nakupovanje v Sloveniji postaja vse bolj priljubljeno, zato kljub temu, da je delež 

tistih, ki bi med kupili tudi preko spleta majhen, priporočamo ureditev spletnega mesta, kjer 

bo možno prodajati med in medene izdelke.  

 

 

 

 

. 
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PRILOGE 

Priloga 1 Anketni vprašalnik 

Priloga 2 T test – preizkušanje domneve o obstoju statističnih razlik med spoloma 

glede na različne dejavnike odločitve za nakup medu 

Priloga 3 Enosmerna analiza variance (ANOVA) – preizkušanje domneve o obstoju 

statističnih razlik med različnimi starostnimi skupinami glede na različne

 dejavnike odločitve za nakup medu 

 





Priloga 1 

Spoštovani! 

 

Med je naše naravno bogastvo. Še posebej v Sloveniji, kjer proizvajamo edinstven slovenski med z 

geografsko označbo. Med je izredno naravno krepčilo, dobro za počutje in daje energijo. Stoletja je bil 

med prvo sladilo na svetu. Še danes je med najboljše naravno sladilo zlasti za otroke in mladino. 

 

Sem študentka podiplomskega študija na Fakulteti za managament Koper in vas prosim, da si vzamete 

nekaj vašega dragocenega časa in sodelujete v anketi in tako pripomorete pri nastajanju moje 

magistrske naloge. 

 

Prosim, da temeljito preberete vprašanja, ter odgovorite iskreno. Anonimnost je zagotovljena, podatki 

bodo uporabljeni izključno za potrebe izdelave magistrskega dela. 

 

Hvala za sodelovanje! 

Irena Novak 

 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

 

1) Kako pogosto kupujete med?  
 

 Tedensko  

 Mesečno   

 Nekajkrat letno  

 Enkrat letno  

 Nikoli (Če je odgovor na 1. vprašanje »NIKOLI« odgovorite le še na 1a. vprašanje in nato   

     nadaljujete z reševanjem ankete pri vprašanju št. 6) 
 
 

                       1a) Zakaj ne kupujete medu?  (Odgovarjajo samo tisti, ki so na 1. vprašanje    

                        odgovorili z nikoli. Z reševanjem ankete nadaljujete pri vprašanju št. 6) 
                       Med mi ni všeč  

                       Ga dobim kot darilo  

                       Ga kupi kdo drug v gospodinjstvu  

                 Ga pridelamo sami 

                 V gospodinjstvu ga nisem navajen/a uporabljati 

                 Imam alergijo na cvetni prah in med 

                 Drugo:________________ 

            

 

2) Katere vrste medu najpogosteje kupujete?  
 Gozdni med  

 Kostanjev med  

 Hojev med  

 Akacijev med  

 Cvetlični med  

 Smrekov med  

 Lipov med  

 Druge vrste:  
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2 

3) Na osnovi česa se odločate za nakup, kadar kupujete med?  
Spodnje dejavnike rangirajte glede na pomembnost pri nakupu medu. 
 

 1 

Sploh ni 

pomembno 

2 

Ni  

pomembno 

3 

Niti 

niti 

4 

Je pomembno 

5 

Je zelo 

pomembno 
 

Kakovost      
Cena      
Vrsta medu      
Embalaža      
Barva      
Okus      
Proizvajalec      
Država porekla      
Posebne oznake kakovosti      
Blagovna znamka       
Način pridelave (npr. 

ekološka pridelava ali klasična 

pridelava) 
     

Rok uporabnosti      
Oglaševanje      
Popusti pri nakupu      
Možnost degustacije pred 

nakupom      

Vaše predhodne izkušnje      
Priporočila prijateljev in 

znancev      

 

 

4) Kje kupujete med?  

 V trgovini  

 Na tržnici  

 Pri proizvajalcih   

 Drugo:  

 

 

5) Kako uporabljate med v gospodinjstvu? 

 Kot sladilo jedem in pijači 

 Za pripravo napitkov 

 Za peko peciva in piškotov  

 Kot namaz 

 Drugo:________________ 

 

 

6) Kakšno je vaše mnenje o cenah medu v trgovinah?  
 Cene so prenizke  

 Cene so primerne   

 Cene so previsoke  

 Ne vem  
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7) Ali bi spodaj našteti dejavniki vplivali na povečanje kupljene količine medu v vašem 

gospodinjstvu? Spodnje dejavnike rangirajte glede na stopnjo strinjanja. 

   

 1 

Sploh se ne 

strinjam 

2 

Se ne 

strinjam 

3 

Niti 

niti 

4 

Se strinjam 

5 

Povsem se 

strinjam 

Poudarjanje zdravega načina 

življenja in zdravilnih učinkov medu 

v medijih  

     

Nižja cena, popusti, ugodnosti      

Pestrejša ponudba medenih izdelkov       

Več oglaševanja ponudnikov medu      

Izboljšanje kakovosti embalaže      

 

 

8) Kako pogosto se poslužujete spletnega nakupovanja? (Če je odgovor na 8. vprašanje 

»Nikoli«, ne odgovarjate na 9. vprašanje. Z reševanjem ankete nadaljujete pri vprašanju št. 10.) 

 Tedensko  

 Mesečno  

 Nekajkrat letno  

 Enkrat letno  

 Nikoli  

 

 

9) Kaj najpogosteje kupujete preko spleta?  
 Računalnike in računalniško opremo  

 Zabavno elektroniko (fotoaparati, kamere, dvd predvajalniki...)  

 Pijačo, hrano  

 Potovanja (letalske karte, hoteli, ...)  

 Obutev in oblačila  

 Kozmetiko  

 Knjige, revije, časopise  

 Erotične izdelke  

 Drugo:  

 

 

10) Ali bi bili pripravljeni preko spleta kupovati tudi med in medene izdelke?  
 Da  

 Ne  

 Ne vem  

 

 

11) Prosim, označite vaš spol.  
 Moški  

 Ženski  

 



Priloga 1 

 

12) V katero starostno skupino spadate?  
 Do 15 let  

 15 – 29 let  

 30 – 49 let  

 50 – 64 let   

 65 – 75 let  

 Nad 75 let  

 

 

13) V kateri regiji prebivate?  
 Pomurska regija  

 Podravska regija  

 Koroška regija  

 Savinjska regija  

 Zasavska regija  

 Spodnjeposavska regija  

 Jugovzhodna Slovenija  

 Osrednjeslovenska regija  

 Gorenjska regija  

 Notranjsko - kraška regija  

 Goriška regija  

 Obalno - kraška regija  

 

 

14) Katero stopnjo izobrazbe ste dosegli? Označite samo najvišjo doseženo stopnjo.  
 Osnovnošolska  

 Poklicna  

 Srednješolska  

 Visokošolska  

 Univerzitetna  

 Magisterij  

 Doktorat  
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Skupinska statistika  

Na osnovi česa se odločate 

za nakup medu? Spol N 

Srednja 

vrednost 

Standardni 

odklon 

Statistična 

napaka 

Kakovost  Moški 106 4,40 0,752 0,073 

Ženski 148 4,60 0,697 0,057 

Cena  Moški 106 3,48 1,062 0,103 

Ženski 148 3,56 0,984 0,081 

Vrsta medu  Moški 106 4,06 0,849 0,082 

Ženski 148 4,11 0,826 0,068 

Embalaža  Moški 106 2,76 1,065 0,103 

Ženski 148 2,66 1,066 0,088 

Barva  Moški 106 3,37 1,008 0,098 

Ženski 148 3,24 1,021 0,084 

Okus  Moški 106 4,00 0,851 0,083 

Ženski 148 4,50 0,655 0,054 

Proizvajalec  Moški 106 3,46 1,156 0,112 

Ženski 148 3,76 1,052 0,086 

Država porekla  Moški 106 3,92 1,025 0,100 

Ženski 148 4,21 0,971 0,080 

Posebne oznake 

kakovosti  

Moški 106 3,36 0,917 0,089 

Ženski 148 3,62 1,115 0,092 

Blagovna znamka  Moški 106 3,12 0,963 0,094 

Ženski 148 3,18 1,017 0,084 

Način pridelave  Moški 106 3,58 1,051 0,102 

Ženski 148 3,81 1,026 0,084 

Rok uporabnosti  Moški 106 3,32 1,000 0,097 

Ženski 148 3,89 1,020 0,084 

Oglaševanje medu  

v medijih  

Moški 106 2,34 0,985 0,096 

Ženski 148 2,14 1,056 0,087 

Popusti pri nakupu  Moški 106 2,92 1,043 0,101 

Ženski 148 2,74 1,089 0,089 

Možnost degustacije  

medu pred nakupom  

Moški 106 3,10 1,023 0,099 

Ženski 148 3,09 1,160 0,095 

Predhodne izkušnje   Moški 106 3,99 0,889 0,086 

Ženski 148 4,19 0,891 0,073 

Priporočila prijateljev  

in znancev  

Moški 106 3,66 0,945 0,092 

Ženski 148 3,88 0,918 0,075 
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Test neodvisnih vzorcev 

  Levenov 

preizkus za 

preverjanje 

enakosti 

varianc T-test enakosti aritmetičnih sredin 

  

  

95% interval 

zaupanja 

  

F 

Značil

nost  t df 

Značilnost 

(2-stranska) 

Razlika 

med 

aritmetični

ma 

sredinama 

Stand. 

napaka 

aritmetič

ne 

sredine 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

Kakovost  Predpostavka enakih varianc 2,595 0,108 -2,237 252 0,026 -0,205 0,092 -0,386 -0,025 

Predpostavka  neenakih varianc   -2,210 215,737 0,028 -0,205 0,093 -0,388 -0,022 

Cena  Predpostavka enakih varianc 1,780 0,183 -0,615 252 0,539 -0,080 0,129 -0,335 0,175 

Predpostavka  neenakih varianc   -0,608 215,635 0,544 -0,080 0,131 -0,338 0,179 

Vrsta medu  Predpostavka enakih varianc 0,014 0,907 -0,484 252 0,628 -0,052 0,106 -0,261 0,158 

Predpostavka  neenakih varianc   -0,482 222,566 0,630 -0,052 0,107 -0,262 0,159 

Embalaža  Predpostavka enakih varianc 0,086 0,770 0,752 252 0,453 0,102 0,136 -0,165 0,369 

Predpostavka  neenakih varianc   0,752 226,483 0,453 0,102 0,136 -0,165 0,369 

Barva  Predpostavka enakih varianc 0,116 0,734 0,965 252 0,336 0,125 0,129 -0,130 0,379 

Predpostavka  neenakih varianc   0,967 228,075 0,335 0,125 0,129 -0,129 0,379 

Okus  Predpostavka enakih varianc 0,007 0,932 -5,291 252 0,000 -0,500 0,095 -0,686 -0,314 

Predpostavka  neenakih varianc   -5,070 188,699 0,000 -0,500 0,099 -0,695 -0,305 

Proizvajalec  Predpostavka enakih varianc 3,758 0,054 -2,159 252 0,032 -0,301 0,140 -0,576 -0,026 

Predpostavka  neenakih varianc   -2,125 212,979 0,035 -0,301 0,142 -0,581 -0,022 

Država porekla  Predpostavka enakih varianc 0,369 0,544 -2,329 252 0,021 -0,294 0,126 -0,543 -0,045 

Predpostavka  neenakih varianc   -2,308 218,796 0,022 -0,294 0,128 -0,546 -0,043 

Posebne oznake 

kakovosti  

Predpostavka enakih varianc 3,772 0,053 -1,993 252 0,047 -0,263 0,132 -0,523 -0,003 

Predpostavka  neenakih varianc   -2,058 247,133 0,041 -0,263 0,128 -0,515 -0,011 

Blagovna znamka  Predpostavka enakih varianc 0,391 0,533 -0,472 252 0,637 -0,060 0,127 -0,309 0,190 

Predpostavka  neenakih varianc   -0,477 233,372 0,634 -0,060 0,125 -0,307 0,187 

Način pridelave  Predpostavka enakih varianc 0,283 0,595 -1,785 252 0,075 -0,235 0,132 -0,495 0,024 

Predpostavka  neenakih varianc   -1,778 223,068 0,077 -0,235 0,132 -0,496 0,026 

Rok uporabnosti  Predpostavka enakih varianc 0,504 0,478 -4,382 252 0,000 -0,564 0,129 -0,818 -0,311 

Predpostavka  neenakih varianc   -4,397 228,959 0,000 -0,564 0,128 -0,817 -0,311 

Oglaševanje 

medu v medijih  

Predpostavka enakih varianc 0,353 0,553 1,513 252 0,132 0,198 0,131 -0,060 0,455 

Predpostavka  neenakih varianc   1,531 235,278 0,127 0,198 0,129 -0,057 0,452 

Popusti pri 

nakupu  

Predpostavka enakih varianc 0,306 0,581 1,262 252 0,208 0,172 0,136 -0,096 0,440 

Predpostavka  neenakih varianc   1,271 231,929 0,205 0,172 0,135 -0,094 0,438 

Možnost 

degustacije medu 

pred nakupom  

Predpostavka enakih varianc 2,953 0,087 0,113 252 0,910 0,016 0,141 -0,261 0,293 

Predpostavka  neenakih varianc 
  0,116 241,304 0,908 0,016 0,138 -0,255 0,287 

Predhodne 

izkušnje   

Predpostavka enakih varianc 0,344 0,558 -1,754 252 0,081 -0,199 0,113 -0,422 0,024 

Predpostavka  neenakih varianc   -1,754 226,635 0,081 -0,199 0,113 -0,422 0,024 

Priporočila 

prijateljev in 

znancev  

Predpostavka enakih varianc 1,500 0,222 -1,844 252 0,066 -0,218 0,118 -0,451 0,015 

Predpostavka  neenakih varianc 
  -1,835 222,304 0,068 -0,218 0,119 -0,452 0,016 
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Opisne statistike 

  

N 
Srednja 
vrednost 

Standardni 
odklon 

Statistična 
napaka 

95% interval zaupanja Mini- 

mum 

Maksi- 

mum   Spodnja 
meja  

Zgornja 
meja  

Kakovost  15 – 29 let 101 4,45 0,842 0,084 4,28 4,61 1 5 

30 – 49 let 96 4,64 0,526 0,054 4,53 4,74 3 5 

50 – 64 let  52 4,42 0,801 0,111 4,20 4,65 1 5 

65 – 75 let 5 4,60 0,548 0,245 3,92 5,28 4 5 

Skupaj  254 4,52 0,726 0,046 4,43 4,61 1 5 

Cena  15 – 29 let 101 3,59 1,002 0,100 3,40 3,79 1 5 

30 – 49 let 96 3,41 1,022 0,104 3,20 3,61 1 5 

50 – 64 let  52 3,56 1,037 0,144 3,27 3,85 1 5 

65 – 75 let 5 4,20 0,837 0,374 3,16 5,24 3 5 

Skupaj 254 3,53 1,016 0,064 3,40 3,65 1 5 

Vrsta medu  15 – 29 let 101 4,01 0,781 0,078 3,86 4,16 1 5 

30 – 49 let 96 4,11 0,905 0,092 3,93 4,30 1 5 

50 – 64 let  52 4,15 0,802 0,111 3,93 4,38 2 5 

65 – 75 let 5 4,40 0,894 0,400 3,29 5,51 3 5 

Skupaj 254 4,09 0,834 0,052 3,98 4,19 1 5 

Embalaža  15 – 29 let 101 2,57 1,089 0,108 2,36 2,79 1 5 

30 – 49 let 96 2,73 1,051 0,107 2,52 2,94 1 5 

50 – 64 let  52 2,90 1,053 0,146 2,61 3,20 1 5 

65 – 75 let 5 2,80 0,837 0,374 1,76 3,84 2 4 

Skupaj 254 2,70 1,065 0,067 2,57 2,84 1 5 

Barva  15 – 29 let 101 3,18 1,033 0,103 2,97 3,38 1 5 

30 – 49 let 96 3,29 1,015 0,104 3,09 3,50 1 5 

50 – 64 let  52 3,50 0,939 0,130 3,24 3,76 1 5 

65 – 75 let 5 3,60 1,342 0,600 1,93 5,27 2 5 

Skupaj 254 3,30 1,015 0,064 3,17 3,42 1 5 

Okus  15 – 29 let 101 4,38 0,823 0,082 4,21 4,54 1 5 

30 – 49 let 96 4,29 0,753 0,077 4,14 4,44 1 5 

50 – 64 let  52 4,19 0,687 0,095 4,00 4,38 2 5 

65 – 75 let 5 3,60 1,140 0,510 2,18 5,02 2 5 

Skupaj 254 4,29 0,781 0,049 4,19 4,39 1 5 

Proizvajalec  15 – 29 let 101 3,59 1,088 0,108 3,38 3,81 1 5 

30 – 49 let 96 3,61 1,155 0,118 3,38 3,85 1 5 

50 – 64 let  52 3,77 1,059 0,147 3,47 4,06 1 5 

65 – 75 let 5 3,60 1,140 0,510 2,18 5,02 2 5 

Skupaj 254 3,64 1,105 0,069 3,50 3,77 1 5 

Država porekla  15 – 29 let 101 4,09 1,001 0,100 3,89 4,29 1 5 

30 – 49 let 96 4,19 1,029 0,105 3,98 4,40 1 5 

50 – 64 let  52 4,00 0,929 0,129 3,74 4,26 1 5 

65 – 75 let 5 3,00 0,707 0,316 2,12 3,88 2 4 

Skupaj 254 4,09 1,002 0,063 3,96 4,21 1 5 

Posebne oznake 
kakovosti  

15 – 29 let 101 3,44 1,062 0,106 3,23 3,65 1 5 

30 – 49 let 96 3,64 0,985 0,101 3,44 3,84 1 5 

50 – 64 let  52 3,48 1,129 0,157 3,17 3,80 1 5 

65 – 75 let 5 3,00 0,707 0,316 2,12 3,88 2 4 

Skupaj 254 3,51 1,043 0,065 3,38 3,64 1 5 
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Opisne statistike - nadaljevanje 

  

N 
Srednja 
vrednost  

Standardni 
odklon 

Statistična 
napaka 

95% interval zaupanja Mini- 

mum 

Maksi- 

mum   Spodnja 
meja  

Zgornja 
meja  

Blagovna 

znamka  

15 – 29 let 101 2,99 0,995 0,099 2,79 3,19 1 5 

30 – 49 let 96 3,23 0,957 0,098 3,04 3,42 1 5 

50 – 64 let  52 3,35 1,008 0,140 3,07 3,63 1 5  

65 – 75 let 5 3,20 1,304 0,583 1,58 4,82 2 5 

Skupaj 254 3,16 0,993 0,062 3,03 3,28 1 5 

Način pridelave   15 – 29 let 101 3,56 1,043 0,104 3,36 3,77 1 5 

30 – 49 let 96 3,99 0,946 0,097 3,80 4,18 1 5 

50 – 64 let  52 3,56 1,127 0,156 3,24 3,87 1 5 

65 – 75 let 5 3,00 0,707 0,316 2,12 3,88 2 4 

Skupaj 254 3,71 1,041 0,065 3,58 3,84 1 5 

Rok uporabnosti  15 – 29 let 101 3,61 1,058 0,105 3,40 3,82 1 5 

30 – 49 let 96 3,58 1,083 0,110 3,36 3,80 1 5 

50 – 64 let  52 3,88 0,963 0,134 3,62 4,15 1 5 

65 – 75 let 5 3,20 0,837 0,374 2,16 4,24 2 4 

Skupaj 254 3,65 1,048 0,066 3,52 3,78 1 5 

Oglaševanje 

medu  

v medijih  

15 – 29 let 101 2,10 1,054 0,105 1,89 2,31 1 5 

30 – 49 let 96 2,17 0,937 0,096 1,98 2,36 1 5 

50 – 64 let  52 2,50 1,111 0,154 2,19 2,81 1 5 

65 – 75 let 5 3,00 0,707 0,316 2,12 3,88 2 4 

Skupaj 254 2,22 1,030 0,065 2,10 2,35 1 5 

Popusti pri 

nakupu  

15 – 29 let 101 2,84 1,102 0,110 2,62 3,06 1 5 

30 – 49 let 96 2,65 0,995 0,102 2,44 2,85 1 5 

50 – 64 let  52 3,02 1,129 0,157 2,70 3,33 1 5 

65 – 75 let 5 3,40 0,894 0,400 2,29 4,51 2 4 

Skupaj 254 2,81 1,071 0,067 2,68 2,95 1 5 

Možnost 

degustacije 

medu pred 
nakupom  

15 – 29 let 101 3,02 1,191 0,119 2,78 3,26 1 5 

30 – 49 let 96 3,08 1,053 0,107 2,87 3,30 1 5 

50 – 64 let  52 3,21 1,054 0,146 2,92 3,51 1 5 

65 – 75 let 5 3,60 0,548 0,245 2,92 4,28 3 4 

Skupaj 254 3,09 1,103 0,069 2,96 3,23 1 5 

Predhodne 

izkušnje   

15 – 29 let 101 4,04 0,999 0,099 3,84 4,24 1 5 

30 – 49 let 96 4,23 0,788 0,080 4,07 4,39 1 5 

50 – 64 let  52 4,04 0,862 0,120 3,80 4,28 1 5 

65 – 75 let 5 3,80 0,837 0,374 2,76 4,84 3 5 

Skupaj 254 4,11 0,894 0,056 4,00 4,22 1 5 

Priporočila 

prijateljev in 
znancev  

15 – 29 let 101 3,72 1,001 0,100 3,53 3,92 1 5 

30 – 49 let 96 3,92 0,854 0,087 3,74 4,09 1 5 

50 – 64 let  52 3,71 0,957 0,133 3,45 3,98 1 5 

65 – 75 let 5 3,40 0,548 0,245 2,72 4,08 3 4 

Skupaj 254 3,79 0,934 0,059 3,67 3,90 1 5 
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Test homogenosti varianc 

 Levenova 

statistika df1 df2 

Stopnja 

značilnosti 

Kakovost  3,661 3 250 0,013 

Cena  0,335 3 250 0,800 

Vrsta medu  0,683 3 250 0,563 

Embalaža  0,596 3 250 0,618 

Barva  0,576 3 250 0,632 

Okus  1,626 3 250 0,184 

Proizvajalec  0,839 3 250 0,474 

Država porekla  0,686 3 250 0,561 

Posebne oznake kakovosti  1,545 3 250 0,203 

Blagovna znamka  0,650 3 250 0,583 

Način pridelave   4,187 3 250 0,006 

Rok uporabnosti  1,245 3 250 0,294 

Oglaševanje medu v medijih  2,367 3 250 0,071 

Popusti pri nakupu  0,240 3 250 0,868 

Možnost degustacije medu pred nakupom  1,166 3 250 0,323 

Predhodne izkušnje   0,356 3 250 0,785 

Priporočila prijateljev in znancev  2,204 3 250 0,088 
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ANOVA 

  Vsota 

kvadratov df 

Srednja  

vrednost F 

Stopnja 

značilnosti 

Kakovost  Med skupinami 2,355 3 0,785 1,497 0,216 

Znotraj skupin 131,082 250 0,524   

Skupaj 133,437 253    

Cena  Med skupinami 4,167 3 1,389 1,351 0,259 

Znotraj skupin 257,140 250 1,029   

Skupaj 261,307 253    

Vrsta medu  Med skupinami 1,396 3 0,465 0,666 0,574 

Znotraj skupin 174,699 250 0,699   

Skupaj 176,094 253    

Embalaža  Med skupinami 3,884 3 1,295 1,144 0,332 

Znotraj skupin 282,971 250 1,132   

Skupaj 286,854 253    

Barva  Med skupinami 4,029 3 1,343 1,307 0,273 

Znotraj skupin 256,825 250 1,027   

Skupaj 260,854 253    

Okus  Med skupinami 3,628 3 1,209 2,005 0,114 

Znotraj skupin 150,813 250 0,603   

Skupaj 154,441 253    

Proizvajalec  Med skupinami 1,150 3 0,383 0,312 0,817 

Znotraj skupin 307,527 250 1,230   

Skupaj 308,677 253    

Država porekla  Med skupinami 7,271 3 2,424 2,455 0,064 

Znotraj skupin 246,823 250 0,987   

Skupaj 254,094 253    

Posebne oznake kakovosti  Med skupinami 3,413 3 1,138 1,045 0,373 

Znotraj skupin 272,052 250 1,088   

Skupaj 275,465 253    

Blagovna znamka  Med skupinami 5,183 3 1,728 1,766 0,154 

Znotraj skupin 244,518 250 0,978   

Skupaj 249,701 253    

Način pridelave  Med skupinami 13,371 3 4,457 4,275 0,006 

Znotraj skupin 260,648 250 1,043   

Skupaj 274,020 253    

Rok uporabnosti  Med skupinami 4,433 3 1,478 1,351 0,258 

Znotraj skupin 273,382 250 1,094   

Skupaj 277,815 253    

Oglaševanje medu 

 v medijih  

Med skupinami 8,865 3 2,955 2,849 0,038 

Znotraj skupin 259,343 250 1,037   

Skupaj 268,209 253    

Popusti pri nakupu  Med skupinami 6,699 3 2,233 1,968 0,119 

Znotraj skupin 283,604 250 1,134   

Skupaj 290,303 253    
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ANOVA –nadaljevanje 

  Vsota 

kvadratov df 

Srednja  

vrednost F 

Stopnja 

značilnosti 

Možnost degustacije  

medu pred nakupom  

Med skupinami 2,565 3 0,855 0,701 0,553 

Znotraj skupin 305,167 250 1,221   

Skupaj 307,732 253    

Predhodne izkušnje   Med skupinami 2,607 3 0,869 1,089 0,354 

Znotraj skupin 199,523 250 0,798   

Skupaj 202,130 253    

Priporočila prijateljev in 

znancev  

Med skupinami 3,076 3 1,025 1,179 0,318 

Znotraj skupin 217,444 250 0,870   

Skupaj 220,520 253    

 

 

 


