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POVZETEK 

V diplomski nalogi smo raziskali obnašanje porabnikov pri izbiri in nakupu rabljenih 

avtomobilov. Diplomska naloga je razdeljena na dva dela. V teoretičnem delu smo predstavili 

vrste porabnikov in dejavnike, ki nanje vplivajo, ter stopnje in vrste nakupnega odločanja. 

Predstavili smo tudi stopnjo motorizacije v Sloveniji ter razmere na avtomobilskem trgu. V 

empiričnem delu smo s kvantitativnim raziskovalnim pristopom pridobili odgovore, potrebne 

za raziskavo. Raziskali smo vzroke in načine, kako se porabniki odločajo za nakup rabljenega 

avtomobila ter kateri dejavniki so pri tem odločilni. V raziskavi je sodelovalo 153 anketiranih 

oseb, s pomočjo njihovih odgovorov smo odgovarjali na postavljena raziskovalna vprašanja, 

ovrgli prvo hipotezo in potrdili drugo.  

Ključne besede: avtomobili, rabljeni avtomobili, kupec, vedenje porabnikov, dejavniki 

nakupa. 

SUMMARY 

The thesis explores the behavior of consumers when choosing and buying used cars. The 

thesis is divided into two parts. The theoretical part presents the types of consumers, factors 

that affect them, and levels and types of purchasing decisions. It also presents the level of 

motorization in Slovenia and automotive market conditions. In the empirical part, we obtained 

the data necessary for our research with a quantitative research approach. We analyzed the 

causes and ways in which consumers decide to buy a used car, and which are the main 

decision-making factors. The research included 153 respondents, and with the help of their 

answers we were able to answer the research questions, reject the first hypothesis and confirm 

the second hypothesis. 

Key words: cars, used cars, buyer, consumer behavior, purchasing factors. 

UDK: 336.1:629.331(043.2)  
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1 UVOD 

V uvodnem poglavju opredeljujemo obravnavani problem ter namen in glavne cilje diplomske 

naloge. Predstavljamo metode raziskovanja, uporabljene za doseganje teh ciljev, omejitve 

raziskave in predpostavke, iz katerih smo izhajali.   

1.1 Opredelitev problema  

Število ponudnikov na trgu, ki ponujajo raznolike storitve in izdelke, hitro narašča. Proces 

nakupovanja je zaradi tega vedno bolj zapleten, saj morajo kupci sprejemati vedno več 

odločitev. Različni kupci oziroma porabniki se med seboj pri nakupu obnašajo drugače, nanje 

vplivajo različni dejavniki in se za nakup odločajo iz različnih razlogov. Na kupce pogosto 

uspešno vplivajo tržniki, ki spretno manipulirajo in usmerjajo želje kupcev pri nakupovanju, 

kar jim uspe z uporabo reklam in drugih trženjskih pripomočkov (Vidic 2013).  

Ljudje bi dandanes težko preživeli brez lastnega prevoznega sredstva, saj nam ta zagotavlja 

veliko mero koristnosti in hkrati svobode, da gremo, kamor hočemo, kadar hočemo. Zaradi 

pogostega zmanjševanja obsega zaposlovanja v lastnih domačih krajih in občinah se veliko 

število zaposlenih na delovno mesto vozi v oddaljen kraj ali večje mesto, povezave javnega 

prevoza pa za te lokacije in delovne čase niso vedno ugodne, zato nam včasih kaj drugega kot 

nakup lastnega avtomobila ne preostane. Z razvojem tehnologije in večanjem števila 

ponudnikov živimo v času, ko je ponudba avtomobilov zelo velika in pestra. Proizvajalci 

vsako leto izdajajo nove modele avtomobilov, ki so tehnološko zelo izpopolnjeni in 

omogočajo optimalno prilagoditev posameznim kupcem po njihovih željah. Kljub cenovni 

ugodnosti nekaterih novih avtomobilov si jih marsikdo kljub vsemu ne more ali noče 

privoščiti, nekaterim so bolj všeč starejši modeli, našel pa bi se tudi kdo, ki ga preveč 

tehnologije in dodatkov moti in si zato želi imeti preprostejše prevozno sredstvo. V teh 

primerih se veliko ljudi raje odloči za nakup rabljenega vozila. Zaradi vedno večje ponudbe in 

vrst ponudnikov rabljenih avtomobilov smo raziskali, kaj kupce motivira k nakupu rabljenega 

avtomobila, kateri dejavniki na to vplivajo in kje ta nakup opravijo. 

1.2 Namen in cilji naloge 

Glavni namen diplomske naloge je analizirati obnašanje porabnikov pri nakupu rabljenih 

avtomobilov. Namen teoretičnega dela naloge je čim bolje predstaviti teoretična izhodišča 

vedenja in nakupnega odločanja porabnikov. Empirični del diplomske naloge je namenjen 

določanju nakupnih navad potrošnikov pri nakupu rabljenih vozil in ugotavljanju, v kolikšni 

meri nanje vplivajo določeni dejavniki.  

Cilji izdelave diplomske naloge so:  

 preučiti literaturo s področja obnašanja potrošnikov; 
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 predstaviti dejavnike, ki vplivajo na nakupno obnašanje kupca; 

 preučiti vrste nakupnega obnašanja; 

 analizirati proces nakupnega odločanja; 

 izvesti anketo in pridobiti podatke, ki so potrebni za izvedbo raziskave; 

 narediti analizo pridobljenih podatkov in iz nje ugotoviti, kakšne so nakupne navade in 

dejavniki, ki vplivajo na nakup rabljenega avtomobila; 

 na osnovi teoretičnih izhodišč in analize ankete oblikovati zaključna spoznanja in 

ugotovitve.  

1.3 Metode za doseganje ciljev  

V prvem, teoretičnem delu diplomske naloge smo uporabili deskriptivno metodo in tako 

predstavili ključne pojme o izbrani temi. Za izdelavo teoretičnega dela je bila uporabljena 

metoda kompilacije oz. povzemanja opazovanj, stališč, sklepov različnih avtorjev. Pri tem 

smo znanje črpali iz domače in tuje literature ter spletnih virov. 

Z metodo spletne ankete smo v drugem, empiričnem delu seminarske naloge izvedli 

raziskavo, s katero smo ugotavljali, kako in iz kakšnih razlogov se potrošniki odločajo za 

nakup rabljenega avtomobila in v kolikšni meri vplivajo na njih določeni dejavniki. Na ta 

način smo zbrali primarne podatke, s pomočjo katerih smo izvedli analizo in statistično 

obdelavo. To nam je omogočilo, da smo odgovorili na raziskovalna vprašanja ter potrdili ali 

ovrgli hipotezi. 

1.4 Predpostavke in omejitve diplomske naloge 

Predpostavljamo, da je nabor literature in virov, uporabljenih v raziskavi, relevanten in dovolj 

velik, da smo lahko preučili in opredelili pojem nakupnega obnašanja porabnikov ter elemente 

nakupnega odločanja in vrste kupcev. Poleg tega predpostavljamo, da smo za potrebe 

raziskave iz izpolnjenih anketnih vprašalnikov pridobili vse potrebne podatke za opravljanja 

analize. 

Glavne omejitve se pojavljajo v metodi anketiranja, saj so lahko odgovori neiskreni ali 

zavajajoči, anketiranec pa lahko tudi ne razume vprašanja, ali zase ne najde primernega 

odgovora in zato poda neresničnega. Vzorec raziskave je premalo obsežen, da bi iz njega 

lahko sklepali in posploševali na celotno populacijo.  
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2 NAKUPNO OBNAŠANJE POTROŠNIKOV 

Potrošnja sama po sebi predstavlja končni cilj celote gospodarskega procesa in pomeni za 

potrošnike uresničitev in zadovoljitev proizvodnih, družbenih in individualnih potreb, poleg 

tega pa pomeni tudi začetek obnavljanja delovne sile ter sprožitev proizvodnje novih 

proizvodov. Potrošniki oziroma porabniki so izjemno pomemben del tega procesa, saj ti 

zamenjujejo denar za proizvedeno blago ali opravljanje storitve (Kokl 2010). Danes je za 

obstoj podjetij nujna hitrost in spreminjanje, saj strateški načrt podjetja nima nobene 

vrednosti, če ne pripomore k ustvarjanju zadovoljnih kupcev, ki plačujejo za izdelke in 

storitve podjetja. Kupec je tako postal temelj obstoja vsakega marketinško usmerjenega 

podjetja (Pompe in Vidic 2008).  

Nakupno obnašanje je pomemben proces, v sklopu katerega se posamezni porabniki odločajo 

kaj in kako kupiti ter kdaj in kje opraviti nakup izdelka oz. storitve. Za to sta potrebni tako 

mentalna kot fizična dejavnost, ki skupaj sodelujeta pri sprejemanju odločitev in pri nadaljnji 

uporabi pridobljenega izdelka ali storitve (Damjan in Možina 1995). Obnašanje potrošnika 

lahko definiramo tudi kot vse njegove aktivnosti, ki so povezane s celotnim postopkom 

dosega oz. nabave, uporabe in znebitve izdelka (Engel, Blackwell in Miniard 2001). 

2.1 Vrste potrošnikov 

Potrošnik je oseba s finančnimi in psihičnimi zmožnostmi ter sposobnostmi, ki so potrebne za 

izbiro in nakup dobrine, ponujene na trgu. Z nakupom dobrine potrošnik stremi k zadovoljitvi 

svoje lastne ali skupinske potrebe (Damjan in Možina 1995). Potrošnik je lahko tudi oseba, ki 

trenutno nima potrebe po določenem artiklu, a ga bo v prihodnosti gotovo potreboval. Kot 

primer takšnih oseb lahko navedemo najstnike, ki pomagajo pri odločitvi za nakup 

družinskega avtomobila – najstnik ni kupec avtomobila in zato ta ni v njegovi lasti, temveč 

šele bo čez nekaj časa, ko npr. opravi vozniški izpit ali ko ga bo potreboval (Filipović 2014). 

Vsi kupci niso enaki, temveč jih lahko razdelimo na skupine glede na razne demografske 

značilnosti ali osebnostne lastnosti. Poznavanje vrst potrošnikov lahko pomaga prodajalcem, 

saj tako laže pomagajo strankam pri nakupu in odpravljajo težave, tudi kupci pa so po navadi 

bolj zadovoljni z nakupnim procesom. Potrošnike lahko torej delimo na naslednje skupine 

(Mihaljić 2006): 

 glede na spol: večinoma se ženske pogosteje znajdejo v vlogi kupca, saj pogosto kupujejo 

za celotno gospodinjstvo, se v nakup bolj poglobijo, za nekatere pa je nakupovanje celo 

užitek ali razvedritev. Pri nakupu avtomobila so razlike med spoloma precejšnje. Ženske 

so pogosto bolj pozorne na barvo, velikost, sedeže in podobne lastnosti avtomobila, 

medtem ko se moški bolj osredotočajo na moč motorja, znamko, dodatno opremo in 

druge tehnične podrobnosti. V veliko državah velja avtomobil za statusni simbol, izbira 

in nakup pa za razmeroma moško opravilo. Moški jim zato velikokrat pripisujejo velik 
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osebni in družbeni pomen in zanje bolj skrbijo, ženske pa avtomobile v večini uporabljajo 

bolj kot sredstvo za zadovoljitev potrebe po mobilnosti (Jovan 2002);  

 glede na starost: čeprav otroci sami po sebi večinoma niso kupci, pa imajo pri nakupih 

zelo velik vpliv na starše oz. skrbnike. Pri izbiranju hrane so namreč zelo občutljivi, velik 

pomen pripisujejo embalaži in izgledu izdelkov, poleg tega pa tudi hitro prerastejo 

oblačila in obutev in zato pogosto potrebujejo nove stvari. Odrasli so bolj izkušeni kupci, 

zato za to porabijo manj časa in so jim pomembne drugačne lastnosti izdelkov kot 

mladostnikom. So tudi varčnejši in več pozornosti posvečajo trajnosti izdelka kot pa 

trendom in drugačnosti (Mihaljić 2006); 

 glede na zaznavanje blaga: vizualni kupci se za nakup izdelka odločijo le, če so ga pred 

tem videli v živo in sami presodili njegove prednosti in slabosti. Avditivni kupci si želijo 

pomoči prodajalcev, zato jim postavljajo veliko vprašanj in pozorno poslušajo, 

avdiovizualni kupci pa so kombinacija prejšnjih dveh vrst kupcev, ki želijo izdelek videti 

in o njem tudi čim več slišati;  

 glede na osebnostne lastnosti: na nakupne navade in način nakupa močno vplivajo 

lastnosti samega kupca (Mihaljić 2006). Tako lahko te delimo na primer na zaupljive 

kupce, odločne ali omahljive, skromne ali ošabne, živčne in molčeče; 

 glede na sprejemanje informacij: kupci se na novosti odzivajo različno, zato jih lahko 

glede na to, koliko časa potrebujejo, da sprejmejo nov izdelek, razdelimo na pet skupin 

(slika 1).  

 

Slika 1: Skupine kupcev v procesu sprejemanja novosti 
Vir: Kotler 2004, str. 377. 

V prvo skupino spadajo inovatorji, najbolj drzni kupci, ki so pripravljeni poskusiti nove stvar 

in izdelke. Motivira jih že dejstvo, da bodo prvi preizkusili nove izdelke ali storitve, zaradi 

česar bodo postali agenti spremembe v svoji referenčni skupini. Naslednja skupina so zgodnji 

kupci. Ti tako kot inovatorji sprejmejo novosti zelo zgodaj, a so bolj previdni in preudarni, 

zato veljajo za mnenjske voditelje. Sledi jim zgodnja večina oz. pragmatiki, ki se za 

sprejemanje novosti opogumijo prej kakor povprečni kupci in se v večini zanimajo za 
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razvojne spremembe, ki bodo pripomogle k večji učinkovitosti in produktivnosti. Pozno 

večino oz. konservativneže predstavljajo skeptični posamezniki, ki se novostim izogibajo, vse 

dokler jih ni večina drugih ljudi že preizkusila. Ti so namreč najbolj naklonjeni preprostim 

izdelkom po nizkih cenah in na tak način najmanj tvegajo. Zamudniki ali skeptiki pa so zvesti 

tradicijam in sumničavi do vseh sprememb. Spremembe in novosti so pripravljeni sprejeti 

šele, ko te pridobijo nekatere lastnosti tradicije (Rogers 1983, po Kotler 2004). 

2.2 Dejavniki, ki vplivajo na nakupno vedenje 

Na potrošnikovo odločitev, kateri izdelek oziroma storitev bo izbral, vpliva mnogo 

dejavnikov (slika 2). Njegova končna odločitev glede kraja in časa nakupa ter izbira točnega 

izdelka oz. storitve je skupek značilnosti potrošnika samega, procesov odločanja in 

informacij, ki jih pridobi iz okolja (Kotler 2004). 

 

Slika 2: Razčlenjen model dejavnikov, ki vplivajo na nakupno vedenje 
Vir: Kotler, 1998, str. 174. 

2.2.1 Kulturni dejavniki 

Po besedah Možine, Tavčarja in Zupančiča (2012) ima kultura na vedenje vpliv v obliki 

vrednot, idej, artefaktov in različnih simbolov, ki prispevajo k lažjemu komuniciranju z 

drugimi člani družbe ter lažjemu interpretiranju in razlaganju. Po mnenju Mihaljića (2006) je 

kultura način vedenja posameznikov v družbi in vključuje skupne značilnosti družbe, kot so 

znanje, vrednote, navade, umetnost in podobno. Kulture posameznih družb se med seboj 

pogosto močno razlikujejo. Seznanjanje z okvirji drugih kultur je postalo zaradi globalizacije 

in razvoja tehnologije veliko pomembnejše, kot je bilo v preteklosti, ko je bila večina 

poslovanja podjetij omejena na ožje geografsko področje. Poznavanje različnih kultur, 

kulturnih smernic drugih kultur pomaga porabnikom pri odločanju, kakšno vedenje je v 
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določenih situacijah primerno in priporočeno, ima pa lahko tudi ključni vpliv na to, ali bo nek 

posel uspešno sklenjen ali ne (Kos 2015).  

Kultura ima za potrošnike pomembne funkcije (Vida idr. 2010): 

 vpliva na to, kakšen pomen pripisujejo potrošniki izdelkom, storitvam in znamkam, ki jih 

poznajo; 

 daje pomen, ki ga pripisujemo dejavnostim, saj se ta od kulture do kulture razlikuje; 

 lajša komunikacijo med pripadniki iste kulture, saj so vsi dogovorjeni glede pomena 

simbolnih in kulturnih pomenov. 

Neposredno na nakup in potrošnjo kultura vpliva s spreminjanjem strukture potrošnje, torej 

kako, kje in v čigavem imenu opravlja nakupe. Kultura poleg tega vpliva tudi na to, kako 

kupci sprejemajo odločitve za nakup, saj pogojuje, katere kriterije in dejavnike bodo kupci 

upoštevali (Mihaljić 2006). 

Vse kulture je možno deliti na več subkultur, skupni pa so jim lahko narodnost, vera, rasna 

skupina, zemljepisna regija ali zanimanja. Subkulture imajo lastne posebne značilnosti, zato 

morajo tržniki za njih zasnovati posebne izdelke in programe trženja (Kotler 1998).  

Vpliv na nakupne odločitve imajo tudi družbeni razredi, ki so še ena možna delitev oziroma 

razslojenost družbe, ki prav tako vpliva tudi na nakupne odločitve porabnikov, saj so 

pripadniki po navadi nagnjeni k podobnim izdelkom. Družbeni razredi so trajni in razvrščeni 

hierarhično, člani posameznih razredov pa so si podobni po vedenju, vrednotah, zanimanjih. S 

pomočjo družbenih razredov lahko ocenimo položaj posameznikov, saj so razredi določeni 

glede na poklic, dohodek, premoženje in druge pokazatelje. Prehod med razredi je v življenju 

mogoč, njegove pogoje in razpon tega prehajanja postavljajo značilnosti družbe (Kos 2015).  

2.2.2 Družbeni dejavniki 

Na porabnika in njegovo vedenje pri odločanju za nakup vplivajo določeni dejavniki, ki 

izhajajo iz skupin, ki jim porabnik pripada, in odnosov znotraj teh skupin. Med te dejavnike 

štejemo referenčne skupine, družino ter družbene vloge in položaje (Kotler 2004).  

V referenčni skupini vsakega posameznika so vsi ljudje s kakršnim koli vplivom na 

posameznikova stališča, vedenje in vrednote, v pripadnostne oziroma članske skupine pa 

spadajo samo tisti, ki imajo na posameznika neposreden vpliv. Te skupine nadalje delimo na 

primarne in sekundarne, pri katerih pod primarne štejemo družino, prijatelje in sodelavce, pod 

sekundarne pa verske skupine, sindikate in druge bolj formalne skupine, s katerimi ima 

posameznik manj stika. Referenčne skupine posamezniku predstavijo neznane oblike in 

življenjske sloge, spreminjajo njegova stališča in vrednote, hkrati pa ga prisilijo, da se jim 

prilagaja, s čimer lahko delno pogojujejo, za katere izdelke in znamke se bo odločal pri 

nakupu (Kotler 2004).  
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Družina za posameznika predstavlja najpomembnejšo referenčno skupino, saj ima z njimi po 

navadi največ stikov. Družina kot družbeni dejavnik ni enotna, temveč ločimo dve 

podskupini. Prva je izvorna družina, v katero spadajo starši in sorojenci, druga pa ustvarjalna 

družina, s katero opredelimo posameznikovega partnerja in otroke (Kos 2015). Izvorna 

družina na porabnika in njegovo nakupno vedenje do neke mere vpliva čez njegovo celotno 

življenje, saj ga ta versko, politično in ekonomsko usmerja ter spodbuja. V večini primerov pa 

ima na vsakdanje nakupno vedenje veliko večji (neposreden) vpliv ustvarjalna družina (Kotler 

2004). 

V primeru skupinskega odločanja za nakup, odločanja znotraj družine ali kroga prijateljev, 

prevzamejo različne osebe različne vloge in s tem vsak po svoje prispeva k sprejetju 

odločitve. Posamezniki lahko v procesu nakupnega odločanja torej spadajo v eno od pet vlog 

(Kodrin, Brus Kregar in Šuster Erjavec 2013): 

 pobudnik nakupa prvi da pobudo za izbiro in nakup določenega izdelka; 

 vplivnež prispeva k sprejetju odločitve za nakup s podajanjem nasvetov, mnenj in 

predlogov;  

 odločevalec sprejme končno odločitev o kakšni izmed sestavin odločitve za nakup: točno 

kateri izdelek kupiti, na kakšen način kupiti, kje oz. od koga kupiti; 

 porabnik, ki uporablja kupljen izdelek ali storitev. 

Takšno vrsto odločanja zelo pogosto vidimo pri odločanju za nakup družinskega avtomobila. 

Na odločitev namreč ne vpliva izključno tisti družinski član, ki bo lastnik vozila, temveč k 

odločitvi prispevajo vsi člani. Pomemben vpliv imajo tudi otroci in mladostniki, vendar je 

njihova vloga v tem procesu odvisna od več dejavnikov. Razlikujejo se na primer glede na to, 

koliko so stari, kakšen odnos imajo s starši in za kakšno vrsto izdelka oz. storitve se družina 

odloča (Jovan 2002).  

2.2.3 Osebni dejavniki 

Pri sprejemanju nakupnih odločitev veliko pripomorejo tudi razne posameznikove značilnosti, 

med katere najpogosteje štejemo starost, poklic, finančno stanje, življenjski slog in druge 

osebnostne značilnosti. Bolj kot starost se za pomemben dejavnik izkaže stopnja v 

življenjskem ciklusu, saj porabniki, ki so v različnih življenjskih obdobjih, potrebujejo in se 

odločajo za nakup različnih stvari, življenjski cikel pa se da določiti tudi celotnim družinam. 

Velik neposredni vpliv na odločitev za nakup ima finančno stanje posameznika. Ta premisli, 

kolikšni so njegovi dohodki, prihranki, dolgovi in drugi dejavniki, ter določi, kakšne vrste 

izdelkov si lahko privošči in kje bo nakupe opravil. Finančno stanje posameznikov ima velik 

vpliv tudi na podjetja, saj morajo ta v primeru močnih gibanj osebnih dohodkov in prihrankov 

ljudi poskrbeti za repozicioniranje izdelkov in prilagajanje njihovih cen, da ohranijo 

zanimanje porabnikov (Kotler 2004). Na porabnikovo porabo močno vpliva tudi njegov 

poklic, obstajajo pa celo izdelki, ki jih tržniki prilagodijo in oglašujejo za posamezne skupine 
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ljudi, ki opravljajo isto vrsto dela. Poklic, v smislu kraja in časa dela, do neke mere narekuje 

tudi potrošne navade in vzorce, saj vpliva na to, kje in kdaj bo porabnik lahko nakupoval 

(Kodrin, Brus Kregar in Šuster Erjavec 2013).  

Posameznikova osebnost je sestavljena iz določenih značilnih psiholoških lastnosti, ki 

posamezniku omogočajo dosledno in trajno odzivanje na svoje okolje. To so tudi značilnosti, 

ki osebo naredijo enkratno in neponovljivo. Poleg same osebnosti je pomembna tudi 

posameznikova samopodoba, ki se deli na resnično, idealno in družbeno samopodobo (Kotler 

1998). 

2.2.4 Psihološki dejavniki 

Med psihološke dejavnike nakupnega obnašanja uvrščamo motivacijo, zaznavanje, učenje ter 

prepričanja in stališča (Kotler 2004). 

Motivacija 

Vsak človek ima svoja psihološke in fiziološke potrebe. Med prve štejemo recimo potrebo po 

spoštovanju, samozavesti in pripadnosti, s pojmom fiziološke potrebe pa opredeljujemo 

potrebe telesa, kot so lakota, žeja, potreba po udobju in podobno. Ko posamezna potreba 

postane dovolj močna in moteča, postane motiv in s tem človeka pripravi k temu, da poskuša 

potrebo zadovoljiti oz. odpraviti. Motivacija na proces nakupnega odločanja vpliva v obliki 

nezadovoljenih potreb, saj nas te silijo k iskanju načina za optimalno in čim hitrejšo 

zadovoljitev teh potreb. Porabnik se pri tem odloča tudi za različne alternative, ki bi 

učinkovito in v celoti zadovoljile motečo potrebo (Kotler 2004). Koncept motivacije obsega 

številne razlage in interpretacije psihologov, med najbolj znane teorije in pristope k 

proučevanju porabnika pa štejemo (Kotler 1998): 

 Freudovo teorijo: ta narekuje, da se človek večine psiholoških silnic, ki vplivajo na 

njegovo vedenje, niti ne zaveda. Človek zato svojih lastnih motivov ne more razumeti 

popolnoma, pri odločanju za določene izdelke ali storitve se zanaša tudi na določene 

namige in lastnosti, ki se jih niti ne zaveda. Različne značilnosti izdelkov ali izdelkov 

različnih blagovnih znamk lahko tako pri porabniku sprožijo določene asociacije in 

čustva, ki mu pomagajo pri odločanju (Varga 2003); 

 teorija Maslowa: Abraham Maslow je človeške potrebe razvrstil v hierarhijo od najbolj 

do najmanj nujnih in s tem poskušal razložiti, zakaj se ljudje v določenih primerih 

spopadajo z določenimi potrebami (slika 3); 
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Slika 3: Hierarhija potreb po Maslowu 
Vir: Varga 2003, str. 346. 

Potrebe so medsebojno povezane in odvisne, zato ni mogoče doseči stanja, v katerem bi bile 

hkratno zadovoljene popolnoma vse. Ko so potrebe na nižjih ravneh zadostno zadovoljene, 

začuti človek potrebo po zadovoljevanju potreb višjih skupin hierarhije (Varga 2003). Prve 

štiri najnižje skupine potreb so povezane z ohranjanjem človeškega življenja in statusa v 

družbi, najvišji dve pa z osebnostno rastjo posameznika, ki se jima lahko posvetimo šele, ko 

so zadovoljene vse druge potrebe. S pomočjo te teorije tržniki sledijo, v kolikšni meri različni 

artikli in storitve ustrezajo porabnikovim željam in katere potrebe morajo zadovoljevati 

izdelki, da bi se porabniki odločali za njihov nakup (Lovšin 2010). 

 Herzbergova teorija: motivacija je dvofaktorska, obstajajo torej disatisfaktorji in 

satisfaktorji. Satisfaktorji so tisti dejavniki, ki motivirajo porabnika za nakup, pri čemer 

odsotnost disatisfaktorjev ni dovolj, temveč morajo satisfaktorji pri tem kar aktivno 

prisostvovati in delovati (Kotler 1998). 

Zaznavanje  

Zaznavanje je prva stopnja spoznavanja okolja okoli nas. Opredelimo ga lahko kot proces, pri 

katerem posameznik sprejema, dojema in ureja informacije, ki mu jih posredujejo čutila, pri 

čemer si vsak posameznik prejete informacije razlaga po svoje. S tem si ljudje ustvarimo 

smiselno podobo svoje okolice. Zaznavanje informacij ni odvisno le od zunanjih dražljajev, 

temveč nanj vpliva tudi posameznikov odnos do okolja in njegovo notranje stanje, zato lahko 

ljudje, ki so izpostavljeni istim dražljajem, te zaznavajo bistveno drugače (Vukasović 2013). 

Ljudje smo vsakodnevno izpostavljeni mnogim dražljajem in vplivom, ki so velikokrat v 

obliki oglaševanja. Kaj pri tem najprej opazimo, je odvisno od naših trenutnih interesov. Tako 

na primer oseba, ki se odloča za nakup avtomobila, opaža več oglasov, ki imajo povezavo z 

avtomobilizmom, kot jih je opažala prej, ko ni imela nobene namere za nakup (Jovan 2002). 
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Proces zaznavanja bi lahko razdelili na naslednje faze, ki pa ne potekajo strogo zaporedno, 

temveč sočasno in soodvisno (Vukasović 2013): 

 dražljaji, 

 izpostavljenost, 

 pozornost, 

 interpretacija, 

 odziv, 

 zaznava. 

Podjetja se zavedajo, kakšno podobo imajo o njih potrošniki, zato morajo dobro poznati 

celoten proces zaznavanja. Tržniki se pri svojem delu usmerjajo na različna čutila 

potrošnikov, da bi pridobili njihovo pozornost in pri njih vzbudili razne želje. Poleg tega pa 

tudi stremijo k temu, da potrdijo sodbe svojih kupcev ali potencialnih kupcev, saj si 

informacije, ki potrjujejo naša stališča, hitreje zapomnimo (Kos 2015). Zaradi dejstva, da se 

vsak posameznik srečuje z različnimi potrebami, stališči, izkušnjami in osebnimi 

značilnostmi, se zgodi, da potrošniki zaznavajo tržne dražljaje selektivno. Tako različni 

porabniki zaznavajo isti oglas, izdelek ali embalažo izdelka popolnoma drugače. Selektivno 

zaznavanje se pojavi ne glede na stopnjo vpletenosti porabnika v nakup. Pri visoki vpletenosti 

pride do tega, da porabniki selektivno zbirajo informacije, ki pripomorejo pri vrednotenju 

možnosti, in informacije, ki ustrezajo njihovim prepričanjem in stališčem. Ko je porabnikova 

vpletenost nizka, se ta aktivno izogiba informacijam, ki bi povzročale kognitivno aktivnost in 

informacijsko zmedo. Selektivno zaznavanje torej omogoča porabnikom, da sprejemajo 

informacije, ki se skladajo z njihovimi potrebami, kar imenujemo tudi zaznavna varnost. 

Zaradi tega pojava porabniki prepoznajo imena priljubljenih blagovnih znamk hitreje kot 

imena ostalih znamk. Porabniki, ki pogosto uporabljajo določene izdelke, veliko laže 

zaznavajo razlike med podobnimi izdelki različnih blagovnih znamk (Vukasović 2013). 

Učenje  

S pojmom učenje opredelimo spremembe posameznikovega vedenja, ki so posledica 

dotedanjih izkušenj. Človekovo vedenje je v večini naučeno, teoretiki pa verjamejo, da je 

učenje lahko opredeljeno tudi kot skupni rezultat vzgibov, dražljajev, namigov in nagrad 

(Kotler 2004). Velikokrat se zgodi, da začnejo kupci manj pomembne izdelke, ki jih pogosto 

uporabljajo, kupovati popolnoma iz navade, saj so se tako naučili. Podrobnejši premislek, 

iskanje alternativ in raziskovanje lastnosti različnih izdelkov takrat prihranijo le za določene, 

pomembnejše nakupe. Učenje in sam način učenja ima pomemben vpliv na vedenje 

porabnikov in na način, kako sprejemajo odločitve. Vrste učenja po navadi delimo na dve 

skupini, učenje s pogojevanjem in kognitivno učenje (Vukasović 2013).  

Učenje s pogojevanjem delimo na klasično in instrumentalno pogojevanje. Pri klasičnem 

pogojevanju se primerja dražljaj, ki vzbuja odgovor, z drugim, nevtralnim dražljajem. Po 
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večkratni povezanosti obeh dražljajev začne tudi drugi dražljaj povzročati isti, že 

avtomatiziran odgovor kot prvi. Instrumentalno pogojevanje nastopi, ko se posameznik nauči 

določenega vedenja, ker to povzroča pozitivne izide, tistega, ki povzroča negativne izide, pa 

se začne izogibati. V to vrsto pogojevanja je usmerjenih veliko trženjskih aktivnosti, saj to 

vključuje dejansko uporabo izdelka (Vukasović 2013).  

Kognitivno učenje poudarja pomembnost notranjih miselnih procesov, saj s pomočjo njih 

uporabljamo informacije, pridobljene iz sveta okoli nas s pomočjo čutil. Mehanično učenje se 

pojavi v situacijah nizke vpletenosti. S tem, da si preprosto sporočilo večkrat ponavljamo, se 

lahko naučimo njegovega bistva. Tako si porabniki oblikujejo prepričanja o značilnostih 

izdelka, ne da bi poznali izvor informacij, pri izbiri izdelka pa je velika možnost, da se bo 

odločil glede na svoja prepričanja. Učenje po modelu se zgodi ne glede na stopnjo vpletenosti. 

Za porabnika ni nujno, da on neposredno doživi kazen ali nagrado, temveč lahko samo 

opazuje izide vedenja drugih. Učenje z razumevanjem se pojavlja v situacijah, kjer je 

vpletenost visoka. Pri tej vrsti učenja informacije preoblikujemo, kombiniramo obstoječe 

informacije z novimi ter tako oblikujemo nove povezave in pojme (Mumel 1999). 

Prepričanja in stališča 

Prepričanja in stališča pomembno vplivajo na nakupne odločitve porabnikov. Vsak 

posameznik ima do različnih oseb, dogodkov in stvari svoja lastna stališča, ki jih oblikuje z 

ocenjevanjem in vrednotenjem. S časom v procesu socializacije pridobivamo stališča kot 

miselna, vrednostna in čustvena naravnanja in sodbe do določenih objektov in subjektov, ki 

usmerjajo naše vedenje. Stališča so trajna in jih je zelo težko spremeniti. Štejemo jih kot 

enega najpomembnejših dejavnikov razumevanja vedenja porabnikov, saj se ti pri 

nakupovanju odločajo za nakup svojih najljubših izdelkov in blagovnih znamk, ki jih podpira. 

Stališča imajo namreč ključni vpliv na vedenje in doslednost porabnikovega vedenja. Tržniki 

se tako morajo potruditi, da čim bolje spoznajo razmišljanje in stališča svojih potencialnih 

kupcev ter da se prilagajajo njihovim občutkom in željam (Kotler 2004). Na izbiro avtomobila 

imajo velik vpliv prepričanja in podobe, ki si jih kupci ustvarijo glede blagovnih znamk. 

Učinkovito oglaševanje je za njih zelo pomembno, saj lahko z njegovo pomočjo privabijo 

kupce, ustvarijo pozitivno podobo podjetja ali prepričajo potrošnike, da asociirajo znamko z 

določenimi zaželenimi lastnostmi. Tako so na primer avtomobili znamke Mercedes videni kot 

prestižni, dragi in kakovostni avtomobili, ki jih vozijo pomembni in uspešni ljudje (Vidic 

2013).  

2.3 Vrste nakupnega vedenja 

Da bi podjetja lahko uspešno razvijala strategije trženja za zadovoljitev potreb porabnikov, 

morajo najprej izvedeti, na podlagi česa in kako porabniki sprejemajo odločitve za nakup. 
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Porabnikove odločitve se močno razlikujejo, ko pride do odločanja za nakup različnih 

izdelkov, zato je proces odločanja za nakup drugega avtomobila precej drugačen, kot je 

recimo izbiranje novega kolesa, računalnika ali pametnega telefona. Pri nakupih, kjer 

izbiramo med dražjimi izdelki, kjer je ponudba zelo velika in raznovrstna, si po navadi 

vzamemo več časa za premislek in v odločanje vpletemo več oseb. Glede na vrsto situacije in 

način odločanja ločimo štiri vrste nakupnega vedenja (Kotler 2004).  

Zapleteno oziroma kompleksno nakupno vedenje je sestavljeno iz treh korakov. Kupec si na 

podlagi informacij o izdelku o njem ustvari prepričanje, iz katerega nato sledi ustvarjanje 

stališča. Po tehtnem premisleku se kupec odloči za nakup primernega izdelka (Kotler 2004). 

Ta vrsta nakupnega vedenja je značilna za nakupe izdelkov, pri katerih obstajajo bistvene 

razlike med različnimi blagovnimi znamkami in je porabnikova vpletenost v nakup visoka. Za 

te izdelke je po navadi značilna tudi višja cena, tveganje pri nakupu in dejstvo, da teh 

izdelkov ne kupujemo pogosto (Kotler 2004). Porabniki v tem primeru posvetijo veliko časa 

raziskovanju informacij, ki so potrebne za vrednotenje izdelkov, zato je za tržnike pomembno, 

da razumejo in poznajo ta proces (Vukasović 2013). Nakup avtomobila štejemo kot 

kompleksno nakupno vedenje, saj je kupčeva vpletenost v nakup zelo visoka in mu je 

primerna odločitev za nakup avtomobila zelo pomembna. Da bi sprejel takšno odločitev, 

dobro razišče kakšne razlike obstajajo med prodajalci, posameznimi znamkami in modeli. 

Proces je za kupca pomemben in dolgotrajen, saj avtomobila ne kupujemo pogosto, ko ga, pa 

zanj po navadi odštejemo kar znaten znesek denarja (Jovan 2002).   

Nakupno vedenje, usmerjeno k zmanjševanju neskladja se pojavi v kombinaciji visoke 

vpletenosti kupca v nakupno odločanje in majhnih razlik med blagovnimi znamkami. Kot pri 

zapletenem nakupnem vedenju se zaradi visoke vrednosti, tveganosti in redkosti nakupa 

kupec pozanima o ponudbi izdelkov in poskuša ugotoviti njihove značilnosti. Ker v tem 

primeru ni večjih razlik v kakovosti izdelkov različnih blagovnih znamk, se kupec po navadi 

odloči za nakup cenejšega ali dostopnejšega izdelka. Če po nakupu začne porabnik opažati 

določene negativne značilnosti izdelkov ali mu kdo priporoči konkurenčni izdelek, postane 

bolj pozoren ali celo sam išče informacije, ki potrjujejo pravilnost njegove izbire. S tega 

vidika se ta vrsta nakupnega vedenja ključno razlikuje od zapletenega, saj se v tem primeru 

kupec najprej odloči za nakup določene vrste izdelka izbrane blagovne znamke, šele potem pa 

si o že kupljenem izdelku oblikuje novo prepričanje in posledično stališča (Kotler 2004). V 

primeru uspešnega nakupa in zadovoljstva z izbrano znamko ali nakupovanja določenih 

izdelkov iz navade, se kupci večkrat vračajo k njim in postanejo zvesti blagovni znamki 

(Vukasović 2013).  

Nakupno vedenje, usmerjeno k iskanju raznolikosti je kombinacija nizke vpletenosti 

porabnika in velikih razlik med podobnimi izdelki, ki jih proizvajajo različna podjetja. Glede 

na nizko vpletenost kupca v odločitev ta za razliko od prejšnjih dveh vrst nakupnega vedenja 

pred nakupom ne raziskuje izdelkov in ne išče informacij, ki bi ga usmerile v nakup določene 
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znamke. Namesto tega se odloči za določeno blagovno znamko brez posebnega ocenjevanja 

in si mnenje o izdelku ustvari med dejansko porabo. Če je kupec usmerjen k iskanju 

raznolikosti in preizkušanju čim več različnih možnosti, se lahko ne glede na stopnjo 

zadovoljstva z izdelkom naslednjič odloči za nakup drugačnega izdelka. Tržniki pomembnih 

blagovnih znamk v tem primeru poskušajo spodbujati ustaljeno nakupovanje in zvestobo 

blagovni znamki s pomočjo zasedanja čim večje površine polic v trgovinah, izogibanja izpada 

zaloge ter tudi z oglaševanjem in opominjanjem kupcev na njihov izdelek. Ravno obratno pa 

poskušajo doseči predstavniki manjših in bolj neznanih blagovnih znamk, ki poskušajo 

doseči, da bi njihove izdelke preizkusilo čim več porabnikov, zato spodbujajo iskanje 

raznolikosti. Porabnike hočejo k temu prepričati z nižjimi cenami, s posebnimi ugodnostmi, 

kuponi, z brezplačnimi vzorci in doseganjem porabnikov preko različnih kanalov (Kotler 

2004). 

Ustaljeno nakupno vedenje je značilno pri nakupovanju raznih gospodinjskih izdelkov ter 

drugih izdelkov, ki jih kupujemo in uporabljamo zelo pogosto ter imajo majhno vrednost. 

Porabniki v teh primerih niso vpleteni v odločitev, razlike med blagovnimi znamkami pa so 

minimalne. Porabniki tako v prodajalnah ne raziskujejo različnih možnosti, temveč sežejo po 

skoraj naključnem izdelku. V primeru, da vsakič kupijo isto blagovno znamko, to še ne 

pomeni zvestobe blagovni znamki, temveč kaže na oblikovanje navade (Možina, Tavčar in 

Zupančič 2012). Za to vrsto nakupnega vedenja ni značilen klasični vrstni red prepričanja, 

stališča in vedenja, temveč je nakup hiter in brez posebnega premišljevanja. Kupci v takšnih 

primerih aktivno ne iščejo informacij, temveč te pasivno dobivajo iz različnih vrst oglasov, 

kar pri njih ne ustvari točnih prepričanj in stališč, temveč le seznanjenost z blagovno znamko 

in njenimi najpomembnejšimi izdelki. Zaradi nizke vpletenosti kupca v odločitev ta po 

nakupu le redko ocenjuje nakup in ne išče informacij, ki bi potrdile ustreznost njegove izbire 

(Kotler 2004). 

2.4 Stopnje nakupnega odločanja 

Proces, ki porabnika pripelje od spoznanja, da obstaja neka potreba, do končne odločitve, z 

nakupom katerega izdelka oziroma storitve jo bo zadovoljil, je v večini primerov pet 

stopenjski, celovit proces (slika 4). Ko porabnik nakupuje manj pomembne izdelke, ki na 

njegovo življenje nimajo pretiranega učinka, se kdaj zgodi, da katero od stopenj procesa 

odločanja preskoči ali zamenja. Mnogi porabniki pa poiščejo krajšo pot ne glede na vrsto in 

pomembnost izdelka in se zato ne držijo dodelanega zaporedja korakov. Zaradi vedno večjega 

števila konkurentov podjetja preučevanju nakupnega vedenja svojih porabnikov posvečajo 

več pozornosti kot v preteklosti, saj jim dobro poznavanje potreb in želja porabnikov pomaga 

dosegati določeno prednost pred konkurenti (Vukasović 2013).  



 

14 

 

Slika 4: Petstopenjski proces nakupnega odločanja 
Vir: Kotler 1996, str. 194. 

V prvi stopnji uporabnik prepozna obstoječo potrebo, ki se pokaže kot razlika med njegovim 

dejanskim, trenutnim stanjem in stanjem, ki je idealno in si ga želi doseči. Pojav potreb je 

lahko posledica notranjih ali zunanjih dražljajev, za njihovo zadovoljitev pa se pojavijo 

različne možne alternative. Tržniki se morajo zavedati okoliščin, ki sprožijo posamezne 

potrebe in kateri dražljaji sprožijo zanimanje za določene vrste izdelkov (Vukasović 2013).  

Porabnik v naslednji stopnji procesa nakupnega odločanja začne z raziskovanjem in zbiranjem 

podatkov o možnih alternativah. Podatke in informacije pridobiva preko komunikacijskih 

poti, ki so lahko formalne ali neformalne. Med prve štejemo oglaševanjem izdelkov ali 

storitev, odnose z javnostmi, pospeševanje prodaje in druge metode, preko katerih ponudniki 

in podjetja uradno komunicirajo z možnimi porabniki. Med neformalne komunikacijske poti   

spadajo razne oblike trženja, kot sta na primer trženje z ustnim priporočilom in interaktivno 

trženje.  

V naslednji stopnji, vrednotenju alternativ, začne porabnik z ocenjevanjem in s primerjanjem 

zbranih podatkov o alternativah. Osredotoča se na lastnosti izdelkov oz. storitev, ki prinašajo 

pričakovane koristi in zagotavljajo uspešno zadovoljitev potrebe. Porabnik primerja lastnosti 

izdelkov tudi z lastnimi standardi in s pričakovanji ter se odloči za izdelek, ki mu zagotovi 

največ koristi in ugodnosti. Naloga tržnikov je, da ugotovijo, kako pomembne se zdijo 

posamezne lastnosti izdelka porabnikom in glede na ugotovitve prilagajajo načrte trženja 

(Kotler 1996).  

Ko porabnik v celoti oceni in premisli vse možnosti, se odloči za nakup ene od alternativ. Že 

ko je na stopnji ocenjevanja, si porabnik oblikuje prednostno lestvico blagovnih znamk ali 

izdelkov, oblikuje pa se lahko tudi namera za izbiro in nakup najvišje uvrščene blagovne 

znamke ali izdelka. Ta namera se lahko spremeni zaradi upoštevanja stališč in mnenj drugih 

ljudi ali nepredvidenih dejavnikov, s katerimi se sreča kupec komaj pri procesu nakupa. Po 

opravljenem nakupu kupec izdelek preizkusi in presodi svoje zadovoljstvo z nakupom. To je 

odvisno tudi od kupčevih predhodnih pričakovanj o uporabnosti izdelka in to, ki je bila 

uresničena  (Vukasović 2013).  

Po nakupu se velikokrat pojavi ponakupna disonanca, kar pomeni, da veliko porabnikov 

dvomi v ustreznost svoje odločitve za nakup. Porabniki, ki so zadovoljni s svojo odločitvijo, 

nakup priporočijo tudi drugim porabnikom, nezadovoljni pa izdelek poskusijo vrniti ali 

zamenjati (Vukasović 2013). 
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2.5 Tipi nakupnih odločitev 

Ne glede na to ali potrošnik namerava opraviti nakup v fizični prodajalni ali preko spletne 

trgovine, je izbira ponudnika zelo pomembna. To odločitev lahko sprejme na tri načine: 

 najprej izbere izdelek in nato prodajalno – fizično ali preko spleta preveri, kje vse 

prodajajo določen izdelek, kakšne so cene in kakšne ugodnosti pridobi z nakupom pri 

določenem prodajalcu; 

 najprej izbere prodajalno in šele nato izdelek – potrošnik izbere prodajalno, za katero ve, 

da ima kakovostne izdelke ali cenovno ugodno ponudbo. Takšni potrošniki so zvesti 

svojim priljubljenim znamkam; 

 simultani izbor – hkratni izbor, ki večinoma izvira iz praktičnosti izbire, izdelki, ki so 

izbrani na ta način, pa nimajo velikega pomena. 

Proces odločanja se močno razlikuje v odvisnosti od situacije, na kar najbolj vplivata vrsta 

izdelka oz. storitve in stopnja osebne vpletenosti potrošnika v odločitev. Za uspešno opravljen 

proces nakupa se mora potrošnik srečati s petimi pomembnimi dejavniki nakupa, ki ga 

definirajo. Odločiti se mora, ali bo izdelek sploh kupil ali ne, kdaj bo izdelek kupil, kateri 

izdelek bo izbral, kje ga bo kupil in kako ga bo plačal (Engel, Blackwell in Miniard 1996). Ko 

potrošnik določi odgovore na vsa vprašanja, lahko uspešno izpelje nakup do konca in pridobi 

izdelek. S tem preide v fazo ponakupnega vedenja, kjer lahko oceni zadovoljstvo oz. 

nezadovoljstvo z izdelkom (Engel, Blackwell in Miniard 1996). Kljub vsemu potrošniki ne 

delujejo vedno kot iskalci najboljše ponudbe za zadovoljitev potrebe ali želje, temveč veliko 

nakupov opravijo rutinsko ali impulzivno. Impulzivno nakupovanje je nenačrtovano, 

spodbudijo pa ga lahko dražljaji prodajnega mesta, ugodne cene, kakovost izdelkov, privlačna 

embalaža in učinkovito oglaševanje. Nekateri raziskovalci menijo, da se ta oblika odločanja 

za nakup pogosteje pojavlja pri ljudeh, ki doživljajo negativna čustva, saj ti velikokrat 

uporabijo impulzivne nakupe kot sredstvo za zmanjševanje in odpravo negativnih čustev 

(Silvera, Lavack in Kropp 2008). 

2.6 Modeli obnašanja potrošnikov 

Glede na način odločanja in nakupnega vedenja v določenih situacijah je možno potrošnike 

deliti na štiri skupine, ki jih skupno poimenujemo modeli obnašanja potrošnikov. Med te štiri 

skupine uvrščamo ekonomski, pasivni, kognitivni in emocionalni model (Schiffman in Kanuk 

2000).  

Ekonomski model je obravnavan kot nerealen, saj je preveč idealen in preprost. Po definiciji 

naj bi takšni potrošniki ravnali popolnoma racionalno, vendar v resničnem svetu potrošniki ne 

poznajo celotne ponudbe izdelkov in nimajo nikoli na voljo vseh informacij, ki bi jim 

omogočile tako podrobno analizo in sortiranje vseh izdelkov glede na prednosti. Posamezniki   

ne morejo biti popolnoma racionalni, saj nanje vplivajo tudi lastne vrednote, cilji in 
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sposobnosti, omejuje pa jih omejena količina znanja.  

Nasprotje ekonomskemu je pasivni vidik, ki je iracionalni. S tega vidika na potrošnika močno 

vplivajo mnogi notranji in zunanji dražljaji, posamezniki so iracionalni in velikokrat 

nakupujejo impulzivno, saj lahko prodajalci in tržniki do velike mere manipulirajo z 

njihovimi čustvi in odločitvami. Tudi ta model je nerealističen, saj v veliki meri obravnava 

potrošnika kot objekt manipulacije, na njegovo vedenje in odločanje vplivajo številni, od tega 

neodvisni dejavniki (Schiffman in Kanuk 2000). 

Kognitivni model prikaže potrošnika kot reševalca problemov, ki stremi k iskanju izdelkov ali 

storitev, ki bodo uspešno zadovoljile njegove potrebe in želje. Osredotoča se na proces 

raziskovanja alternativ in iskanja informacij o ponudbah, vendar se v nasprotju z ekonomskim 

modelom zaveda svojih omejitev in dejstva, da vseh informacij ni možno pridobiti. Model 

lahko uvrstimo med ekonomski in pasivni model, saj potrošnik pridobi ravno toliko 

informacij, da lahko sprejme zanesljivo zadovoljivo odločitev. Ta model zato smatramo za 

zelo realističnega. 

Emocionalni model obravnava potrošnika kot čustveno bitje, ki sprejema odločitve poglavitno 

na osnovi svojih čustev. Ta vrsta potrošnikov je velikokrat povezana z impulzivnimi nakupi, 

ki so mnogokrat uresničeni zaradi prisotnih močnih čustev, tako negativnih kot tudi 

pozitivnih. Tudi takšna odločitev je lahko racionalna, če nam nakup pomeni poleg 

zadovoljitve potrebe tudi čustveno zadovoljitev. Poleg čustev je pomembno tudi potrošnikovo 

razpoloženje, ki je šibkejše in manj osredotočeno stanje. To močno vpliva na čas, kraj in 

pripravljenost na nakup. To pridno izkoristijo nekateri trgovci, ki se trudijo z vzdrževanjem 

pozitivnega vzdušja v prodajnem prostoru, saj velja, da pozitivno razpoložen posameznik 

sprejme več informacij in je bolj pripravljen na nakup kot pa negativno razpoložen potrošnik 

(Schiffman in Kanuk 2000).  
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3 RABLJENI AVTOMOBILI 

V tretjem poglavju opisujemo razmere na avtomobilskem trgu, opredeljujemo in 

predstavljamo stopnjo motorizacije v Sloveniji, ponudnike in najpogostejše znamke 

avtomobilov.  

3.1 Razmere na trgu 

Ponudba avtomobilov je dandanes zelo pestra, zato lahko potrošniki izbirajo med mnogimi 

znamkami različnih cenovnih razredov ter različnimi ponudniki oziroma prodajalci. Čeprav 

trg osebnih avtomobilov v Sloveniji doživlja veliko stopnjo rasti, ta ne kaže znakov 

zasičenosti. Zaradi želje po udobju, hitrosti potovanja in dosegljivosti prevoznega sredstva se 

večina prebivalstva še vedno odloča zadovoljiti svoje potrebe po mobilnosti z nakupom 

osebnega avtomobila. Tako prebivalci držav Evropske unije kot tudi prebivalci Slovenije se le 

delno zavedamo problematičnosti naraščanja količine prometa in posledic, ki jih ima ta na 

okolje, ozaveščenost pa je še vedno na razmeroma nizki ravni (ARSO 2016b). Prebivalci 

Slovenije z osebnimi avtomobili opravimo kar 86 % vseh poti. Da bi vsaj delno zmanjšali 

onesnaževanje iz tega naslova, se spodbuja omejevanje cestnega prometa, kolesarjenje in 

hoja, pojavljajo pa se tudi novosti, kot so na primer carsharing in električni avtomobili (Šulin 

Košar 2017). 

Trg rabljenih vozil v Sloveniji je skoraj trikrat večji od trga novih vozil. Nekateri lastniki 

avtomobilov se odločijo, da bodo tega prodali brez posrednika, vendar se še vedno večina 

prodaj zgodi med uradnim preprodajalcem in kupcem. Velikokrat so to pooblaščeni 

avtomobilski trgovci, ki si prodaje izključno novih avtomobilov ne morejo privoščiti in se 

zato ukvarjajo tudi s prodajo rabljenih (AMZS 2018). Glede na to, da je ponudba rabljenih 

avtomobilov v Sloveniji po večini večja od povpraševanja, se največkrat zgodi, da slabši in 

manj ohranjeni avtomobili zelo težko najdejo kupca, če sploh ga. Ocena stanja vozila je 

ključnega pomena, zato veliko prodajalcev z raznimi triki poskuša narediti avto bolj privlačen 

za kupce. Nekateri se zato zatekajo k spreminjanju stanja števca prevoženih kilometrov, k 

manjšim kozmetičnim popravkom, navideznemu povečevanju interesa, ponujajo veliko 

število dodatnih ugodnosti, ne predložijo vse dokumentacije vozila in podobno. Če ima 

avtomobil manj prevoženih kilometrov in je brez vidnih znakov poškodb, lahko prodajalci 

seveda postavijo višjo ceno in hkrati začasno skrijejo njegove hibe. Za nakup rabljenega 

avtomobila si mora torej kupec vzeti veliko časa, saj si mora vozila podrobno ogledati in 

preveriti. V resničnost informacij, ki jih poda prodajalec, včasih namreč ne moremo zaupati. 

Mnogi kupci so po ogledu izbranih avtomobilov razočarani in zato pristajajo na kompromise, 

ki pa se velikokrat končajo z razočaranjem nad nakupom (Triglavtek 2018).  

»Avtomobil je udobje, pa tudi strošek« (Šulin Košar 2017, str. 20). Stroški, ki so povezani z 

nabavo in vzdrževanjem avtomobila, se postopno večajo. Stroški registracije, letnih dajatev, 
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tehničnih pregledov in servisov se namreč seštejejo v velik znesek, ki mnogim družinam 

predstavlja precejšnji delež družinskega proračuna. Že sama pridobitev veljavnega vozniškega 

dovoljenja za posameznika s 30 urami vožnje v povprečni avto šoli v Sloveniji znaša kar 

1.130 €. V ta znesek so všteti tudi tečaj iz prve pomoči in cestnoprometnih predpisov, 

opravljanje teoretičnega preizkusa, zdravniško spričevalo, izpitna vožnja in izdaja vozniškega 

dovoljenja (Šulin Košar 2017).  

3.2 Stopnja motorizacije 

Stopnja motorizacije nam pove, koliko registriranih avtomobilov obstaja na 1.000 prebivalcev 

določenega območja. Lastništvo osebnih avtomobilov doživlja zelo hitro rast, saj se je v 

zadnjih dvajsetih letih skoraj podvojilo, povečuje pa se tudi povprečno število registriranih 

avtomobilov na gospodinjstvo. Stopnja motorizacije v Sloveniji presega povprečno stopnjo 

motorizacije Evropske unije in mnogih gospodarsko razvitejših državah EU. Glede na stopnjo 

motorizacije evropskih držav je Slovenija na devetem mestu, na prvem mestu pa je 

Luksemburg (ARSO 2016a). 

 

Slika 5: Stopnja motorizacije v Sloveniji od leta 1970 do 2015 
Vir: ARSO 2016b. 

Slika 5 prikazuje stopnjo motorizacije v Sloveniji od leta 1970 do 2015. Od leta 1970, ko je 

na 1000 prebivalcev število osebnih avtomobilov znašalo 87, se je to število povečalo na 523 

(leto 2015), danes pa to število znaša že 549. 
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Preglednica 1:  Stopnja motorizacije in povprečna starost registriranih osebnih 

avtomobilov po statističnih regijah v letu 2018 

  Stopnja motorizacije Povprečna starost 

 število avtomobilov na 1.000 prebivalcev leta 

Slovenija 549 10,1 

Pomurska 555 10 

Podravska 534 10,1 

Koroška 547 9,7 

Savinjska 547 10,4 

Zasavska 517 10,1 

Posavska 574 10,8 

Jugovzhodna Slovenija 564 10,1 

Osrednjeslovenska 530 9,4 

Gorenjska 547 9,8 

Primorsko-notranjska 596 11 

Goriška 614 11,5 

Obalno-kraška 585 10,5 

Vir: SURS 2019. 

Preglednica 1 prikazuje stopnjo motorizacije in povprečno starost registriranih avtomobilov 

glede na posamezne statistične regije v Sloveniji. Povprečna starost vseh avtomobilov v 

Sloveniji je v letu 2018 znašala 10,1 leta. V povprečju najstarejši avtomobili so v goriški 

statistični regiji, kjer je povprečna starost 11,5 let, najnovejši pa v osrednjeslovenski regiji, 

kjer znaša povprečna starost 9,4 leta. V letu 2018 je bilo opravljenih 107.593 prvih registracij, 

od česar jih je bilo 74.518 opravljenih za nova vozila, 33.075 pa za vozila, ki so bila 

predhodno že registrirana v drugih državah (SURS 2019).  

Po podatkih, ki jih je Statistični urad republike Slovenije pridobil iz Matičnega registra vozil 

in listin, je bilo tako do konca leta 2018 v Sloveniji registriranih skupno kar 1.569.000 cestnih 

vozil, od katerih je 73 % oziroma 1.143.150 osebnih avtomobilov (SURS 2019). 

3.3 Ponudniki 

Potrebe po osebnih avtomobilih se naglo povečujejo. Standard prebivalstva se viša, veča pa se 

tudi potreba po mobilnosti in lastništvu lastnega avtomobila. V preteklosti so bile te potrebe 

bistveno manjše, saj so bili ljudje mnogokrat primorani uporabljati javni prevoz, vsaka 

družina pa je imela večinoma le po en avtomobil. Danes so avtomobili mnogo bolj dostopni 

tako po številu kot po ceni, zato se je na trgu pojavilo veliko več prodajalcev in posrednikov. 

Pri izbiranju novega ali rabljenega avtomobila lahko tako izbiramo med mnogo različnimi 

saloni, raznimi pooblaščenimi prodajalci, uvozniki avtomobilov in drugimi možnimi 

ponudniki avtomobilov. Zlahka najdemo tudi veliko oglasov za prodajo rabljenega vozila, ki 
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ga objavijo fizične osebe oziroma zasebni prodajalci. Včasih so bili zelo priljubljeni oglasi v 

raznih oglasnikih in časopisih, danes pa so najpogosteje uporabljane spletne strani, kot sta 

Avto.net in Bolha ter objave na raznih forumih (Filipović 2014).  

3.4 Blagovne znamke 

Avtomobilska industrija predstavlja eno najpomembnejših in najnaprednejših 

visokotehnoloških panog proizvodnje, ki skrbi za ustvarjanje skoraj 10 % svetovnega bruto 

domačega proizvoda. Porabniki si želijo kupiti čim boljši avtomobil s čim boljšo in 

naprednejšo opremo, hkrati pa pričakujejo kakovostnejše podporne storitve in si želijo čim 

nižje cene (Urh 2008). 

Preglednica 2: Registrirani novi osebni avtomobili v Sloveniji po znamkah za leto 2019 

Mesto Znamka Št. 

avtomobilov 

2019 

Tržni delež 

2019 

Tržni delež 

2018 

Tržni delež 

2017 

Tržni delež 

2016 

Tržni delež 

2015 

1. (1.) Volkswagen 12.150 16,60 16,22 14,93 15,31 15,41 

2. (2.) Renault 10313 14,09 14,43 14,08 13,01 14,13 

3. (3.) Škoda 7182 9,95 9,38 9,61 9,26 9,01 

4. (4.) Opel 4.157 5,68 6,33 6,62 7,27 7,33 

5.(6.) Peugeot 3934 5,37 5,07 4,64 4,82 5,22 

6. (10.) Dacia 3590 4,90 3,53 5,34 4,60 4,52 

7. (7.) Hyundai 3395 4,64 4,71 5,57 5,24 3,93 

8. (8.) Citroen 3295 4,50 4,28 4,17 4,05 4,15 

9.(5.) Fiat 3290 4,49 S,30 2,97 3,89 3,41 

10. (13.) Nissan 2666 3,64 3,26 3,44 3,42 4,97 

11. (11.) Toyota 2636 3,60 3,28 3,26 2,66 2,69 

12. (14.) Seat 2451 3,35 3,23 3,29 3,29 3,02 

13. (9.) Kia 2228 3,04 3,64 3,11 3,67 3,46 

14. (11.) Ford 2019 2,76 3,34 4,49 S,22 6,18 

15. (17.) BMW 1534 2,10 2,10 3,24 3,48 2,82 

Vir: AMZS 2020. 

Ponudniki, ki hočejo ostati konkurenčni drugim, morajo neprestano spremljati potrebe in želje 

svojih porabnikov ter spremljati tehnološke novosti, ki se pojavljajo vedno pogosteje. 

Preglednica 2 prikazuje 15 najpogosteje registriranih znamk avtomobilov v Sloveniji za leto 

2019. Konkurenca je med zelo številnimi konkurenti huda, zato lahko ponudniki zaradi slabe 

zasnove ali izvedbe novih modelov hitro izgubijo potencialne kupce.  
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4 ANALIZA OBNAŠANJA PORABNIKOV PRI NAKUPU RABLJENIH 

AVTOMOBILOV 

V četrtem poglavju predstavljamo pripravo in izvedbo ankete ter analiziramo podatke, 

pridobljene s to metodo. Na osnovi opredeljenega raziskovalnega problema smo postavili štiri 

raziskovalna vprašanja in dve hipotezi, analiza kvantitativne raziskave pa nam je z 

oblikovanjem spoznanj omogočila, da odgovorimo na raziskovalna vprašanja in potrdimo oz. 

ovržemo hipoteze. 

4.1 Anketni vprašalnik 

Vprašalnik o obnašanju porabnikov pri nakupu rabljenih avtomobilov smo sestavili s pomočjo 

vsebine teoretičnega dela naloge in z upoštevanjem postavljenih raziskovalnih vprašanj in 

hipotez. Anketni vprašalnike je sestavljen iz nagovora, demografskih podatkov (spol, starost, 

višina mesečne neto plače), sledi pa 10 vprašanj zaprtega tipa, ki so vezana na tematiko 

diplomske naloge. Anketa je bila anonimna. 

4.1.1 Raziskovalna vprašanja in hipoteze 

V empiričnem delu naloge smo v skladu s cilji raziskave oblikovali štiri raziskovalna 

vprašanja in postavili dve hipotezi: 

 Raziskovalno vprašanje 1: Ali se kupci najpogosteje odločijo za nakup rabljenega 

avtomobila namesto novega zaradi nižje cene? 

 Raziskovalno vprašanje 2: Ali se večji delež kupcev odloči za nakup rabljenega 

avtomobila pri avtohišah oz. uradnih avtomobilskih prodajalcih kot pa pri zasebnih 

prodajalcih? 

 Raziskovalno vprašanje 3: Ali več kot 75 % kupcev smatra število prevoženih kilometrov 

in letnik avtomobila za zelo pomembna dejavnika nakupa?  

 Raziskovalno vprašanje 4: Ali kupci oglase za rabljene avtomobile najpogosteje iščejo 

preko spleta? 

 Hipoteza 1: Obstaja močna pozitivna povezava med višino plače kupca in prodajno ceno 

kupljenega avtomobila. 

 Hipoteza 2: Kupci, mlajši od 30 let, v povprečju zamenjajo avtomobil po manj letih kot 

kupci, ki so starejši od 30 let. 

4.1.2 Populacija in vzorec 

Populacijo raziskave predstavljajo vsi kupci rabljenih avtomobilov iz celotne Slovenije, 

vzorec pa 153 anketiranih oseb, ki so uspešno izpolnile celotno anketo. Vzorca nismo 

omejevali na določeno regijo, temveč so v anketi sodelovali posamezniki iz celotne Slovenije. 
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4.1.3 Pripomočki 

Za izvedbo anketiranja smo uporabili spletno platformo 1KA – EnKlikAnketa. Z anketiranimi 

osebami smo anketni vprašalnik delili preko družabnih omrežij, z objavami na forumih in 

osebnimi sporočili znancem. Anketiranje je bilo izvedeno v obdobju od 16. aprila 2020 do 5. 

maja 2020. 

4.2 Analiza in predstavitev pridobljenih podatkov 

V anketi je od skupnih 153 posameznikov sodelovalo 56 žensk in 97 moških. Ženske tako 

predstavljajo 37 % vseh anketiranih oseb, moški pa 63 % (slika 6).  

 

Slika 6: Anketirani glede na spol 

Drugo demografsko vprašanje se je nanašalo na starost anketirancev. S slike 7 je razvidna 

struktura vzorca glede na starostne skupine. Največji delež od 153 posameznikov, ki so 

izpolnili anketo, spada v starostno skupino od 20 do 29 let (50 %), sledijo tisti, ki so stari od 

30 do 39 let, nato od 40 do 49 let, še manj je starejših od 50 let, najmanj pa jih spada v 

skupino mlajših od 20 let (4 %).  

 

Slika 7: Anketirani glede na starost 
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Zadnje izmed demografskih vprašanj se nanaša na neto plačo posameznika. Razporeditev 

odgovorov je prikazana s sliko 8.  

 

Slika 8: Anketirani glede na mesečno neto plačo 

Največ, 28 % anketiranih oseb, ima mesečno plačo od 1.000 do 1.500 €. Po vrsti jim nato 

sledijo osebe s plačo od 750 do 1.000 €, manj kot 500 €, od 500 do 750 € in od 1.500 do 

2.000 €, najmanj pa je anketiranih oseb s plačo, višjo od 2.000 €.  

Naslednja vprašanja so se osredotočala na temo diplomske naloge, obnašanje porabnikov pri 

nakupu rabljenih avtomobilov. Pri prvem od njih nas je zanimalo, kolikokrat so se anketirane 

osebe že odločile za nakup rabljenega avtomobila (slika 9).  

 

Slika 9: Anketirani glede na to, kolikokrat so že kupili rabljen avtomobil 
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Največji delež anketiranih oseb (33 %) je odgovoril, da so rabljen avtomobil kupili enkrat, 26 

oseb oz. 17 % se je za takšen nakup odločilo dvakrat, 22 oseb trikrat, le 8 oseb štirikrat, kar 24 

anketiranih pa je rabljen avtomobil kupilo petkrat ali več. Nekateri takšnega nakupa še niso 

nikoli opravili, takšnih anketiranih je 22 oz. 14 %. 

Pri naslednjem vprašanju nas je zanimalo, približno koliko kilometrov na leto prevozijo 

anketirane osebe (slika 10). Največji delež anketiranih (34%) je odgovorilo, da na leto 

prevozijo med 10.000 in 20.000 kilometrov, temu sledi 5.000 do 10.000 km, malo manj jih 

prevozi nad 20.000 km, najmanj oz. 16 % pa jih prevozi manj kot 5.000 km letno.  

 

Slika 10: Število prevoženih kilometrov na leto 

Od 153 anketiranih oseb jih je 131 odgovorilo, da so že kupili rabljen avtomobil. Ti so pri 

naslednjem vprašanju odgovarjali, koliko je bil star zadnji rabljeni avtomobil, ko so ga kupili 

(slika 11). 

 

Slika 11: Starost rabljenega avtomobila ob nakupu 
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Glede na povprečno starost avtomobilov v Sloveniji, ki znaša 10,1 let, nas ne preseneča, da je 

bil najpogostejši odgovor od 11 in 20 let, drugi najpogostejši pa od 6 do 10 let. Temu sledita 

odgovora od 4 do 5 let in od 2 do 3, še manj anketiranih je kupilo avtomobil, mlajši od 1 leta, 

najmanj pa starejšega od 21 let (slika 11). 

V nadaljevanju nas je zanimalo, koliko let v povprečju imajo anketirani v lasti avtomobil, 

preden ga zamenjajo za naslednjega. Preglednica 3 prikazuje strukturo vseh anketiranih glede 

na njihove odgovore. Največ jih ima avtomobil v lasti od 6 do 10 let, temu sledi od 3 do 6 let, 

od 1 do 3 leta, nato več kot 10 let, najmanj pa jih je odgovorilo, da zamenjajo avtomobil v 

manj kot enem letu.  

Preglednica 3: Struktura anketirancev glede na čas lastništva avtomobila 

Koliko let imate v povprečju avtomobil preden ga zamenjate? 

Odgovori Frekvenca Delež Veljavni Kumulativa 

Manj kot 1 leto 6 4 % 4 % 4 % 

jo Od 1 do 3 leta 24 16 % 16 % 20 % 

Od 3 do 6 let 47 30 % 30 % 50 % 

Od 6 do 10 let 55 36 % 36 % 86 % 

Več kot 10 let 21 14 % 14 % 100 % 

Skupaj 153 100 % 100 %  

Če anketirane osebe razdelimo na dve skupini glede na starost, dobimo 83 anketiranih, 

mlajših od 30 let, in 70 anketiranih, starejših od 30 let (slika 12). Zanimalo nas je, če mlajši 

kupci, ki še niso dopolnili 30 let, v povprečju zamenjajo avtomobil po manj letih kot starejši 

od 30 let. 

 

Slika 12: Anketirani glede na starost in čas lastništva avtomobila 
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Da bi izvedeli, ali so razlike med skupinama zadostne za potrditev hipoteze, smo s 

programom SPSS izvedli t-test za dva neodvisna vzorca. Iz preglednice 4 vidimo, da je 

vzorčna aritmetična sredina pri skupini starejših od 30 let za 0,5027 večja od aritmetične 

sredine druge skupine. Standarda odklona (std. deviation) obeh skupin se gibljeta okoli 

vrednosti 1,00. 

Preglednica 4: Statistika skupin za t-test 

 Skupina Vzorec Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Vzorčna 

standardna napaka 

Čas lastništva 

avtomobila 

Starejši od 30 70 3,6714 0,95889 0,11461 

Mlajši od 30 83 3,1687 1,04554 0,11476 

SPSS nam nato izpiše rezultate dveh t-testov o enakosti povprečij (preglednica 5). Statistična 

značilnost testa o enakosti varianc znaša 0,549, kar je več od 0,05. Iz tega sklepamo, da je 

variabilnost v obeh vzorcih enaka, zato lahko upoštevamo rezultate testa predpostavljenih 

enakih varianc.  

Preglednica 5: Rezultati t-testa 

 Levenov test enakosti 

varianc 

t-test neodvisnih vzorcev 

F statistika p vrednost t statistika prostostna 

stopnja 

p vrednost 

(dvostranska) 

Predpostavljene 

enake variance 
0,360 0,549 3,077 151 0,002 

Predpostavljene 

različne variance 
  3,100 149,915 0,002 

T-statistika ima v našem primeru vrednost 3,077, njena stopnja značilnost oz. dvostranska 

vrednost p pa znaša 0,002 (preglednica 5). Ker je ta stopnja nižja od kritične meje 5 %, lahko 

ničelno hipotezo (da med vzorcema ni značilnih razlik) zavrnemo. S stopnjo značilnosti 0,02 

sprejmemo sklep, da je čas lastništva avtomobila na vzorcu mlajših od 30 let statistično 

značilno različen od časa lastništva avtomobila na vzorcu starejših od 30 let.   

Pri naslednjem vprašanju nas je zanimala cena, ki bi jo bile anketirane osebe pripravljene 

plačati za rabljen avtomobil (preglednica 6). Izbirali so lahko med šestimi odgovori, največ se 

jih je odločilo, da bi za rabljen avtomobil porabili več kot 10.000 €, najmanj pa bi jih odštelo 

od 6.000 do 7.999 €. 
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Preglednica 6: Cene rabljenega avtomobila 

Koliko denarja bi bili pripravljeni odšteti za rabljen avtomobil? 

Odgovori Frekvenca Delež Veljavni Kumulativa 

Manj kot 2.000 € 20 13 % 13 % 13 % 

Od 2.000 € do 3.999 € 30 20 % 20 % 33 % 

Od 4.000 € do 5.999 € 30 20 % 20 % 53 % 

Od 6.000 do 7.999 € 15 10 % 10 % 63 % 

Od 8.000 € do 9.999 € 19 12 % 12 % 75 % 

Več kot 10.000 € 39 25 % 25 % 100 % 

Skupaj 153 100 % 100 %  

Glede na to, da nas je zanimala povezava med neto mesečno plačo anketiranih in ceno 

kupljenega rabljenega avtomobila, smo poiskali Pearsonov koeficient korelacije (preglednica 

5).  

Preglednica 7: Pearsonov koeficient korelacije 

 Mesečna neto plača Cena avtomobila 

Mesečna neto plača Pearsonov koeficient 1 ,374 

Statistična značilnost  ,000 

Število 153 153 

Cena avtomobila Pearsonov koeficient ,374 1 

Statistična značilnost ,000  

Število 153 153 

Ta koeficient nam pokaže, ali med dvema različnima spremenljivkama obstaja linearna 

povezanost in kako močna povezava je. Vrednost koeficienta se giblje med -1 in 1, vrednosti 

blizu 0 pa pomenijo, da spremenljivki nista medsebojno povezani. Koeficient v našem 

primeru znaša 0,374 (preglednica 7). To pomeni šibko pozitivno povezanost med 

spremenljivkama, saj je ta na intervalu 0,20–0,39.  

Pri naslednjem vprašanju smo iskali odgovore, kje bi se anketiranci odločili za iskanje 

oglasov in informacij, če bi se trenutno odločali za nakup rabljenega avtomobila (slika 13). 

Kar 73 % vseh anketiranih meni, da bi oglase poiskali na internetu, 13 % bi povprašalo 

prijatelje ali znance, 11 % bi informacije iskalo v avto hišah in salonih, le 1 % pa bi oglase 

iskal v medijih ali na avto sejmih.  



 

28 

 

Slika 13: Iskanje oglasov in informacij o rabljenih avtomobilih 

Glede na to, da danes obstaja ogromno ponudnikov avtomobilov, nas je zanimalo tudi, od 

koga so oz. bi anketirane osebe raje kupile rabljeni avtomobil: od zasebnega prodajalca ali 

uradnega, pooblaščenega prodajalca. Glede na odgovore na 10. vprašanje vidimo (slika 14), 

da se je večji delež (55 %) odločil, da bi raje kupili od uradnega prodajalca kot od zasebnega 

(45 %). 

 

Slika 14: Prodajalci avtomobilov 

Pri 11. vprašanju je bilo možnih več odgovorov. Anketirani so navajali vse razloge, zaradi 

katerih bi se raje odločili za nakup rabljenega avtomobila namesto novega (slika 15).  
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Slika 15: Razlogi za nakup rabljenega avtomobila namesto novega 

Kar 136 anketiranih oseb, ki predstavljajo 89 % vseh anketiranih, je za razlog za nakup 

rabljenega avtomobila navedlo nižjo ceno, drugi najpogostejši odgovor pa je manjša izguba 

vrednosti vozila, ki ga je označilo 80 oseb oz. 52 % anketiranih (slika 15). Temu sledijo nižji 

stroški zavarovanja in servisiranja, velika ponudba, želja po modelu, ki se ne proizvaja več, 

najmanjkrat pa se je pojavil odgovor že odpravljene težave novih modelov. 

Pri predzadnjem vprašanju smo dobili odgovore na vprašanje, ali bi še kdaj kupili rabljen 

avtomobil. Kar 49 % bi se jih za nakup zagotovo še kdaj odločilo, 34 % verjetno da, 11 % je 

neodločenih, 5 % se za nakup verjetno ne bi odločili, le 1 % pa rabljenega avtomobila 

zagotovo ne bi kupili (preglednica 8). 

Preglednica 8: Ponoven nakup rabljenega avtomobila 

Bi še kdaj kupili rabljen avtomobil? 

Odgovori Frekvenca Delež Veljavni Kumulativa 

Zagotovo da 76 49 % 49 % 49 % 

Verjetno da 52 34 % 34 % 83 % 

Niti da, niti ne 17 11 % 11 % 94 % 

Verjetno ne 7 5 % 5 % 99 % 

Zagotovo ne 1 1 % 1 % 100 % 

Skupaj 153 100 % 100 %  

Nazadnje nas je zanimal še pomen določenih dejavnikov pri odločanju za nakup rabljenega 

avtomobila. Preglednica 9 prikazuje opisne statistike iz pridobljenih podatkov.  
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Preglednica 9: Pomen določenih dejavnikov pri odločanju za nakup 

Kako pomembni se vam zdijo pri odločanju za nakup rabljenega avtomobila naslednji dejavniki? 

Odgovori Zelo 

nepomembno 

Nepomembno Niti pomembno, 

niti nepomembno 

Pomembno Zelo 

pomembno 

Letnik 

avtomobila 

11 

(7 %) 

9 

(6 %) 

24 

(16%) 

71 

(46%) 

38 

(25%) 

Št. prevoženih 

km 

9 

(6 %) 

7 

(5 %) 

14 

(9 %) 

73 

(47 %) 

50 

(33 %) 

Varnost 5 

(3 %) 

8 

(5 %) 

18 

(12 %) 

63 

(41 %) 

59 

(38 %) 

Barva 21 

(14 %) 

38 

(25 %) 

60 

(39 %) 

29 

(19 %) 

5 

(3 %) 

Dodatna oprema 4 

(3 %) 

15 

(10 %) 

46 

(30 %) 

76 

(50 %) 

12 

(8 %) 

Nizka poraba 

goriva 

4 

(3 %) 

11 

(7 %) 

35  

(23 %) 

65 

(42 %) 

38  

(25 %) 

Cena avtomobila 5 

(3 %) 

1 

(1 %) 

11 

(7 %) 

77 

(50 %) 

59 

(38 %) 

Izgled / lepota 7 

(5 %) 

11 

(7 %) 

40 

(26 %) 

69 

(45 %) 

26 

(17 %) 

Ohranjenost 

vozila 

5 

(3 %) 

1 

(1 %) 

7 

(5 %) 

58 

(38 %) 

82 

(53 %) 

Za 'zelo pomembno' so anketirani najpogosteje označili ohranjenost vozila, varnost in ceno, za 

zelo nepomembno pa je bila največkrat označena barva. Letnik avtomobila smatra za zelo 

pomemben dejavnik le 25 % oseb, za pomembnega 46 %, niti pomembnega niti 

nepomembnega 16 %, nepomembnega 6 %, za zelo nepomembnega pa 7 %. Število 

prevoženih kilometrov pa 33 % smatra za zelo pomemben dejavnik, 47 % za pomembnega, 

9 % za niti pomembnega niti nepomembnega, 5 % za nepomembnega, 6 % pa za zelo 

nepomembnega.  

4.3 Odgovori na zastavljena raziskovalna vprašanja in rezultati testiranja hipotez 

Na začetku empiričnega dela diplomske naloge smo si postavili štiri raziskovalna vprašanja in 

dve hipotezi, ki se nanašajo na obnašanje kupcev pri nakupu rabljenega avtomobila. S 

pomočjo anketnega vprašalnika in analize podatkov, ki smo jih z njim pridobili, smo lahko 

odgovorili na zastavljena raziskovalna vprašanja in testirani hipotezi potrdili oz. ovrgli.  

4.3.1 Odgovori na zastavljena raziskovalna vprašanja  

Raziskovalno vprašanje 1: Ali se kupci najpogosteje odločijo za nakup rabljenega avtomobila 

namesto novega zaradi nižje cene? 
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Potrdimo lahko, da se kupci za nakup rabljenega avtomobila namesto za novega najpogosteje 

odločijo zaradi nižje cene, saj je ta odgovor navedlo 136 anketirancev, kar predstavlja kar 

89 % vseh anketiranih oseb. 

Raziskovalno vprašanje 2: Ali se večji delež kupcev odloči za nakup rabljenega avtomobila 

pri avtohišah oz. uradnih avtomobilskih prodajalcih kot pa pri zasebnih prodajalcih? 

Z odgovorom raziskovalno vprašanje lahko potrdimo, saj je večji delež (55 %) anketiranih 

odgovoril, da bi avtomobil raje kupili od uradnega avtomobilskega prodajalca kot od 

zasebnega (45 % odgovorov). 

Raziskovalno vprašanje 3: Ali več kot 75 % kupcev smatra število prevoženih kilometrov in 

letnik avtomobila za zelo pomembna dejavnika nakupa?  

Z odgovorom na raziskovalno vprašanje ne moremo potrditi, saj smo ugotovili, da je število 

prevoženih kilometrov za zelo pomemben dejavnik označilo 33 % anketiranih, letnik 

avtomobila pa le 25 % anketiranih. Največji delež anketiranih je ta dva dejavnika označilo za 

pomembna: za letnik avtomobila je takšnih 46 %, za število prevoženih kilometrov pa 47 %.  

Raziskovalno vprašanje 4: Ali kupci oglase za rabljene avtomobile najpogosteje iščejo preko 

spleta? 

Z odgovorom na raziskovalno vprašanje lahko potrdimo, da kupci oglase za rabljene 

avtomobile najpogosteje iščejo preko spleta, saj je takšen odgovor podalo kar 73 % 

anketiranih. 

Z analiziranjem odgovorov, ki so jih podali anketiranci, smo torej ugotovili, da se kupci za 

nakup rabljenega avtomobila namesto novega najpogosteje odločajo zaradi nižjih cen takšnih 

vozil. To smatramo za smiselno glede na to, da novi avtomobili že v zelo kratkem časovnem 

obdobju po nakupu močno izgubijo vrednost, zato se kupcem velikokrat bolj splača kupiti 

rabljenega. Prav tako pa je cena pomemben dejavnik tudi zaradi dejstva, da lahko pri izbiri 

rabljenih avtomobilov vsak kupec najde takšnega, ki ustreza njegovemu trenutnemu 

finančnemu stanju in potrebam. Izvedeli smo, da kupci v procesu izbiranja avtomobila 

informacije in oglase najpogosteje poiščejo preko spleta, iz česar sklepamo, da ga imajo 

najraje zaradi lahkega in hitrega dostopa do informacij ter največje ponudbe. Pri izbiri 

ponudnika pa se raje odločajo za nakup avtomobila od uradnega, pooblaščenega prodajalca 

avtomobilov kot pa od zasebnega. Preverjali smo tudi, za kako pomembne smatrajo kupci 

določene dejavnike izbire avtomobila, najbolj pa sta nas zanimala dva dejavnika, in sicer 

število prevoženih kilometrov in letnik avtomobila. Pri analizi podatkov smo izvedeli, da 

število prevoženih kilometrov za pomemben dejavnik smatra 47 % anketiranih, za zelo 

pomembnega pa 33 %. Podobne rezultate smo dobili tudi pri pregledu podatkov za letnik 

avtomobila, katerega za pomemben dejavnik smatra 46 % anketiranih, za zelo pomembnega 
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pa 25 %. 

4.3.2 Rezultati testiranja hipotez 

Hipoteza 1: Obstaja močna pozitivna povezava med višino plače kupca in prodajno ceno 

kupljenega avtomobila. 

Poiskali smo koeficient korelacije, ki za te dve spremenljivki znaša 0,374. Hipoteze ne 

moremo potrditi, saj obstaja le šibka pozitivna korelacija med plačo kupcev in višino prodajne 

cene kupljenega avtomobila.   

Hipoteza 2: Kupci, mlajši od 30 let, v povprečju zamenjajo avtomobil po manj letih kot kupci, 

ki so starejši od 30 let. 

Da bi ugotovili, ali lahko hipotezo 2 potrdimo, smo ustrezne podatke testirali s t-testom za 

neodvisne vzorce. S tem smo ugotovili, da med skupinama obstajajo statistično pomembne 

razlike v času lastništva avtomobila pred menjavo za naslednjega. Hipotezo zato lahko 

potrdimo, saj kupci, mlajši od 30 let, v povprečju zamenjajo avtomobil po manj letih kot 

kupci, starejši od 30 let. 
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5 SKLEP  

Kupci se s procesom nakupnega odločanja srečujemo skoraj vsak dan, saj z nakupovanjem 

pridobimo izdelke ali storitve, ki izpolnjujejo naše potrebe in želje. Temeljni vpliv na proces 

odločanja ima že vrsta izdelka, za katerega se odločamo. Nekatere izdelke namreč kupujemo 

redno, zato se v proces večinoma ne poglobimo preveč in nam je laže poskusiti kaj novega. 

Druge izdelke pa imamo po nakupu dlje časa v lasti in uporabi, zato se procesu odločanja bolj 

posvetimo in bolje raziščemo alternative. V slednjo skupino zagotovo spada nakup 

avtomobila, tako novega kot tudi rabljenega.  

Lastništvo avtomobila nam omogoča določeno svobodo, ki jo v današnjih časih zaradi 

sodobnega, hitrega tempa življenja potrebujemo. Nekateri ga smatrajo le za prevozno 

sredstvo, ki izpolnjuje določene potrebe, drugi pa izbiri primernega avtomobila pripisujejo 

veliko večji pomen, z njim izražajo svoje interese ali vrednote ter se na svoj avtomobil bolj 

navežejo. Stopnja motorizacije se je v zadnjih petdesetih letih zvišala kar za šestkrat, kar 

lahko pripišemo izjemno hitremu napredku avtomobilske industrije in neprestanemu večanju 

števila ponudnikov. Zaradi tega so se cene avtomobilov relativno zmanjšale, kar je 

omogočilo, da so se iz razkošne dobrine prelevili v dobrino, ki jo ima lahko v lasti skoraj vsak 

posameznik ali gospodinjstvo. Skupaj z bliskovitim razvojem tehnologije se spreminja tudi 

način proizvodnje in delovanja avtomobilov, ki so vedno bolj tehnološko izpopolnjeni in 

imajo vedno več sodobne dodatne opreme.  

Kljub večji dostopnosti novih avtomobilov se zelo veliko kupcev še vedno raje odloča za 

nakup rabljenega avtomobila. Nakup tega namreč prinaša veliko prednosti, saj je ponudba 

zelo pestra, vozilo ne izgublja tako hitro vrednosti, največ ljudi pa se za ta nakup odloči zaradi 

nižje cene. Pri izbiranju med različnimi rabljenimi avtomobili se kupci najbolj osredotočajo 

na ohranjenost posameznega vozila, njegovo varnost in seveda ceno, najmanj pozornosti pa 

posvečajo njegovi barvi. Na izbiro rabljenega avtomobila ne vpliva samo avtomobil sam po 

sebi, temveč tudi prodajalec, ki ga prodaja. Večji delež anketiranih je odgovoril, da bi nakup 

raje opravili pri uradnem prodajalcu kot pri zasebnem. Sklepamo, da kupci uradnim 

prodajalcem bolj zaupajo in se jim zato nakup zdi bolj varen, veliko pa se jih želi poslužiti 

tudi katere od možnih vrst financiranja, ki jih zasebni prodajalci preprosto ne morejo ponuditi. 

Iz odgovorov na opravljeno anketo sklepamo, da so kupci večinoma zadovoljni z odločitvijo 

za nakup rabljenega avtomobila, saj jih je 34 % odgovorilo, da bi ta nakup verjetno še 

ponovili, kar 49 % pa bi oz. bodo rabljen avtomobil zagotovo še kdaj kupili. 
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PRILOGE 

Priloga 1 Anketni vprašalnik 

 





Priloga 1 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Pozdravljeni, 

Sem Katja Šelj, študentka Univerze na Primorskem, Fakultete za management v Kopru, in 

pripravljam diplomsko nalogo o obnašanju porabnikov pri nakupu rabljenih avtomobilov. Za 

potrebe raziskovalnega dela diplomske naloge Vas prosim, da izpolnite spodnji anketni 

vprašalnik. Anketa je anonimna, njeni rezultati pa bodo uporabljeni izključno za potrebe 

diplomske naloge. 

Zahvaljujem se Vam za sodelovanje. 

1. Spol:        1 – Ženski.      2 – Moški. 

2. V katero starostno skupino spadate? 

a) Manj kot 20 let. 

b) Od 20 do 29 let. 

c) Od 30 do 39 let. 

d) Od 40 do 49 let. 

e) Nad 50 let. 

3. Kolikšna je vaša mesečna neto plača? 

a) Manj kot 500 €. 

b) Od 500 do 750 €. 

c) Od 750 do 1.000 €. 

d) Od 1.000 do 1.500 €. 

e) Od 1.500 do 2.000 €. 

f) Nad 2.000 €. 

4. Kolikokrat ste že kupili rabljeno vozilo? 

a) Še nikoli. 

b) Enkrat. 

c) Dvakrat. 

d) Trikrat. 

e) Štirikrat. 

f) Petkrat ali več. 

5. Ocenite, koliko kilometrov na leto prevozite. 

a) Manj kot 5.000 km. 

b) Od 5.000 do 10.000 km. 

c) Od 10.000 do 20.000 km. 

d) Nad 20.000 km. 
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6. Kolikšna je bila starost vašega zadnjega rabljenega avtomobila ob nakupu? 

a) Do 1 leto. 

b) 2 ali 3 leta. 

c) 4 ali 5 let. 

d) 6 do 10 let. 

e) 11 do 20 let. 

f) 21 ali več let.  

7. Koliko let imate v povprečju v lasti avtomobil, preden ga zamenjate? 

a) Manj kot eno leto. 

b) 1–3 leta. 

c) 3–6 let. 

d) 6–10 let. 

e) Več kot 10 let. 

8. Koliko denarja bi bili pripravljeni odšteti za rabljeni avtomobil? 

a) Manj kot 2.000 €. 

b) Od 2.000 € do 3.999 €. 

c) Od 4.000 € do 5.999 €. 

d) Od 6.000 do 7.999 €. 

e) Od 8.000 € do 9.999 €. 

f) Več kot 10.000 €. 

9. Kje bi, v primeru, da bi se odločali za nakup drugega avtomobila, iskali oglase in 

želene informacije? 

a) Pri prijateljih ali znancih. 

b) Na internetu. 

c) V avto hišah in salonih. 

d) V oglasih (televizija, revije, časopisi …). 

e) Na različnih avto sejmih. 

10. Od koga ste oz. bi  raje kupili rabljen avtomobil? 

a) Zasebni prodajalec. 

b) Uradni, pooblaščeni prodajalec avtomobilov. 

11. Iz katerih razlogov bi se odločili za nakup rabljenega avtomobila namesto novega? 
(Možnih je več odgovorov.) 
a) Velika ponudba.  

b) Nižja cena. 

c) Nižji stroški zavarovanja in servisiranja. 

d) Manjša izguba vrednosti.  

e) Že odpravljene nekatere tehnične težave novih modelov.  

f) Želja po določenem modelu, ki se ne proizvaja več. 
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12. Bi še kdaj kupili rabljen avtomobil? 

a) Zagotovo da. 

b) Verjetno da. 

c) Niti da, niti ne. 

d) Verjetno ne. 

e) Zagotovo ne. 

13. Kako pomembni se vam zdijo pri odločanju za nakup rabljenega avtomobila 

naslednji dejavniki? 

 Zelo 

nepomembno 

Nepomembno Niti 

pomembno, 

niti 

nepomembno 

Pomembno Zelo 

pomembno 

Letnik 

avtomobila. 

     

Št. prevoženih 

kilometrov. 

     

Varnost.      

Barva.      

Dodatna 

oprema 

     

Nizka poraba 

goriva. 

     

Cena 

avtomobila. 

     

Izgled / lepota      

Ohranjenost 

vozila. 

     

 


