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POVZETEK 

 

Potrošništvo je v našem življenju prisotno že od nekdaj in bo tudi v prihodnje. Brez 

potrošniških predmetov, potrošnikov, nakupovalnih prostorov in denarja potrošništvo, kot ga 

poznamo danes, ne more obstajati. Če ni ljudi, se ne more oblikovati družba, ki bi lahko 

ustvarjala prihodke in z njimi nakupovala ter zadovoljila svoje želje. Zaradi upada 

nakupovanja podjetja vse pogosteje odpuščajo delavce. Ljudje ne zapravljajo, saj varčujejo, 

posledično pa ostaja veliko neprodanih izdelkov. Gre za začarani krog, ki zavira razvoj 

gospodarstva. Razvoj potrošniške kulture, potrošnih navad ter otvoritev prostorov masovne 

potrošnje sta postala za slovenskega potrošnika in Slovenijo bistvenega pomena. 

 

Ključne besede: potrošništvo, potrošnja, potrošnik, masovna potrošnja, prostori za potrošnjo. 
 

 

SUMMARY 

 

Consumption has been present in our lives since past time and will be in the future. Without 

consumer items, consumer, shopping facilities and money, consumption as we know it today, 

can not exist. If there are no people, they can not create a company that could generate 

revenue with which we shop and satisfy our desires. Due to decrease of shooping is 

happening in today's economy, that firms lay off workers. People do not waste, then save and 

because of that, a lot of products remain unsold. A vicious circle, that is stopping today's 

economy. Development of consumer culture, consumer habits and opening spaces for mass 

consumption is for Slovenian consumers and Slovenia essential. 

 

Keywords: consumerism, consumption, consumer, mass consumption, spaces for 

consumption. 
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1 UVOD 

 

Potrošništvo je do danes tako napredovalo, da ljudje težko sledimo vsem spremembam. 

Živimo na območju, kjer se vsak dan bolj srečujemo s težavo denarne sposobnosti 

prebivalcev. Ali v tem primeru izbrati kakovost ali je samo cena tista, ki prevlada pri izbiri 

izdelka? Na drugi strani pa je peščica ljudi, ki je danes polna denarja ter ji potrošništvo in 

porabljanje denarja za stvari, ki jih morda niti ne potrebujejo, predstavlja moč in blaženje 

tesnobe. Potrošništvo je največkrat nepremišljen nakup ne le bogatih, temveč v današnjem 

času vse bolj tudi že srednjega razreda. Ponudbe in izdelkov je vsak dan več in izbira postaja 

čedalje težja.   

 

Potrošništvo ima zelo velik vpliv na množico ljudi, ki je v sodobni industrijski družbi polna 

denarja in jim nekako »pere možgane«, da bi kupovali stvari, ki jih morda niti ne potrebujejo 

(razsipavanje z denarjem). Na ta način »zahteva«, da porabimo čim več denarja, kar je za 

razvite družbe najpomembnejše. Če ga imajo preveč, naj ga porabijo. Zanimivo je predvsem 

to, da s tem ko ljudje trošijo, oblikujejo potrošništvo, hkrati pa jim to blaži tesnobo, da imajo 

sedaj nekaj, česar jim nihče več ne more odvzeti (Fromm 2004, 30). 

 

V večini družin sodelujeta pri nakupih oba, mož in žena, včasih tudi otroci in drugi člani 

družine. Pri večjih nakupih po navadi sodeluje vsa družina. Vsak glede na svoje znanje, 

izkušnje, spretnosti ravnanja, presoje in prednosti prispeva k odločitvi, kateri izdelek kupiti 

(Damjan 1999, 115). 

 

Zaključna naloga je sestavljena iz štirih delov. V prvem poglavju je predstavljeno, kakšen je 

namen naloge, kakšni so cilji in kakšne so omejitve pri pisanju naloge. Naslednje poglavje je 

namenjeno predstavitvi potrošništva skozi zgodovino, definicijam potrošnika in sodobnega 

potrošništva ter opredelitvi, kakšno je vedenje potrošnikov v procesu nakupa in kateri 

dejavniki vplivajo nanj. Sledi poglavje o razvoju potrošništva v Sloveniji, v katerem je 

predstavljeno, s kakšnimi dejstvi o možnosti nakupov smo se soočali v bivši skupni republiki, 

kaj vse se je spremenilo v zadnjih dvajsetih letih v smeri nakupovanja in kako smo se 

privadili na prostore, ki so namenjeni masovni potrošnji. Zadnji del zaključne naloge zajema 

opis metode raziskovanja, analizo rezultatov te raziskovalne naloge in preverjanje trditev. 

Osnova omenjene raziskave je vprašalnik, s katerim se ugotavlja odnos slovenskih 

potrošnikov do nakupovanja, oziroma vprašanja, ki se pojavljajo v procesu nakupovanja. 

 

1.1 Namen in cilji 

 

Namen zaključne naloge je analizirati in ugotoviti nakupne navade potrošnikov v Sloveniji. 

Temeljno vprašanje je, kakšen je odnos prebivalcev do posameznih stopenj in vprašanj, ki se 
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pojavljajo v procesu nakupovanja. Na osnovi rezultatov raziskave so podani predlogi za 

izboljšavo. 

 

Cilji zaključne naloge so: 

- ugotoviti prevladujoči dejavnik pri izbiri izdelka – je to kakovost, cena ali pa morda samo 

ustaljena rutina, 

- opisati nakupni proces, to je faze nakupovanja, s katerimi se soočamo potrošniki pri vstopu 

v trgovino, 

- izvesti tržno raziskavo s pomočjo anketnega vprašalnika, ki bo osnova za ugotovitev odnosa 

potrošnikov do nakupovanja, 

- izvesti raziskavo, v kolikšni meri Slovenci nakupujemo rutinsko ali premišljeno, v kakšnem 

obsegu in kakšne izdelke/storitve glede na ceno, kakovost in ime, ki mu zaupamo. 

 

1.2 Predpostavke in omejitve  

 

Področje raziskave predstavlja nakupovanje v Sloveniji, pri čemer je cilj ugotoviti, kakšen je 

odnos Slovencev do nakupovanja. V središču je proučevanje odnosa slovenskih potrošnikov 

do nakupa in predvsem tega, kateri je prevladujoči dejavnik pri odločitvi za nakup in kako 

socio-psihološki dejavniki vplivajo na nakupovanje v splošnem. 

 

Namen celotne raziskave kot tudi celotne zaključne naloge je izvedeti, kaj je tisto v trgovini, 

kar pritegne potrošnika – ime blagovne znamke oziroma izdelka, izključno cena ali morda 

samo kakovost.  

 

Vse izhaja iz prepričanja, da v današnji družbi vse bolj prihaja do izraza cena, ki je 

pomembnejša od kakovosti zaradi socialnih standardov v Sloveniji, kjer so razlike med 

srednjim in višjim razredom vse opaznejše in izrazitejše. Odgovori o tem, ali je tovrstno 

razmišljanje pravilno, so podani v pričujoči zaključni nalogi. Na podlagi proučevanja 

domačih in tujih raziskav s področja nakupovanja ter pridobljenih osebnih izkušenj so v 

raziskavi preverjene naslednje hipoteze: 

 

H1: Vpliv cene na nakup izdelka/storitve (nižja kot je cena, več teh izdelkov se kupi). 

H2: Vpliv uveljavljenega imena izdelka/storitve (največkrat se kupi že preverjena znamka 

izdelka/storitve). 

H3: Izobrazbena struktura povprečnih nakupovalcev (koliko smo potrošniki razgledani in 

obveščeni o določenih izdelkih/storitvah). 

H4: Starost povprečnega potrošnika danes (kako starost vpliva na potrošništvo). 

H5: Socialni status potrošnikov (študent, nezaposlen, enostarševska družina, upokojenec) in 

višina osebnega dohodka.  
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H6: Kje potrošniki največkrat kupujemo (v nakupovalnih centrih, kjer je vse »pri roki«, v 

trgovinah z rabljenim blagom (angl. second hand store), kjer so izdelki na voljo po zelo 

ugodnih cenah, ali v manjših bolj osebnih trgovinah, kjer je pristop individualen) in zakaj 

prav tam. 

 

1.3 Uporabljene metode raziskovanja 

 

V zaključni nalogi je uporabljena deskriptivna metoda, in sicer na osnovi študija domače in 

tuje literature ter osebnih izkušenj. 

 

Za zbiranje podatkov in ugotavljanje obstoječega stanja je kot instrument raziskovanja 

uporabljena tržna raziskava, ki je izvedena s pomočjo anketnega vprašalnika. Anketa se je 

izvajala v času od 1. 7. do 1. 8. 2013. Raziskava je opravljena na vzorcu anketirancev, starih 

med petnajst in šestdeset let, saj so mlajši od petnajst let omejeni s svojim »proračunom«, 

starejši od šestdeset let pa najverjetneje ne zahajajo tako pogosto v trgovine, saj to prepustijo 

drugim družinskim članom, prijateljem. V vzorec je zajetih tristo anketirancev. Vprašanja so 

odprtega in zaprtega tipa. Informacije so se pridobivale tudi na podlagi trenutnih opazovanj. 

Rezultati ankete so prikazani grafično in tabelarno, prav tako pa so tudi pisno obrazloženi. 
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2 POTROŠNIŠTVO 

 

Čas, v katerem živimo, nekateri avtorji imenujejo postmoderna, obdobje, ki naj bi sledilo 

moderni. Drugi ga imenujejo posttradicionalno obdobje, ki naj bi sledilo skorajšnji odpravi 

tradicionalnih nazorov. Spet tretji govorijo, da živimo v svetu popularne kulture. Ne glede na 

izraz se vsi strinjajo, da živimo v drugačnem svetu, kjer so stvari presegle tradicijo. Na 

pohodu je doba potrošnje, užitkov, stila, adrenalina, nakupovalnih centrov, torej zlata doba 

ponudbe vsega, kar si zaželiš. Vsi smo aktivni udeleženci potrošniške prakse. Značilnosti te 

kulture in objektov poželenja so prisotne v arhitekturi, naših identitetah in vsakdanjem 

življenju. Prav vsi že poznajo nakupovalna središča, malo morje različnih trgovin, ki poleg 

osnovnega nakupovanja ponujajo vrsto »obnakupnih« aktivnosti. 

 

Fenomen potrošnje je postal pomembna sociološka tema. Kurdija (2000, 9–13) navaja, da 

prisotnost potrošnje, ki močno preveva sodobne družbe, v temelju te družbe tudi definira. Že s 

samo analizo potrošništva bi lahko definirali temeljne značilnosti in dinamiko teh družb. O 

modernih družbah se zelo pogosto govori kot o potrošniških družbah. Potrošništva ni več 

možno obravnavati ločeno od kompleksa vprašanj modernizacije, ker se kaže kot njen vzrok 

in posledica. Marketinško filozofijo, ki je usmerjena k potrebam uporabnikom, imenujemo 

marketinški koncept. Ob širokem sprejetju marketinškega koncepta so na podlagi raziskav 

prišli do zaključka, da je porabnik izjemno zapleten posameznik, pri katerem se pojavljajo 

različne psihološke in socialne potrebe, ki se precej razlikujejo od njegovih bioloških potreb 

(Mumel 2001, 14). 

 

2.1 Potrošništvo skozi zgodovino 

 

Ne ve se natančno, kdaj se je pojavilo potrošništvo, domneva pa se, da že vrsto let nazaj. 

Raziskovalci sklepajo in želijo dokazati, da je bilo porabniško vedenje že leta 1800 tako 

razširjeno in splošno, da se je prva potrošniška družba na svetu zagotovo pokazala prav nekje 

okoli tega leta. Menimo, da je takrat obstajalo in prevladovalo potrošništvo nujnih življenjskih 

potrebščin in ne tako kot danes v sodobnem svetu, ko prestopa vse razumne meje in ljudje 

kupujejo, kolikor morejo.  

 

V drugem obdobju devetnajstega stoletja in na začetku dvajsetega stoletja potrošništvo 

zajame tudi delavski razred, ki je do takrat kupoval samo nujne življenjske potrebščine. V 

ZDA je prišlo do razmaha v času vojne, v Evropi pa nekoliko kasneje, natančneje v 

šestdesetih letih. Seveda se potrošništvo veliko bolj razvije v razvitih državah kot pa v manj 

razvitih. Je pa pripomoglo k nastanku novih delovnih mest.  

 

Potrošniška kultura, kakršno poznamo danes, je dokaj sveža oblika družbene prakse, saj v 

tako velikem obsegu in tako prisotna v življenju posameznika v zgodovini še ni bila. Že 
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zdavnaj je presegla mejo zadovoljevanja osnovnih potreb in tudi ni več izrazito usmerjena v 

kupovanje dragocenega blaga. Iz pravice in možnosti višjih slojev se je preselila na množični 

srednji razred. 

 

Razvoj potrošniške družbe se deli na tri glavna obdobja: obdobje zadovoljevanja mankov 

potreb, obdobje iskanja presežnih užitkov in zadovoljevanja želja ter obdobje investiranja v 

domišljijo in fantazme o samorealizaciji potrošnikov (Ule 1998, 103). Investiranje v 

domišljijo in fantazme, kjer potrošniška ponudba omogoča posamezniku izbiro 

individualnega stila, je v današnjem svetu močno zaznano. Predvsem se posamezniku 

sporočajo tovrstne vsebine prek oglaševanja in množičnih medijev, v množici katerih si 

posameznik oblikuje svojo podobo. 

 

Začetek razvoja množične potrošne kulture je v industrijskem oskrbovanju prebivalstva z 

izdelki in storitvami, namenjenimi zadovoljevanju vsakdanjih potreb. Estetiki in prestižnim 

užitkom niso namenjali pozornosti. Luksuzna potrošnja, namenjena simbolnemu izražanju 

socialnega položaja posameznikov in kulturni senzibilizaciji potrošnikov, je bila v domeni 

socialnih elit. Razlika v življenjskih slogih potrošnikov je bila natančen kazalec socialnih in 

razrednih razlik. To je tip množične potrošnje, značilen za zahodne družbe pred drugo 

svetovno vojno in prvo desetletje po njej (Ule 1999, 140). V Sloveniji je zaradi drugačnih 

političnih razmer to obdobje trajalo malo dlje in se je tudi razvijalo počasneje kot v državah 

zahodnega sveta. Prav zato je razcvet potrošne kulture vezan na devetdeseta leta, ko so se 

začele pojavljali globalne blagovne znamke in nastajati nakupovalna središča. 

 

Razvoj potrošniške kulture je nesporno posledica splošnega razvoja človeštva skozi 

industrijsko revolucijo in razmaha kapitalističnega proizvajanja dobrin. Podlago in pot so ji 

utrle številne gospodarske in politične spremembe v devetnajstem in dvajsetem stoletju. 

»Splošno sprejeto stališče večine teoretikov industrijske revolucije in modernizacije je, da je 

potrošna revolucija in potrošna kultura vzporedni pojav ekonomskim spremembam. Šele 

ekonomske in politične spremembe naj bi omogočile, da je množična potrošnja začela 

nadomeščati elitno potrošnjo« (Luthar 2002, 251). Tako se večina teoretikov strinja, da so 

začetki sodobne kulture umeščeni na začetek prejšnjega stoletja. V ZDA je do razmaha 

sodobne potrošne kulture prišlo v dvajsetih letih dvajsetega stoletja, največji razmah pa so 

ZDA doživljale v petdesetih, šestdesetih in sedemdesetih letih. Evropa je svoj začetek tega 

razmaha postavila v obdobje po drugi svetovni vojni. 

 

V prehodu iz elitne v množično potrošnjo se določeni elementi pomešajo in relativizira se 

razlika med življenjskimi stili različnih socialnih skupin. Tako izdelki začnejo pridobivati 

presežne užitke in postanejo estetsko privlačnejši. Značilno je tudi, da se z namenom 

vzbujanja želje po izdelkih pri potrošnikih pojavita industrija tržnega oglaševanja in medijsko 

izpostavljena kultura (Ule 1999, 104). 
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Potrošniška kultura je v drugi polovici dvajsetega stoletja le še pridobivala na obsegu. Opazno 

je, da je postala množična, lahko bi rekli tudi globalna, po vsebini popularna, integrirana v 

sfero vsakdanjega življenja in človeka samega.  

 

2.2 Definiciji potrošnika in sodobnega potrošništva 

 

V sodobnih družbah področje potrošnje razkriva temeljne karakteristike njenih članov. Način, 

kako in zakaj ljudje trošijo, hkrati odkriva njihov življenjski stil in kolektivne mentalitete. Na 

njihovo konstrukcijo vplivajo mediji, ki v ospredju tržnih obvestil oziroma reklam definirajo, 

kaj in kako določen izdelek oziroma njegova posest prispeva k osebni in socialni identiteti 

posameznika (Ule 1998, 106). Prvi motivator potrošnje je torej ustvarjanje in iskanje 

avtentične samopodobe ter lastnega sveta.  

 

Področje potrošnje tako hkrati pomeni področje prepletanja zasebne in javne sfere v 

vsakdanjem življenju ljudi. Posledica tega je, da se mnoge družbene spremembe najprej 

izrazijo prek potrošnje. Tako se danes v potrošnji na primer zrcalijo posledice demografske 

evolucije in spreminjanje življenjskih potekov. 

 

Potrošnja s svojim vplivom na življenjske stile posredno omogoča tudi ohranjanje določenega 

družbenega statusa oziroma izraža pripadnost določeni skupini. Ljudje si tako po mnenju 

nekaterih avtorjev svoj položaj v družbi oblikujejo s posnemanjem oziroma razlikovanjem od 

drugih. Nižji sloji na družbeni lestvici posnemajo višje sloje, ti pa se želijo razlikovati in si 

zato vedno znova izmišljajo nove načine potrošnje. Pri mladih v sodobnih razvitih družbah 

niso tako pomembne razlike med sloji, v ospredju so predvsem razlike med življenjskimi stili 

in tudi generacijske razlike, kjer se mladi želijo razlikovati od svojih staršev in starejših, ti pa 

se zaradi kultov mladosti, zdravja in lepega telesa želijo približati življenjskemu stilu mladih. 

Znotraj življenjskega stila, ki zajema individualnost, samozavedanje in samoizražanje, pa se 

skriva še tretji motivator potrošnje, to je čutni užitek pri zadovoljevanju posameznikovih 

potreb in želja (Kurdija 2000, 54). V življenju posameznikov se namreč prepleta dialektika 

potreb in želja. To lahko znotraj potrošniške družbe deloma razložimo v smislu, da 

zadovoljevanje potreb razumemo kot potrošnjo, zadovoljevanje želja pa hitro vodi v 

potrošništvo. Razlikovanje potreb in želja je pomembno, saj potrebe zajemajo predvsem 

fizične potrebe po hrani, pijači, toploti, kjer je občutek zadovoljitve znan in hkrati limitiran z 

našo fiziološko potrebo (Kos 1998, 76). 

 

V nasprotju s potrebami se želje generirajo v naši domišljiji, dnevnih sanjarijah in so zato 

neomejene ter brezmejne. Zadovoljitev želje lahko pomeni problem, ker želja izgine, zato 

moramo hitro razviti novo željo. Motiv za potrošnjo je torej zadovoljevanje in hkrati 

ohranjanje želja. V ospredju sta čisti hedonizem in želja po posedovanju vedno novih 

izdelkov. Industrijsko kloniranje potrošniških potreb in želja je zaradi tega že dolgo časa ena 
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izmed najbolj profitnih industrij v modernih družbah. Pri tem se zdi, da proizvajalci pogosto 

pozabljajo na posledice, ki jih takšno ravnanje povzroča okolju (Kos 1998, 76). 

 

Danes je pojem potrošniška kultura dobro uveljavljen in razumljiv v vsakdanji komunikaciji. 

Dejstvo, da je potrošniška praksa posameznikov dosegla ekspanzijo v kulturo kot tako, je 

splošna resnica. Procesa kulture in potrošnje sta povezana: »Eden od najpoglavitnejših 

dejavnikov nastajanja sodobne kulture poteka ravno skozi proces potrošnje. Ta morda najbolj 

nazorno ponazarja duha družbenih sprememb in sociokulturno realiteto sodobnosti, ki jo 

zaznamuje dialektična operacija ponovne prilastitve elementov odtujenosti, ki so z razvojem 

neizbežni« (Kurdija 2000, 150). To, od kod človeku neizčrpna želja po lastninjenju, je 

mogoče najti v razlagah o odtujitvi posameznika in individualizaciji subjekta. Sodobni človek 

si torej na neki način polni praznino izgubljene skupnosti z instantnimi užitki dobrin. 

 

Kaj je gonilo človeka pri potrošnji in nakupu? Verjetno so to želje, poželenje, občutek to 

imeti in uživati. Tako je pretirana želja pripomogla ali celo omogočila razvoj potrošne 

kulture. Gre za željo, ki se je stilizirala in dobila globlji pomen za posameznikovo identiteto. 

Prav to je razlog, da sta bili potrošnja in z njo povezana množičnost na »slabem glasu« pri 

mnogih teoretikih in mislecih kot tudi v splošnem javnem mnenju. Pretirana želja namreč v 

mnogih religijah velja za prepovedano, podobno kot vdajanje užitkom. Prav zato je 

podleganje strastem in željam ocenjeno kot greh in poguba duha (Tatarovec 2005, 4). 

 

»Tako v akademskih kot v intelektualnih krogih je dolgo obstajala težnja po razvrednotenju in 

pogosto obsojanju tistega polja človeškega vedenja, ki sodi v poglavje potrošništvo.« 

(Cambell 1998, 12) Za takšen odziv sta odgovorna dva dejavnika, in sicer ekonomski okvir 

mišljenja, ki postavlja proizvodnjo na pomembnejše mesto in je potrošnja le stranski učinek, 

ter ostanki tradicionalne puritanske miselnosti, ki je obsojala pretirano, luksuzno potrošnjo in 

častila varčnost, delo in odlog nagrade. »Eden glavnih razlogov, zakaj sodobno potrošništvo 

tako preganjajo, je ta, da v glavnem velja za luksuzno ali da ga spodbuja želja« (Cambell 

1998, 12). In ker želja lahko vodi v greh, bi bila potrošnja in njene dobrine, ki so vabile 

množice v skušnjavo, lahko nevarna. Prav zato je bila potrošniška želja hitro obsojena na 

pregon. 

 

Ne glede na obsojanje potrošnje se je ta prijela in razvoj potrošništva je igral pomembno 

vlogo pri nastajanju sodobne družbe. Nastanek sodobne potrošniške družbe je torej močno 

zaznamoval in oblikoval sodobnega človeka in njegovo družbo. 

 

Z deloma prilagojeno ekonomsko definicijo bi lahko dejali, da je potrošništvo sistem, ki 

zagovarja in spodbuja kronično potrošnjo dobrin in storitev, pri čemer se potrošnik ne ozira 

na socialne ali okoljske posledice njihove proizvodnje in uničenja, poveličuje navezanost na 
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materialistične vrednote in neomajno vero, da stvari predstavljajo najboljšo in najvišjo 

vrednoto v posameznikovem življenju. 

 

Za nemoteno delovanje sistema se potrošnika na različne načine spodbuja, da si zagotovi čim 

več materialnih dobrin. Spodbujanje organizirajo proizvodne in storitvene organizacije na 

čelu z oglaševalskimi agencijami, ki po besedah vodje organizacije »Adbuster« človeka 

degradirajo, odvračajo od aktivnega sodelovanja v družbi in v njem ustvarjajo občutke 

pomanjkanja, nervoze, zasvojenosti ter drugih oblik negotovosti, nato pa mu v zameno za 

izdelke in storitve te občutke (vsaj začasno) vračajo nazaj. Najočitnejši je verjetno primer 

degradiranje naravnega ženskega telesa in njegovo nadomeščanje z modelom »idealnega 

telesa«, ki si ga ženske lahko pridobijo z uporabo pravilnih izdelkov in storitev.  

 

Za nakup čim večjega števila dobrin in storitev posameznik seveda potrebuje čim več 

finančnih sredstev, ki si jih pridobi tako, da si zagotovi dobro izobrazbo, dobro plačano 

delovno mesto, dodatno honorarno delo in »ugodne« potrošniške kredite. Ob vsem tem 

posameznik neprestano tekmuje z drugimi potrošniki v iluziji o neomejenem številu ljudi v 

medsebojni konkurenčni tekmi za omejeno število dobrin. Mnogi raziskovalci tega obnašanja 

le-to opisujejo kot tako imenovano »podganjo dirko«, v kateri »zmaga tisti, ki umre z največ 

igračkami« (Tatarovec 2005, 2). 

 

Po Cambellovi razlagi (2001, 61) je ena izmed najpomembnejših stvari, ki označujejo novo 

dobo potrošnje »želja«. Zgodovinski subjekt potrošnje postane želeči subjekt. Dobrine »ne 

potrebuje več«, temveč »si jih želi«. Želja je bistvo sodobnega subjekta potrošnje. Želje v 

osnovi ni mogoče potešiti, zavita je v neskončno zanko vnovičnega ponavljanja. 

 

»Za sodobno potrošniško družbo je značilno tako to, v kolikšni meri posamezniki razpolagajo 

z dobrinami, kot to, v kolikšni meri jih pridobivajo. Moderna potrošnja tako zadeva visoko 

raven kroženja dobrin, ne samo visoke ravni pridobivanja. Temeljna motivacija, ki vodi 

potrošnike, je želja, da bi v realnosti izkusili to, kar so že užili v domišljiji. Zato resnični 

fokus želje ni toliko sam predmet kot izkušnja, ki jo bo – tako verjamemo – prinesla posest 

takega predmeta« (Cambell 1998, 20). Prav s tem je mogoče pojasniti, zakaj ljudje kupujemo 

tudi tisto, česar na videz ne potrebujemo. Posameznikovi fantazmi so torej ključi pri 

odločanju. 

 

V literaturi najdemo več definicij, ki opredeljujejo potrošnika kot porabnika, kupca in 

odjemalca. Ena izmed vsestransko uporabnih je naslednja: »Potrošnik je oseba, ki ima 

možnosti, vire in sposobnost za nakup dobrin, ki jih ponuja trg, z namenom zadovoljiti osebne 

ali skupne (družinske) potrebe« (Mumel 2001, 18). 
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Vide (2006) navaja, da je občutek pripadnosti neki skupini ena izmed najmočnejših 

človekovih potreb. V potrošniški družbi so se stari občutki pripadnosti in lastne identifikacije, 

ki sta jih dajali vera in izobrazba, nadomestili z identifikacijo skozi materialne dobrine ali 

blagovno znamko. Takšna umetno ustvarjena situacija je izredno nestabilna, saj posameznika 

v hitro spreminjajočem se okolju pušča zmedenega, nezaupljivega v stiku s svojimi pravimi 

željami in v pomanjkanju pristnih odnosov z ljudmi. Večina odnosov temelji na 

vzpostavljanju medsebojnih odnosov, v katerih vidijo finančno korist. 

 

Pomembna je še ena definicija sodobnega potrošnika (Kurdija 2000, 11), ki navaja, da se 

praktično vsak nakup izteče v dobesedno razočaranje, kar kaže na to, da opredmetena želja 

kmalu po pridobitvi izpuhti. Pravi potrošnik potem, ko izpelje nakup, pogosto nima več želje 

po tem konkretnem predmetu. Včasih se potrošnik obnaša tako, kot da tega predmeta ni nikoli 

imel. Občutek je vedno naknaden, torej po tem, ko je predmet že pridobljen. To kaže na to, da 

želja nikoli ne more biti potešena. 

 

Potrošništvo sprva povzročajo proizvajalci, saj s svojimi vedno bolj naprednimi in 

izboljšanimi izdelki prodirajo na trg novih izdelkov. Brez izdelkov, ki jih ti proizvajajo, ni 

potrošništva, saj ljudje ne bi imeli česa kupiti.  

 

Velika večina potrošnikov se ne glede na to, kaj kupujejo, o izdelku ali storitvi pred nakupom 

informira.  

 

2.3 Vedenje potrošnikov pri procesu nakupa 

 

Vedenje kupcev usmerjajo njihovi motivi, potrebe in želje. Človek ima zelo kompleksen in 

zapleten sistem motivov, ki povzroča tudi kompleksno vedenje kupcev. Motivacijski procesi 

so duševni procesi, usmerjeni v doseganje ciljev (Skok 2012, 25).  

 

Če želimo spoznati, kaj kupca privede do nakupa, moramo omeniti dejavnike, ki vplivajo na 

vedenje kupcev. Dejavnike, ki kupca usmerjajo k določenemu vedenju pri procesu nakupa, 

lahko razdelimo v naslednje skupine: psihološki dejavniki, sociološki dejavniki, ekonomski 

dejavniki in tržni dejavniki (Skok 2012, 30). 

 

2.3.1 Psihološki dejavniki vedenja 

 

Kupec kupuje, ko se zave svojih potreb in želja, vendar pa kupuje pod vplivom svojih stališč, 

zaznav, vrednot, učenja in osebnostnih lastnosti. Kupil bo izdelek, do katerega ima pozitivno 

stališče in ga dojema kot nekaj koristnega, lepega in zanimivega. Ker se določenih nakupov 

tudi naučimo, se proizvajalci trudijo, da bi potrošnike naučili nakupov določene vrste blaga 

ali jih preusmerili k novim izdelkom (Malovrh in Valentinčič 1996, 61). 
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2.3.2 Sociološki dejavniki vedenja 

 

Kultura je način vedenja ljudi v družbi in vključuje znanje, umetnost, verovanje, moralne 

vrednote, navade ter druge elemente, ki se jih posamezniki držijo v družbi. Na življenjski slog 

posameznikov in skupin vpliva tako, da postavlja posebna pravila (norme), ki temeljijo na 

kulturnih vrednotah in prepričanju o tem, kaj je v družbi primerno in kaj ne. 

 

Subkulture so poseben način vedenja neke družbene skupine, ki se oblikujejo glede na starost 

(otroci, najstniki, odrasli, starostniki), lokacijo (prebivalci večjih mest, prebivalci podeželja) 

itd. 

 

Potrošnik je pri nakupih pod vplivom kulture družbe, ki jih pripada, njene tradicije, umetnosti, 

znanja, navad, običajev, verovanj, moralnih vrednot in vsega, kar je za neko družbo značilno. 

Vpliv tradicije se še najbolj kaže v prehrani, v uporabi simbolnih predmetov ob verskih in 

drugih običajih. 

 

Na nakupe posameznika vplivajo tudi prijatelji, sorodniki, sosedje in drugi posamezniki, kot 

so znane osebnosti. Vpliv na nakupne odločitve imajo tudi organizacije, društva ali druge 

skupine, v katere se posameznik vključuje. Lahko pa se kupec socialno enači ali tekmuje s 

svojimi vzorniki in hoče imeti tudi sam to, kar imajo prijatelji, sodelavci, sosedje. Trgovci te 

sociološke dejavnike pridno izrabljajo tako, da ob predstavitvah izdelkov povedo, kdo od 

znanih osebnosti že ima tak izdelek, ali pa znane osebnosti uporabijo za predstavitev 

posameznih izdelkov (Malovrh in Valentinčič 1996, 62). 

 

2.3.3 Ekonomski dejavniki 

 

Kupna moč in cena sta dejavnika, ki zelo močno vplivata na vedenje kupcev. Od kupčevega 

dohodka je odvisno, ali si lahko zadovolji le nujne življenjske potrebe ali pa si lahko privošči 

še kaj več. Pri nakupu dobrin trajne rabe, ki zahtevajo visoke izdatke (avto, stanovanje, 

pohištvo), si potrošnik vzame več časa za iskanje ustreznega izdelka, za informacije o cenah, 

pogojih plačila in drugih ugodnostih. 

 

Višina prodajne cene izdelka je eden izmed osnovnih dejavnikov pri odločanju za nakup. 

Kupec si spremembo cene razlaga po svoje. Cena se lahko zdi kupcu previsoka, prenizka ali 

ravno pravšnja. Močno znižanje cen lahko doseže nasproten učinek od pričakovanega 

povečanja povpraševanja. Kupec lahko to razume kot morebitno pomanjkljivost izdelka, 

njegovo zastarelost, finančne težave prodajalca ipd. (Malovrh in Valentinčič 1996, 62). 
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2.3.4 Tržni dejavniki 

 

Na vedenje kupcev močno vplivajo tudi tržni dejavniki, kot so kakovost izdelka, zunanji 

videz, funkcionalnost, blagovna znamka, garancija, servisne storitve, embalaža, ekonomska 

propaganda. 

 

Kakovost izdelka merijo kupci s tem, koliko lastnosti izdelka zadovoljijo njihove potrebe. 

Poleg tega, kako kakovostno je izdelan in iz kakšnih materialov je, je pomembno, da ustreza 

njihovemu okusu, modi in je uporaben. Kupci ocenjujejo kakovost izdelka predvsem skozi 

ceno. 

 

Zunanji videz izdelkov je v današnji dobi pretežno vizualnega zaznavanja zelo pomemben. 

Kupci so pod velikim vplivom oblike, velikosti, barve izdelka, saj ima to nanje močan optični, 

spominski in čustveni učinek. Izdelek, ki ga kupec takoj opazi in si ga zaradi tega zaželi, je že 

skoraj prodan. 

 

Blagovna znamka izdelka omogoča razlikovanje med podobnimi izdelki. Lahko je ime 

izdelka, grafični znak ali kombinacija obojega. Zaradi prednosti blagovne znamke, kot so 

lažja izbira, krajši čas nakupa (ker že poznamo proizvajalca), manjše tveganje (ker zaupamo 

blagovni znamki), zagotovljena določena stopnja kakovosti, so kupci za izdelek ugledne 

blagovne znamke pripravljeni plačati več kot za podoben izdelek brez blagovne znamke. 

 

Garancija in servisne storitve so pomembne pri nakupu tehničnega in tudi drugega blaga, saj 

zagotavljajo dodatno kakovost izdelka. S tem proizvajalec odpravi nezaupanje do novega 

izdelka in poveča prodajo. 

 

Embalaža in deklaracija vplivata na nakup, saj izdelek s svojim videzom pritegne ali pa ne. 

Zaradi velike konkurence si proizvajalci želijo pritegniti kupce tudi z embalažo (Malovrh in 

Valentinčič 1996, 63). 

 

2.4 Motivi, ki vplivajo na nakup 

 

Razvite družbe so vse bolj potrošniško usmerjene. Materialne dobrine mnogim postajajo 

vrednote – statusni simbol, po drugi strani pa postajajo mnogi izdelki, ki so včasih veljali za 

luksuz, že življenjska nuja. Z zviševanjem življenjskega standarda in izobrazbe ljudi se 

spreminjajo življenjske navade in stil življenja, ki vpliva na potrošnjo (na primer drugačne 

prehrambne navade, drugačna kultura bivanja, prevozi z osebnimi avtomobili, množične 

športne aktivnosti itd.) (Malovrh in Valentinčič 1996, 55). 
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Prav gotovo imajo tudi danes pri nakupu prednost osnovne življenjske potrebščine: hrana, 

obleka, obutev, stanovanje, elektrika, kurjava, zdravila. Starši dajejo prednost otrokovim 

potrebam pred lastnimi.  

 

Veliko sprememb opažamo pri zadovoljevanju potrebe po varnosti. Čutimo se bolj ogrožene 

kot pred desetletji, zato zavarujemo svoje domove z varnostnimi ključavnicami, alarmnimi 

napravami, zavarovalninami. Večja ekološka ogroženost in hkrati večja ozaveščenost ljudi 

vplivata na nakup biohrane, oblačil, pohištva in drugega blaga iz naravnih materialov. Več 

porabimo za zdravila in pripomočke za varovanje zdravja. 

 

Med psihosocialnimi potrebami sta zelo močno izraženi potreba po ugledu in uveljavljanju. 

Zelo radi se usklajujemo z drugimi. Izrazito se je povečala potreba po znanju in 

informiranosti. Neprimerno več denarja kot včasih porabimo za izobraževanje, knjige, revije, 

časopise, potovanja. V vsaki hiši so radio, televizijski sprejemnik in računalnik. Stanovanja 

opremljamo z mnogimi umetniškimi in dekorativnimi predmeti, da zadostimo potrebi po 

lepoti in urejenosti (Malovrh in Valentinčič 1996, 55). 

 

Spremenjenim potrebam skušata proizvodnja in trgovina sproti prilagoditi svojo ponudbo, 

hkrati pa z novimi izdelki sprožata vedno nove potrebe in želje potrošnikov. 

 

Kako lahko posameznik zadovolji svoje potrebe, je odvisno predvsem od njegove kupne moči 

oziroma standarda, ki ga ima. Kupna moč je zelo relativna in se lahko v določenem okolju 

zelo hitro spremeni (na primer, če gre tovarna v stečaj in ostane veliko delavcev čez noč brez 

zaslužka). 

 

Ljudje z nizkimi dohodki imajo malo razpoložljivega denarja za nakupe, zato dajejo prednost 

razumsko preračunanim osnovnim potrebam. Iščejo najcenejše rešitve. Več delajo sami – 

popravljajo, šivajo, sami pridelujejo hrano. Nakupi so manjši, pa tudi izbira blaga in storitev 

je pri njih drugačna (Malovrh in Valentinčič 1996, 56). 

 

Večja kupna moč omogoča kupcem, da porabijo precej denarja po trenutnem nagibu. Cena za 

njih ni tako pomembna, zato se večkrat lahko odločajo za nakup iz čustvenih motivov. 

Posegajo po luksuznem blagu in unikatnih izdelkih, ker so jim všeč in si jih želijo. Gre za 

zadovoljevanje višjih, izbranih želja, ne le za življenjsko nujo (Malovrh in Valentinčič 1996, 

56). 

 

Kupci z nizko kupno močjo kupujejo predvsem osnovna živila, kot so kruh, mleko, olje, 

sladkor, moka, riž, testenine, krompir ipd., kupci z višjo kupno močjo pa tudi delikatesno 

blago, kot so suhe salame, pršut, posebni siri, olive, kaviar, slaščice, drage žgane pijače, sadje 

ipd. Tako prvi zadovoljijo le potrebo po preživetju, drugi pa tudi potrebo po užitkih, po 
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lepem, po ugledu, po novem itd. Pravijo, da bi pri hrani lahko prihranili polovico sredstev, ki 

jih porabimo zanjo, vendar je to le statistično povprečje. Posameznik lahko porabi celo manj 

kot potrebuje za zdravo življenje in da bi bil sit, drugi pa veliko nad osnovno potrebo. 

 

Pri oblačilih marsikdo troši le za najnujnejša sezonska oblačila, drugi pa si lahko privoščijo 

oblačenje po najnovejši modi, po strogih zapovedih elegance, z obleko lahko poudarjajo svoj 

socialni status, pridobivajo ugled, si z njo zagotovijo samozavestno nastopanje v družbi, 

zadovoljijo estetske potrebe ipd. Podatki, ki veljajo za povprečje, navajajo, da ljudje za 

oblačila porabimo osemdeset odstotkov več denarnih sredstev, kot je nujno potrebno. Še 

očitnejši je vpliv kupne moči pri avtomobilih. Nekateri s težavo privarčujejo za nakup 

najcenejšega rabljenega vozila, drugi si lahko privoščijo nakup najdražjega in najnovejšega 

modela priznane znamke (Malovrh in Valentinčič 1996, 57). 

 

Motive za nakup bi lahko razdelili na razumske in čustvene. Po navadi se razumski in 

čustveni motivi med sabo povezujejo in dopolnjujejo. Kupec kupi, ker nekaj potrebuje in je 

primerna cena. Kupec kupi, ker mu je nekaj všeč in je tudi kakovostno (Skok 2012, 25). 

 

Kupec pride v prodajalno, da bi v okviru svojih zmožnosti čim bolje zadovoljil svoje potrebe 

in želje. Motive za nakup lahko razdelimo tudi na notranje, zunanje in posebne motive (Skok 

2012, 26). 

 

Notranje motive lahko opredelimo kot razumske motive, saj kupci kupujejo blago, ki najbolje 

zadovoljuje njihove potrebe, želje, okus in plačilno sposobnost. Trgovci morajo zato skrbeti 

za večjo izbiro in tudi za proučevanje kupcev, ki jim je blago namenjeno (njihov socialni 

izvor, poklic, navade, potrebe in možnosti). Lastnosti blaga so vsebovane v notranjih motivih, 

zaradi katerih se kupec odloča, ali bo kupil lepši izdelek boljše kakovosti ali cenejši in 

uporabnejši izdelek (Skok 2012, 26). 

 

Zunanji motivi za nakup niso odvisni od blaga, temveč od organizacije trgovske mreže, 

urejenosti prodajalne, moderne ureditve, ponudbe različnih storitev. Tudi odnos do kupcev ter 

prijetni, urejeni in kulturni prodajalci so pomemben zunanji razlog, zaradi katerega se kupec 

raje vrača v trgovino. 

 

Posebni motivi pa so bolj povezani s čustvenimi odločitvami. Na nakup parfuma na primer 

vpliva vonj, ki nam je všeč. Verjetno nikoli ne bomo kupili kavbojk, ki so iz mode in nam 

njihova barva ni všeč (Skok 2012, 27). 
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3 RAZVOJ POTROŠNIŠTVA V SLOVENIJI 

 

Socialistična ureditev Jugoslavije je postavljala določene omejitve tako pri trošenju kot pri 

sami zalogi potrošnih dobrin. Uvoz tujega blaga je bil reguliran, saj je država želela zagotoviti 

prodajo in uporabo lastnih izdelkov. Socializem se je odrekal in umikal potrošnjo pred 

svojimi državljani, vendar so potrebe po dobrinah (lažne ali ne) v prebivalstvu vendarle 

obstajale. Tako ni presenetljivo dejstvo, da je mnogo državljanov poiskalo, kar je želelo, 

izven državnih meja, najlažje v sosednjih državah (Tatarovec 2005, 24). 

 

Luthar (2004) navaja, da se je kmalu po ukinitvi vizumov na jugoslovansko-italijanski meji, 

torej po letu 1955, začel fenomen čezmejnih nakupov. Med letoma 1960 in 1969 se je število 

kupcev povečalo za desetkrat in sezonsko nakupovanje v Italiji, posebej v Trstu, je postalo 

tako pomemben del potrošne in materialne kulture v Jugoslaviji, da ga lahko obravnavamo 

kot kulturni fenomen. 

 

Italija pa ni bila edina destinacija za čezmejne nakupe. Tudi Avstrija je predvsem s ponudbo 

prehrambnih izdelkov postala priljubljeno nakupovalno središče. V Avstrijo so hodili 

predvsem po kavo, pralni prašek, čokolado, olje in tehnične izdelke (televizija, kamera). 

Italija je bila predvsem prestolnica mode in je še danes, po petdesetih letih, priljubljena 

destinacija za nakup oblačil (Tatarovec 2005, 25). 

 

Nakupovalni turizem pa je bil delno tudi v interesu države. Na eni strani je nudil zadovoljivo 

ponudbo osnovnih dobrin, ki je država z ekonomskim sistemom ni mogla zagotoviti, na drugi 

strani pa je omogočal stik z dobrinami iz Zahoda, katerih uvoz je država preprečevala. Ljudje 

so z nakupovalnim turizmom prišli do želenih dobrin, relativna odprtost meja pa je ustvarjala 

občutek svobode. Socialni mir je bil tako v popolnosti dosežen, saj je bilo pomanjkanje dobrin 

edino, kar je v državi z visoko stopnjo zaposlenosti, dobrim šolskim sistemom in dobro 

socialno varnostjo ogrožalo stabilnost državnega socialističnega sistema (Švab 1998, 141). 

 

Slabe ekonomske razmere in antipotrošniška miselnost so pogosto privedli do pomanjkanja 

osnovnih dobrin, ponudbe izdelkov iz tujine pa sploh ni bilo. Vse to je poleg omenjene 

relativne odprtosti meja, cenovnih ugodnosti nakupov v tujini in velike ponudbe izdelkov 

vplivalo na to, da je od šestdesetih let naprej v slovenskem prostoru prišlo do razvoja 

individualnih in družinskih nakupov, zlasti v dveh kapitalističnih sosedah, Italiji in Avstriji 

(Švab 1998, 135–138).  

 

Pri nakupovalnem turizmu pa je pomemben tudi socialno-kulturni kontekst. Ljudje so se s 

pomočjo nakupovalnega turizma v vsakdanjem življenju približali zahodnemu načinu 

življenja. Vpliv Zahoda je bil najvidnejši v modnih trendih oblačenja, vendar pa je 

nakupovalni turizem zajemal nakupovanje vseh vrst potrebščin. Dejstvo, da je bilo to blago 
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kupljeno v tujini, torej težje dosegljivo, je povečalo njegovo vrednost in pomen. Lastnik 

takega blaga pa si je s tem ustvarjal neki standard in ugled, ki je bil specifičen za socialistični 

kontekst, v katerem je v tujini kupljen izdelek, ne glede na kakovost, asociiral na pozitivne 

predstave življenja na Zahodu (Švab 1998, 141). 

 

V obdobju tranzicije, ko si je Slovenija leta 1991 izborila samostojnost, je spremenila tudi 

politični sistem in tako je nastopilo obdobje demokracije in kapitalizma. Sprostil se je uvoz in 

s tem se je začel čas sprememb, predvsem v smislu dohajanja razvitih kapitalističnih družb in 

njihovih potrošniških sistemov. Razvoju in rasti slovenske potrošniške kulture so botrovali 

otvoritev nakupovalnih središč z dodatno ponudbo zabavnih vsebin, odprtje trga za vstop tujih 

blagovnih znamk, porast medijske ponudbe ter upad čezmejnih nakupov. Slovenska 

potrošniška kultura se je začela razvijati v sredini devetdesetih let in svoj vrh dosegla v prvih 

petih letih novega tisočletja. 

 

3.1 Prostori, namenjeni masovni potrošnji 

 

Večina avtorjev navaja, da potrošna kultura svoj vrhunec doseže v nakupovalnih središčih. 

Ker so nakupovalna središča tisti družbeni prostor, ki je v moderni zgodovini nov, ga bomo v 

naslednjih vrsticah predstavili podrobneje. 

 

Nakupovalna središča (angl. shopping mall) »/…/ so zasebni prostori, ki so popolnoma 

izolirani od preostalega sveta – tako klimatsko kot družbeno. Najbolj enostavni so samo 

notranja ulica trgovin in lokalov, bolj stilizirani sofisticirani malli pa so večnadstropne 

notranje arkade, mesta v malem, pogosto oblikovana tako, da simulirajo arhitekturo pravega 

mesta ali celo eksotične mediteranske vasi, med trgovinami oblikujejo trge z vodometi, 

mešajo elemente, ki označujejo notranji prostor in elemente, ki označujejo naravo (drevesa, 

ulične svetilke in klopi) in skušajo v nas vzbuditi nostalgične spomine na sosedstvo in 

izgubljeno skupnost« (Luthar 2002, 259). 

 

Chaney navaja, da so veleblagovnice pomembna inovacija, saj so potrošnikom prve 

omogočile obsežno ponudbo, cenovno dostopnost, učinkovitost, neosebnost in neobveznost 

nakupa ter so tako dobile poseben status. Veleblagovnice so bile pomemben uvod v 

potrošniško kulturo, ponastavile so niz uveljavljenih vrednot in navad, ki so povezovale odnos 

med nakupom in pridobivanjem dobrin. Posebnost, ki jo Chaney omenja, je, da so 

veleblagovnice odprle številna delovna mesta ženskam srednjega in nižjega razreda ter jim 

tako omogočile možnosti zaposlitve in razvoja kariere. Sicer so ženske predstavljale večino 

zaposlenega osebja v veleblagovnici šele po letu 1914, vendarle je za veleblagovnice 

obveljalo, da je to »svet žensk«. Prve so kot potrošnice nastopile ženske, saj so bile prav one 

redne obiskovalke in nakupovalke v veleblagovnicah. 
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Veleblagovnic nista zaznamovala le razširjen prostor in široka ponudba, temveč so tako kot 

danes nakupovalna središča že omogočale in pomenile način preživljanja prostega časa, 

združenega z nakupovanjem. »Veleblagovnice so bile več kot samo prostor, kjer se je 

kupovalo in prodajalo blago. Poleg pridobivanja kulturnega kapitala so sodelovale v razmahu 

javnega prostora in spektakla, ki je vključeval velike mednarodne razstave, muzeje, galerije, 

vrtove za prosti čas, nekoliko kasneje pa še kinematografe, in ponujale nenavadno dolgo vrsto 

storitev, zabav in vizualnih užitkov. Ljudje so jih obiskovali kot turistične atrakcije – kot 

spomenike modernosti – zaradi radovednosti in užitka, ki so ga nudile /…/ Nudile so 

nadzorovane prostore za otroke, toalete in sobe za pudranje, frizerje, klube za gospodo, 

knjižnice, sobe za pisanje, banke, drsališča, živalske vrtove« (Nava 1998, 171). 

 

Veleblagovnice so bile nekakšen predpogoj za nastanek nakupovalnih središč. Prav zato si 

bomo v nadaljevanju pogledali, kdaj se je pojavila oblika nakupovalnega središča, kje in kako 

se je razlikovala od veleblagovnice.  

 

Znanilka sodobnega nakupovalnega središča je bila Galleria Vittorio Emanuele v Milanu 

(končana leta 1877), prvi načrtovani zunanji nakupovalni center pa je bil zgrajen v ZDA leta 

1916. Southdale Center v Minnesoti, zgrajen leta 1956, velja za prvega med sodobnimi 

nakupovalnimi središči.  

 

Nakupovalni centri so osvojili svet. Pa ne toliko zaradi ponudbe dobrin kot zaradi dejstva, da 

nudijo cel spekter spremljevalnih dejavnosti, ki ljudem omogočajo preživljanje prostega časa. 

»Postajajo prostori komunikacije in družabnosti, zbirališče šolske mladine in upokojencev, 

sprehajališča za mlade družine in prostor najstniških ljubezenskih sestankov. V bolj 

sofisticiranih oblikah nakupovalnih mallov v ZDA najdemo več veleblagovnic, ki služijo tudi 

v arhitekturnem smislu kot središče malla, kinodvorane, lokale z video igrami, tematske 

gostilne, frizerje, kozmetične salone, banke, turistične agencije, zdravniške ordinacije, 

tematske zabaviščne parke za otroke, drsališča, hotele, slastičarne in kavarne. Kupci in 

sprehajalci niso tam samo iz funkcionalnih razlogov, da bi kupili blago, ki si ga želijo ali 

potrebujejo. Nakupovanje v mallih je prostočasna aktivnost, ki vključuje tudi prakso 

ogledovanja, vizualne potrošnje, okolja in ljudi in družabnosti. Nakupovalni center/mall je 

kulturna oblika, ki govori o naravi javne kulture, tako da vpliva na oblike sociabilnosti 

(družabnosti), ki jo prostor omogoča« (Luthar 2002, 259). Menimo, da se fenomen 

združevanja nakupovanja in drugih aktivnosti, ki jih najdemo v nakupovalnih centrih, v 

Sloveniji iz leta v leto bolj razvija. 

 

Najizrazitejši kazalec, poleg tega, da »vsakemu Slovencu pripada en kvadratni meter 

trgovine« (Pavlovič 2005, 2), je prav razvoj nakupovalnih središč. Iz prvega zametka 

nakupovalnega središča iz leta 1993, Javnih skladišč, kjer se je prvič v Sloveniji odprla ulica 
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trgovin (v zaprtem prostoru) z veliko izbiro, stoji danes največje nakupovalno središče v 

Sloveniji, znano kot BTC City. 

 

»Naval potrošnikov na nakupovalna središča so lastniki nakupovalnih središč hitro začeli 

nadgrajevati s prostori množične kulturne potrošnje, med katere sodijo kompleksi kinodvoran, 

tematski parki, galerije, restavracije, gledališča in tako razširili trgovsko ponudbo še na 

zadovoljevanje vsakdanjih potreb ljudi po sprostitvi, zabavi, druženju in socialnih stikih« 

(Uršič 2003, 52). 

 

3.2 Socialni status Slovencev in vpliv na potrošnjo 

 

Pred osamosvojitvijo nismo hodili v isto trgovino zaradi kartic zvestobe, temveč zaradi 

bližine in prijaznosti prodajalk. Finančne krize nismo »prikrivali« s kreditnimi karticami, 

temveč s čeki, uveljavljanje garancije pa je bilo prej redkost kot pravilo. 
 

V času od osamosvojitve do danes so se nakupovalne navade Slovencev močno spremenile. 

Nekoč so zaradi kupne moči in ponudbe v trgovine hodili največkrat z listki, večinoma po 

osnovna živila. Takrat je bilo v navadi, da so imeli v gospodinjstvu ozimnico, da so jeseni 

nakupili osnovna živila, da so imeli doma zaloge sladkorja, moke in testenin »za vsak 

primer«, navaja Kutinova.  Ampak kopičenje zalog je bilo takrat del kulture. 

 

Kutinova ugotavlja, da danes kupujemo sproti, kar potrebujemo. Večjih zalog doma nimamo. 

Zanimivo pa je, da se nekatere nakupovalne navade tudi zdaj vnovič spreminjajo. Včasih so 

se kupovala živila za sproti, kot sta kruh in mleko. V vmesnem obdobju se je trend 

vsakodnevnega nakupovanja začel spreminjati, z gospodarsko krizo pa so kupci začeli 

kupovati večkrat po manj in v različnih trgovinah. »Prej smo največkrat nakupovali v najbližji 

lokalni trgovini, velikih trgovskih centrov ni bilo. Ni bilo potrebe, da bi nas privabljali z 

bleščečimi trgovinami, kjer bi preživeli čim dlje časa, kar se danes dogaja« (Kutin, 2011). 

 

Nekoč ni bilo hipermarketov, niti tujih trgovcev. Površine trgovin so večje, število 

nakupovalnih centrov se je povečalo. Kutinovo moti, da večji centri rastejo na obrobjih mest, 

medtem ko v središčih praktično ni več trgovin. Navaja, da zato težko nakupujejo starejši 

ljudje, ki se ne morejo peljati dvajset kilometrov po nakupe. »V preteklosti je bilo normalno, 

da si šel po osnovna živila 'za vogal', danes pa ni več tako. Danes je celo tako, da so v manjših 

trgovinah višje cene. Zato marsikdo raje nakupuje v večjih centrih, kjer pa je 'bombardiran' s 

ponudbo. In vprašanje je, ali je to tudi dobro za njegovo denarnico« (Kutin, 2011). 

 

Trgovke so včasih znale seštevati, danes samo odčitajo kodo. Včasih so morale tudi obvladati 

artikle. Bilo jih je sicer bistveno manj, ampak veliko cen so morale znati na pamet. Sicer so 

bile cene na izdelku, danes pa je cena na polici, ampak na tisti polici ni tistega izdelka. Prav 
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zato je treba zelo natančno preveriti, kaj kupujemo. Treba je preveriti številko črtne kode in 

izdelka na polici, še povzame Kutinova. 

 

V devetdesetih tudi ni bilo kreditnih kartic in kartic zvestobe. V začetnem obdobju se je 

plačevalo z gotovino ali s čeki, ki so izginili. Čeke se je pisalo tudi za premostitev finančne 

krize, ker niso bili unovčeni takoj. Po plačilu z debetno kartico pa gre denar danes hitro 

naprej. Ob podražitvah so bile inventure, trgovke so imele veliko dela z zamenjavo cen na 

izdelkih. Ker je bila ponudba manjša, se je za osnovne izdelke vedelo, kakšne so cene. Danes 

bi bilo zanimivo izvesti anketo, koliko kaj stane, kar je delno tudi posledica negotovinskega 

plačevanja. 

 

Nekoč ni bilo samopostrežnih blagajn, kot jih imamo danes, ko je komunikacija med 

trgovcem in kupcem minimalna. Ponudba je večja, vedno več moramo narediti sami. Tudi 

zato je čedalje manj delovnih mest in ljudje težje dobijo službo. Nekoč smo se pritoževali, da 

trgovci premalo vedo, danes v kakšni trgovini iščemo prodajalca, da bi ga lahko kaj vprašali.  

 

To ne velja toliko za prehrambne trgovine, kjer večino stvari izberemo sami, temveč bolj za 

tehnične trgovine ali trgovine s pohištvom, kjer je včasih problem dobiti trgovca, ki bi nam 

kaj povedal. Včasih bi mogoče raje imeli malce več osebnega stika, ugotavlja Kutinova. 

 

Kutinova ocenjuje, da se je slovenska trgovina od osamosvojitve v nekaterih delih zelo 

spremenila, v nekaterih pa ne tako zelo. Nekateri trgovci so bili že nekoč zelo prijazni, dejstvo 

pa je, da je bil takrat trg ponudnika in ne potrošnika, zato je bilo potrebne precej prijaznosti s 

strani kupca, da smo lahko kupili določene izdelke, predvsem tiste, ki so bili redko na policah. 

Danes je situacija obratna. Ampak za razliko od nekaterih preostalih držav nekdanje 

Jugoslavije nekega resnega problema s pomanjkanjem v Sloveniji ni bilo. Koristila nam je 

namreč bližina meje. 

 

»Prehajanje meje v Avstrijo in Italijo ni bil problem. Nasprotno – v začetku devetdesetih smo 

zaradi ugodnejših cen čez mejo hodili po vsakodnevnih nakupih« (Kutin, 2011). V času 

osamosvojitve so bili namreč na trgovinskih policah večinoma domači izdelki, ponudba iz 

tujine je postala bogatejša po odprtju mej. V času Jugoslavije je bilo malo deviz, ki jih je bilo 

treba dati za uvoz. Vse, kar je bilo uvoženo, je bilo zato veliko bolj obdavčeno. 

 

Nekateri domači izdelki so bili izredno kakovostni, določena industrija je bila povsem 

primerljiva s tujo. »Vprašanje je, ali smo za to plačali preveč. Najverjetneje tudi, v nekem 

segmentu. Ampak ni bilo vse, kar je bilo domače, slabo. Danes imamo celo paleto ponudbe, 

od zelo cenenih izdelkov vprašljive kakovosti do solidnih izdelkov, ki so nekateri relativno 

dragi ali pa tudi ne. Bistveno težje je izbirati. Ni bilo pa tako slabo, kot bi nekateri 

pričakovali, če pogledamo 20 let nazaj«  (Kutin, 2011). 
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V zadnjih dveh letih je možno opaziti spremembe v nakupnih navadah slovenskih 

potrošnikov. Vsi postajamo bolj racionalni in vse pogosteje se poraja vprašanje, kaj resnično 

potrebujemo in koliko smo za to pripravljeni plačati. Očitno se zaradi stanja v državi in zato s 

posledično nižjo kupno močjo potrošnikov vračamo v obdobje, ki je bilo opisano v zgornjih 

nekaj odstavkih. 

 

Potrošniki se bomo vrnili v lokalne trgovine, kjer se bomo založili z le najosnovnejšimi 

izdelki, nakupovalni centri pa bodo ostali za sprehode, igrišče za otroke in nenakupno 

druženje.  

 

To, ali te domneve držijo, se je skušalo objektivno preveriti z empirično raziskavo, katere 

rezultati so predstavljeni v nadaljevanju zaključne naloge. 
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4 TRŽNA RAZISKAVA 

 

4.1 Opis metode 

 

Za zbiranje podatkov in ugotavljanje obstoječega stanja je kot instrument raziskovanja 

uporabljena tržna raziskava, opravljena s pomočjo anketnega vprašalnika, ki spada med 

kvantitativne metode družboslovnega raziskovanja. Anketni vprašalnik je vprašalnik zaprtega 

tipa, kjer so vnaprej določeni in ponujeni vsi možni odgovori, med katerimi lahko vprašana 

oseba izbira. Na tak vprašalnik anketiranci lažje in hitreje odgovarjajo, saj se jim ni treba 

ubadati s tem, kaj bi napisali kot odgovor. 

 

Družboslovne metode raziskovanja se v grobem delijo na kvantitativne in kvalitativne. Pri 

kvantitativnih metodah gre večinoma za številčne oziroma numerične podatke (na primer 

starost v letih, število otrok, strinjanje z neko trditvijo na lestvici od 1 do 5, kjer višja ocena 

pomeni višje zadovoljstvo, nižja ocena nižje zadovoljstvo itd.). Tudi če pri kvantitativnih 

metodah ne gre za številčne podatke, temveč na primer za podatke na nominalnem nivoju, kot 

je na primer spol (moški/ženski), so običajno ti podatki šifrirani s številko in vneseni v 

razpredelnico, kjer vrstice običajno predstavljajo enote (anketirance), stolpci pa spremenljivke 

(atribute, merjenje lastnosti). Na podlagi tako pripravljene tabele je možno s pomočjo raznih 

statističnih in drugih metod te podatke kvantitativno (količinsko) analizirati.  

 

Pri kvantitativnih metodah lahko na primer s pomočjo anketnega vprašalnika anketirancu 

določene informacije prikličemo iz kratkoročnega spomina, na primer z vprašanjem, katerih 

televizijskih oglasov se spomnite, pri čemer na primer anketar anketirancu ne izda vseh 

možnih odgovorov. V tem primeru lahko na primer anketiranec našteje nekaj oglasov. Če 

anketar v naslednjem koraku anketirancu pokaže seznam vseh predvajanih oglasov z opisi in 

ga za vsak oglas vpraša, ali se ga spomni ali ne, potem lahko na ta način anketar določene 

informacije prikliče tudi iz dolgoročnega spomina anketiranca, vendar je ta vpogled v 

»globino« posameznikovega spomina v primeru strukturirane ankete z zaprtimi odgovori 

relativno omejen. 

 

Pri kvalitativnih metodah pa zbrani podatki večinoma niso številke, temveč besede, pri čemer 

lahko gre za transkripte (prepise) avdio-vizualnih posnetkov intervjujev, diskusijskih skupin 

in podobno. Te podatke je prav tako možno kodirati in jih kodirane analizirati, vendar namen 

tega kodiranja ni kvantifikacija in na primer (količinsko) sklepanje iz vzorca na populacijo, 

temveč služi le kot pomoč pri vsebinski analizi teh besedil, pri čemer je poudarek na 

subjektivni percepciji anketirancev, na njihovem dojemanju realnosti itd. (Manilov, 2011). 
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Preglednica 1: Posebnosti kvalitativne in kvantitativne metode 

 
Kvantitativne metode Kvalitativne metode 

Število anketirancev, 

(enot) vključenih v 

raziskavo 

relativno veliko 

(od nekaj sto do nekaj tisoč) 

relativno malo, 

(od enega samega do največ 

nekaj čez deset) 

Število merjenih 

lastnosti (atributov, 

spremenljivk) 

bistveno manj, kot je število 

anketirancev (enot) 

bistveno več, kot je število 

anketirancev (enot) 

Specifične tehnike 

zbiranja podatkov 

osebno anketiranje, 

telefonsko anketiranje, 

poštno anketiranje, 

spletno anketiranje itd. 

globinski intervjuji, 

diskusijske skupine, 

študije primerov, 

projekcijske tehnike itd. 

Zbrani podatki 

večinoma številčni (numerične 

spremenljivke, šifra izbranega 

zaprtega odgovora itd.) 

večinoma besede ali 

multimedijske vsebine (avdio-

vizualni posnetki, transkripti, 

slike, dokumenti, odprti 

odgovori itd.) 

Učinek spomina 
kratkoročni spomin, le delno 

dolgoročni spomin 

kratkoročni in dolgoročni 

spomin 

Vedenjski nivo zavedno zavedno in nezavedno 

Vir: Manilov 2011. 

 

4.2 Anketni vzorec in izvedba ankete 

 

Raziskava je bila opravljena na vzorcu osemdesetih anketirancev v starostni skupini od 

petnajst do šestdeset let, ki v večini bivajo v ljubljanski občini. Izbrani so bili iz kroga 

prijateljev, sodelavcev, znancev. Od tega je bilo sedeminštirideset žensk in triintrideset 

moških. Anketni vprašalnik so izpolnjevali večinoma prek spleta (poslani so bili na 

elektronske naslove), prav vsi pa so pokazali veliko zanimanje za vprašanja o potrošnji. 

 

Ker je bila raziskava narejena na relativno majhnem vzorcu, ni reprezentativna za celotno 

populacijo Slovenije. Na podlagi vzorčnih podatkov, ki so bili na voljo, je bila raziskava 

narejena v predstavljenem obsegu, zanimiva pa bi bila nadaljnja raziskava na večjem vzorcu, 

ki bi dala realnejše podatke tudi za druge konce Slovenije. 
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4.3 Raziskovalna vprašanja – vprašalnik 

 

Vprašalnik je sestavljen iz desetih vprašanj. Tematsko pokrivajo starost vprašanih, izobrazbo, 

neto mesečni dohodek in njihove nakupovalne navade. V središču zanimanja so bila 

vprašanja, kaj je odločilni dejavnik pri izbiri izdelka – uveljavljena blagovna znamka/ime ali 

izključno cena, kje največkrat nakupujejo in zakaj prav tam. Zanimivo in pomembno za 

raziskavo je bilo raziskati, zakaj nekateri kupujejo samo v nakupovalnih centrih, medtem ko 

nekateri tam sploh ne nakupujejo. Sledilo je še vprašanje, ali so nakupovalni centri vplivali na 

splošne nakupne navade Slovencev in na njihovo potrošnjo.  

 

V nadaljevanju je bilo treba raziskati, kako izobrazba in neto mesečni dohodek vplivata na 

potrošnjo posameznika ter ali so bolj izobraženi posamezniki bolj razgledani in obveščeni o 

določenih izdelkih. Pomembni rezultati so predstavljeni tudi ob vprašanju, kako socialni 

status Slovencev vpliva na množično potrošnjo. 

 

Pri preverjanju raziskovalnih vprašanj in prestavitvi dobljenih rezultatov so bili v pomoč 

sekundarni viri, torej že opravljene raziskave na tem področju potrošnje. 

 

4.4 Predstavitev rezultatov ankete 

 

V tem podpoglavju zaključne naloge so najprej predstavljeni rezultati ankete glede na 

vprašanja, nato pa so v naslednjem poglavju preverjene še raziskovalne hipoteze. 

 

4.4.1 Struktura vzorca po spolu in starosti 

 

Moški 

Preglednica 2: Struktura starosti – moški 
Starost Količina 

15–30 let 13 

30–50 let 26 

50–60 let 8 

Skupaj 33 
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Ženske 

Preglednica 3: Struktura starosti – ženske 

Starost Količina 

15–30 let 13 

30–50 let 26 

50–60 let 8 

Skupaj 47 

 

 

V anketi je sodelovalo osemdeset anketirancev, ki so pravilno in popolno izpolnili vprašalnik. 

Nekaj vprašalnikov ni bilo izpolnjenih v celoti, zato niso bili vključeni v raziskavo.  

 

V zajetem vzorcu anketirancev prevladujejo tisti iz starostne skupine 30–50 let. Teh je pri 

moških glede na število vprašanih petinpetdeset odstotkov, enak delež pa je tudi pri ženski 

populaciji. Na slikah 1 in 2 so odstotkovno prikazani deleži starosti sodelujočih v raziskavi. 

Ta starostna skupina prevladuje tudi zato, ker je to starostna skupina, v kateri je bilo največ 

anketirancev. 
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Slika 1: Starost – moški 
 

 

 

Slika 2: Starost – moški 
 

 

4.4.2 Izobrazba 

 

Z vprašanjem o izobrazbi je bila pridobljena malce jasnejšo sliko o izobrazbeni strukturi 

tistih, ki so izpolnili vprašalnik. Še vedno prevladuje peta stopnja izobrazbe oziroma končana 

srednja šola, kar je tudi prevladujoča stopnja izobrazbe za širšo populacijo v Sloveniji. 

21 % 

55 % 

24 % 

STAROST - MOŠKI 

15-30 let 30-50 let 50-60 let

28 % 

55 % 

17 % 

STAROST - ŽENSKE 

15-30 let 30-50 let 50-60 let
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Je pa odstotek žensk, ki imajo končano višjo ali visoko stopnjo izobrazbe, precej višji kot pri 

moški populaciji. 

 

 

Slika 3: Izobrazba – moški 
 

 

Slika 4: Izobrazba – ženske 

 

 

4.4.3 Neto mesečni dohodek 

 

Vprašanje o tem, koliko kdo zasluži na mesec, je še vedno kar občutljivo, zato je kar nekaj 

anketiranih zahtevalo potrditev navedbe, da je vprašalnik anonimen, čeprav osebnih podatkov 

ni bilo treba navesti. Od osemdeset vprašanih se jih je več kot polovica uvrstila v rang 

9 % 

27 % 

49 % 

12 % 
3 % 

IZOBRAZBA - MOŠKI 

OSNOVNA POKLICNA SREDNJA VIŠJA VISOKA

4 % 

7 % 

51 % 

17 % 

21 % 

IZOBRAZBA - ŽENSKE 

OSNOVNA POKLICNA SREDNJA VIŠJA VISOKA
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zaslužka med 500 in 1000 €. Tudi ta rezultat je dokaj dobra slika povprečnega zaslužka 

delavca v Sloveniji. Nekaj odstotkov jih zasluži precej več, nekaj odstotkov pa precej manj 

kot preostala populacija delavcev v Sloveniji. 

 

 

 

Slika 5: Neto mesečni dohodek – moški 
 

 

 

Slika 6: Neto mesečni dohodek – ženske 

 

 

 

5 % 
14 % 

56 % 

25 % 

NETO MESEČNIH DOHODEK - MOŠKI 

do 100€ 100€-500€ 500€-1000€ nad 1000€ 

0% 

13 % 

64 % 

23 % 

NETO MESEČNI DOHODEK - ŽENSKE 

do 100€ 100€-500€ 500€-1000€ nad 1000€ 
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4.4.4  Prevladujoči kriterij pri izbiri nakupa 

 

Od osemdeset pravilno izpolnjenih vprašalnikov je devetnajst vprašanih odgovorilo, da 

najprej pogledajo ime izdelka oziroma blagovno znamko. Vsi drugi, torej večina, pa so 

odgovorili, da je prevladujoči dejavnik pri izbiri nakupa cena izdelka. Na slikah 7 in 8 so 

rezultati prikazani odstotkovno. 

 

 

Slika 7: Prioriteta pri izbiri nakupa – moški 
 

 

 

Slika 8: Prioriteta pri izbiri nakupa – ženske 

 

73 % 

27 % 

PRIORITETA PRI IZBIRI NAKUPA - MOŠKI 

CENA BLAGOVNA ZNAMKA

79 % 

21 % 

PRIORITETA PRI IZBIRI NAKUPA - ŽENSKE 

CENA BLAGOVNA ZNAMKA
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5 UGOTOVITVE – PREVERJANJE RAZISKOVALNIH TRDITEV  

 

V tem poglavju so preverjene trditve, ki so bile postavljene na začetku zaključne naloge. 

Preverjanje trditev izhaja iz odgovorov vseh vprašanih, vendar je vzorec vprašanih prenizek, 

da bi bil reprezentativen za celotno populacijo Slovenije. 

 

Hipoteza 1: Vpliv cene na nakup izdelka/storitve (nižja kot je cena, več teh izdelkov se kupi). 

 

Od osemdeset vprašanih jih je osemindvajset odgovorilo, da se s trditvijo sploh ne strinjajo. 

Petnajst vprašanih se s trditvijo delno ne strinja, osemnajst vprašanih se ni moglo opredeliti, 

trinajst vprašanih se je delno strinjalo, šest pa se jih je popolnoma strinjalo s to trditvijo. 

Glede na rezultate lahko zaključimo, da v primeru, če je cena izdelka nizka, ni nujno, da se bo 

zato tega izdelka več kupilo. Je pa po teh odgovorih zaznati, da je cena izdelka še kako 

pomemben dejavnik pri nakupu. Seveda ni nujno, da bo zato tega izdelka nekdo kupil več, ga 

pa bo pa zagotovo prej prijel v roke, če bo v primerjavi s podobnim izdelkom cena nižja. 

 

Hipoteza 2: Vpliv uveljavljenega imena izdelka/storitve (največkrat se kupi že preverjena 

znamka izdelka). 

 

Pri tem vprašanju nas je zanimalo, ali navada vpliva na nakup določenih izdelkov ali storitev 

in ali je res, da ko se potrošnik navadi na eno znamko/ime izdelka, ne kupuje več drugega, pa 

četudi bi bil ta boljši, kakovostnejši. 

 

Nihče od vprašanih se ni odločil za možnost odgovora »sploh se ne strinjam«. Osem jih je 

označilo možnost »delno se ne strinjam«. Pet se jih ni moglo opredeliti. Je pa zanimivo, da se 

je kar enaintrideset vprašanih delno strinjalo s to trditvijo in da se je šestintrideset vprašanih 

popolnoma strinjalo s tem, da največkrat kupujejo že preverjeno znamko izdelka. Iz tega 

lahko zaključimo, da je navada še vedno prevladujoči dejavnik pri nakupu. Kupci največkrat 

ne preverjamo več drugih primerljivih izdelkov, temveč se odločimo za že preverjenega, 

največkrat kupljenega, pa četudi to pomeni izdelek nižje kakovosti. Potrošniki smo se navadili 

na določene izdelke in določene trgovine, kar je razvidno tudi v nadaljevanju tega poglavja. 

 

Hipoteza 3: Izobrazbena struktura povprečnih nakupovalcev (koliko smo potrošniki 

razgledani in obveščeni o določenih izdelkih/storitvah). 

 

Med anketiranimi prevladuje peta stopnja izobrazbe oziroma končana srednja šola, kar 

predstavlja tudi najvišji odstotek populacije s to izobrazbo v Sloveniji. Absolutno ne moremo 

trditi, da so tisti z nižjo izobrazbo manj obveščeni in izobraženi o izdelkih/storitvah in 

obratno, saj sta raziskava in splošno opazovanje pokazala, da pri vseh nakupovalcih dostikrat 
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prevlada nakupovalna mrzlica, ki nam »sporoča«, da nujno potrebujemo ta izdelek, pa čeprav 

je samo reklamno dobro predstavljen in niti ni najboljše kakovosti. 

 

Hipoteza 4: Starost povprečnega potrošnika (kako starost vpliva na potrošništvo). 

 

Glede na rezultat raziskave ob tem vprašanju največ potrošnikov spada v starostni razred            

30–50 let – tako pri moški kot pri ženski populaciji. To je tudi starost, pri kateri se največkrat 

zadržujemo v trgovinah in nakupujemo. Mlajši so po navadi omejeni s proračunom, starejša 

populacija pa velikokrat nima več volje ali moči za hojo po trgovinah in ogledovanje 

izdelkov, v zadnjem času pa je tudi vse bolj omejena s proračunom. 

 

Hipoteza 5: Socialni status potrošnikov (študent, nezaposlen, enostarševska družina, 

upokojenec) in višina osebnega dohodka. 

 

Med anketiranci jih več kot petdeset odstotkov spada v razred osebnega dohodka med 500 in 

1000 € na mesec – tako pri moških kot pri ženskah. Ta razred dohodka prestavlja tudi večino 

slovenske populacije potrošnikov. Nekaj odstotkov jih seveda spada med višje dohodke, nekaj 

pa med nižje. V zadnjih nekaj letih se je socialni status slovenskih potrošnikov tako poslabšal, 

da tudi tisti, ki spadajo v razred nad 1000 € osebnega mesečnega prihodka, ne bodo mogli 

porabiti več kot le za osnovna živila in potrebe. Kaj bo šele s tistimi, ki so v razredu z manj 

kot 1000 ali celo manj kot 500 €, v katerega počasi prehaja večina slovenskih državljanov. 

 

Hipoteza 6: Kje potrošniki največkrat nakupujemo (v nakupovalnih centrih, kjer je vse pri 

roki, v trgovinah z rabljenim blagom (angl. second hand store), kjer so izdelki na voljo po 

zelo ugodnih cenah, ali v manjših lokalnih trgovinah, kjer je pristop bolj individualen) in 

zakaj prav tam. 

 

Od osemdeset vprašanih jih je kar triinšestdeset odgovorilo, da najraje nakupujejo v 

nakupovalnih centrih, drugi pa v manjših lokalnih trgovinah. Nihče od vprašanih si ni izbral 

možnosti nakupa v trgovinah z rabljenim blagom. 
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Slika 9: Lokacija nakupov 

 

Ob vprašanju, zakaj prav tam, smo dobili zelo zanimive odgovore. 

 

 

Slika 10: Razlog nakupa v nakupovalnih centrih 

 

Ponujena je bila možnost obkrožiti več trditev, ki veljajo za vprašanega. Skoraj polovica 

vprašanih je izbrala kot kraj nakupa velike nakupovalne centre, ker je tam izbira izdelkov 

večja in ker lahko mimogrede opravijo še kakšen nepredviden nakup. Izbira trgovin in 

izdelkov je seveda v takih nakupovalnih centrih res ogromna, seveda z namenom, da 

potrošnik opravi še kakšen nakup več, kot ga je predvidel. Tudi navada nakupov v teh centrih 

je dostikrat obkrožen odgovor med vprašanimi. Nakupovalni centri so bili zgrajeni z 

razlogom – da se tam počutimo kot doma, da se nam ob množici trgovin in ponudbe izdelkov 
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malce zavrti in ob tem pozabimo, zakaj smo sploh prišli. Večini izmed nas se verjetno 

velikokrat zgodi, da kupimo popolnoma drug izdelek, kot je bilo prvotno v načrtu. Seveda 

vizualnost trgovin, okolje in vsi drugi dejavniki v takih centrih naredijo svoje. 

 

 

 

Slika 11: Razlog nakupa v manjših lokalnih trgovinah 

 

Tudi pri tem vprašanju je bila ponujena možnost označiti več trditev oziroma možnih 

odgovorov. Največ se jih je odločilo za možnost, ker ne marajo gneče, ki je po navadi kar 

stalen spremljevalec velikih nakupovalnih centrov. Kot drugi razlog nakupa so vprašani 

največkrat navedli, da so tam vsi izdelki, ki jih potrebujejo, in da drugih izdelkov kot 

ponujenih ne potrebujejo. Kot zadnja razloga sta na enakem mestu navada in bolj domače 

počutje v manjših lokalnih trgovinah, kjer se vsi poznajo. 
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6 SKLEP 

 

Ob predložitvi različnih teoretičnih vidikov potrošnje, njenega kulturnega pomena in mesta v 

sodobni družbi smo v tej zaključni nalogi izvedeli tudi nekaj značilnosti slovenskega 

potrošnika. Predstavljenih je nekaj zanimivih odgovorov na ključna vprašanja: kaj je 

prevladujoči dejavnik pri izbiri izdelka, v kolikšni meri Slovenci nakupujemo premišljeno ali 

rutinsko in kje potrošniki največkrat opravimo svoje nakupe. Slovenija je v zadnjih dvajsetih 

letih resnično doživela številne spremembe in novosti na področju potrošne kulture. Temu 

primerno so se spremenile tudi potrošne navade. Slovenija, ki je imela dvajset let nazaj 

socialistično razvit potrošniški mehanizem, se je v zadnjih desetih letih razvila v 

svetovljanskega potrošnika, ki svoj okus uravnava po medijskih preferencah, trendih 

svetovnih metropol, visoki modi in morju različnih izbir blagovnih znamk. Več prostega časa 

in kapitalizem sta v Sloveniji vzpostavila nov red potrošnika, ki ima vse izdelke na voljo takoj 

za vogalom in nič več prek državnih meja.  

 

Kot je pokazala opravljena raziskava, je za predstavljeni vzorec značilno, da imajo anketiranci 

pozitiven odnos do nakupovanja, ga veliko prakticirajo in se zavedajo pasti sodobnega 

potrošništva, kot je na primer to, da višja cena izdelka ne pomeni nujno višje kakovosti, in to, 

da je lep in mamljiv ovoj izdelka dostikrat le to – samo lep ovoj. 

 

Nakupovanje predstavlja svojevrsten užitek in vsi se mu radi predajamo. Vsi poznamo 

enostaven občutek izpolnjenosti ob posrečenem nakupu. Iz obiskanosti nakupovalnih centrov 

je razvidna priljubljenost nakupovalne prakse pri nas. 
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