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POVZETEK 

V zaključni projektni nalogi so raziskani vedenje potrošnikov in dejavniki, ki vplivajo na 

njihove nakupne odločitve. V uvodnem poglavju so opredeljena teoretična izhodišča in 

problem. Opisani so potrošniki, njihove lastnosti, vpletenost v nakup in življenjski stil. Tretje 

poglavje zajema nakupno odločanje. Opisan je sam proces odločanja in dejavniki, ki vplivajo 

na proces odločanja, in sicer individualne razlike, vpliv okolja in psihološki procesi. 

Predstavljeni so dejavniki, ki vplivajo na nakupne odločitve potrošnika, in sicer psihološki, 

sociološki in ekonomski dejavniki. Ekonomski dejavniki so tudi podrobneje opisani. V 

četrtem poglavju je opisano in predstavljeno Podjetje X, d. d., njegova zgodovina, 

organiziranost in ponudba. Empirični del predstavlja anketa o dejavnikih, ki vplivajo na 

potrošnika pri nakupnem odločanju, izvedena med potrošniki. Rezultati so podani opisno in 

grafično; na osnovi rezultatov so podani predlogi Podjetju X, d. d., za izboljšave. 

Ključne besede: organizacija, management, potrošnik, vedenje, dejavniki, nakup, vpliv. 

 

SUMMARY  

The final project examines consumer behaviour and the factors influencing consumer 

purchasing decisions. The introductory chapter contains theoretical starting points and defines 

the problem. It describes consumers, their characteristics, involvement in the purchase, and 

their lifestyle. The third chapter touches on purchasing decisions, outlines the decision-

making process and presents the factors influencing that process. These are: individual 

differences, the influence of the environment and psychological processes. Moreover, the 

thesis presents the factors influencing purchasing decisions. They are divided into 

psychological, sociological and economic factors. In this respect, special attention is devoted 

to economic factors. The fourth chapter deals with the Company X d.d., i.e. its area of 

activity, history, organisation and offer. As for the empirical part, it involves a survey among 

consumers about the factors that have an influence on their purchasing decisions. The results 

are presented both in text and graphically. The suggestions for improvements in the said 

company are devised on the basis of the results. 

Keywords: organisation, management, consumer, behaviour, factors, purchase, influence. 
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1 UVOD 

 

V zaključni projektni nalogi smo raziskali vedenje potrošnikov oziroma kupcev in dejavnike, 

ki vplivajo na njihove nakupne odločitve. Potrošnik je oseba, ki ima možnost za nakup in tudi 

kupuje izdelke. Nakupuje, da zadovolji osebne ali skupne interese (Vukasovič 2013, 30).  

 

1.1  Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

Ko raziskujemo potrošnike in njihovo obnašanje, moramo proučiti njihove značilnosti. Le-te 

so demografske, antropološke, socialne in psihološke (Mumel 2001, 30). 

Ko porabnik pride v trgovino, nanj vplivajo različni dejavniki. To so na primer izgled 

embalaže izdelka, izgled prodajalne, cena in drugo (Verhovec Kajtner 2003, 20). Dejavnike, 

ki vplivajo na nakup, lahko razdelimo v tri glavne skupine, in sicer psihološki, sociološki in 

ekonomski dejavniki (Malovrh in Valentinčič, 1997, 61). 

Malovrh in Valentinčič (1997, 62) sta zapisala, da na nakupe najbolj vplivajo dohodek kupca, 

cena izdelka, kakovost izdelka, ugled proizvajalca, videz izdelka in drugo. To smo v projektni 

nalogi tudi sami raziskali. 

Ljudje v življenju veliko časa preživimo po nakupih. Poleg tega tudi veliko časa razmišljamo, 

se pogovarjamo in tudi poslušamo o nakupih po televiziji in radiu. Izdelki, ki jih kupimo, 

vplivajo tudi na naše življenje. To so med drugim tudi razlogi za raziskavo vedenja 

porabnikov (Mumel 2001, 23). 

Potrošniki in njihove želje se med seboj zelo razlikujejo. Čisto osnovne razlike med 

potrošniki so spol, starost, izobrazba, kraj bivanja, osebnostne lastnosti (Malovrh in 

Valentinčič 1997, 78). Tem značilnostim smo se v nalogi tudi bolj posvetili in jih podrobneje 

opisali.  

Posvetili smo se tudi nakupnim odločitvam in procesu odločanja potrošnikov za nakup. Na 

potrošnike izredno vplivajo razne akcije oziroma znižanje cen. Podjetja v želji po povečanju 

velikokrat spreminjajo cene izdelkom. Veliko ljudi se odloča za nakupe ravno v času 

popustov (Habjan 2006, 6). Vse bolj smo pozorni na akcije pri prehranskih izdelkih, saj v 

času finančne krize vsak želi prihraniti kakšen evro. Podjetja se za oglaševanje akcij oziroma 

znižanj poslužujejo različnih metod, le-te so televizija, radio in letaki, ki jih dobimo v poštne 

nabiralnike (Vantur 2010). 

Na potrošnike ne vplivajo samo že našteti dejavniki, ampak ima nanje vse večji vpliv država 

izvora, od koder prihaja izdelek. Vse pogosteje se odločamo za izdelke iz domačih krajev ali 
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bolj razvitih držav. Da bi bila podjetja bolj konkurenčna, se tudi sama bolj posvečajo iskanju 

izdelkov boljšega kraja izvora (Baraga 2013, 13–14). 

Za podjetja, ki želijo postati in ostati konkurenčna na trgu, je pomembno, da poznajo in 

razumejo porabnike in njihovo vedenje pri odločanju za nakup. Pomembno je, da vedo, kaj, 

kako, zakaj kupujejo porabniki in kaj storijo z izdelkom po uporabi (Mumel 2001, 20). Zato je 

zelo pomembno, da vsako podjetje nameni dovolj časa raziskavi vedenja potrošnikov, saj bo 

le tako kupce prepričalo, da še naprej kupujejo pri njih in jih tudi priporočijo drugim.  

Podjetje, ki proučuje trg, mora biti pozorno tudi na osnovne dejavnike in dejavnike okolja, ki 

vplivajo na potrošnike (Kijamet 2012, 10). Te dejavnike bomo v nalogi podrobneje raziskali. 

Osnovni obravnavan problem v nalogi je, kako naj izbrano podjetje s področja prodaje s 

pomočjo znanja o vedenju oziroma obnašanju potrošnikov oblikuje ponudbo in vpliva na 

potrošnike, da se odločijo za nakup nekega izdelka, in na ta način zagotovi njihovo 

zadovoljstvo in svojo nadaljnjo trajnostno rast in obstoj.  

 

1.2  Namen in cilji zaključne projektne naloge 

Namen projektne naloge je bil raziskati literaturo o vedenju potrošnikov pri nakupnih 

odločitvah in vplivih oziroma dejavnikih, ki vplivajo na nakup. Zanimalo nas je, kako 

pomembni dejavniki so cena, kakovost, okolje ali kaj tretjega za kupca, ko se odloča za 

nakup. Le-to smo raziskali v razni literaturi in tudi z izvedbo ankete med potrošniki. Naš 

namen pri projektni nalogi je bil tudi pomagati pri lažjem razumevanju porabnikov pri 

nakupnih odločitvah. 

Cilj je bil razviti predloge, ki bodo izbranemu Podjetju X, d. d., pomagali pritegniti kupce.  

 

1.3  Metodologija 

Pri izdelavi zaključne projektne naloge smo uporabili sledeč postopek raziskovanja: 

- metoda deskripcije teorij oziroma opisovanja, opisovanje dejstev, 

- metoda zbiranja in analize podatkov iz strokovne literature in internetnih virov, 

- povzemanje stališč, spoznanj in opazovanj drugih avtorjev ter lastnih spoznanj, 

- metoda študije primera Podjetja X, d. d., 

- anketirali smo fizične osebe oziroma potrošnike in s tem dobili potrebne podatke, 

- osnovna deskriptivna analiza podatkov. 

Pojme, ki so bili pomembni pri razumevanju teme, ki smo jo obravnavali, smo predstavili z 

metodo opisovanja. Iz različnih sekundarnih virov smo povzemali spoznanja in stališča drugih 

avtorjev. 
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Ključne ugotovitve smo pridobili z analizo izbranega podjetja po metodi študije primera. 

Študija primera je temeljila na podlagi poslovanja Podjetja X, d. d., s področja trženja 

oziroma prodaje. 

Podatke, ki smo jih potrebovali v raziskavi problematike, smo pridobili empirično s pomočjo 

anketnega vprašalnika, ki smo ga opravili med fizičnimi osebami oziroma potrošniki. Podatke 

smo analizirali in s tem prišli do ugotovitev.  

 

1.4  Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Pri izdelavi projektne naloge smo izhajali iz predpostavke: 

- če želi biti podjetje uspešno, mora dobro poznati porabnike in njihovo vedenje ter 

nakupne odločitve. 

Omejitve:  

- ker ima vsako podjetje poslovne skrivnosti, ki jih ne želi deliti z javnostjo, smo bili 

omejeni z informacijami o Podjetju X, d. d.; 

- v raziskavi smo se posvetili vsem vrstam izdelkov, 

- omejitev je uporaba metode raziskovanja s pomočjo anketnega vprašalnika in s tem 

povezana iskrenost odgovorov anketirancev; 

- omejitve je predstavljala tudi sposobnost enega raziskovalca v času izdelave te raziskave 

od julija do septembra; 

- poslovnih skrivnosti Podjetja X, d. d., nismo objavljali. 
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2  POTROŠNIKI 

V drugem poglavju smo najprej opisali potrošnika samega in njegove lastnosti. Lastnosti 

potrošnikov so spol, starost, socialni položaj, kraj bivanja in psihološke lastnosti. Pojasnili 

smo tudi vpletenost v nakup, zaznavanje kot notranji dejavnik in življenjski stil potrošnika. 

 

2.1  Kdo so potrošniki? 

»Potrošniki so fizične osebe, ki kupujejo z namenom, da bi zadovoljili svoje ali skupne 

potrebe« (Vukasovič 2013, 30 in 31). S trošenjem se srečujemo skoraj vsak dan, saj v 

primeru, da želimo zadovoljiti potrebo po na primer hrani, pijači, obleki ali kateri koli drugi 

potrebi, moramo trošiti.  

Običajno so motivi, ki ženejo potrošnika k nakupu, biološke ali psihološke potrebe, velikokrat 

pa kar oboje. Biološke potrebe so tiste čisto osnovne, ki so povezane s preživetjem. To so na 

primer potreba po hrani, pijači, toploti, kisiku, gibanju in tako dalje. Psihološke potrebe pa 

izvirajo iz človekove psihe. Med te potrebe uvrščamo potrebo po ugledu, spoštovanju, 

uveljavljanju, samouresničevanju in druge (Malovrh in Valentinčič 1997, 44). 

 

2.2  Lastnosti potrošnikov 

Da bi podjetje oziroma trgovine uspešno poslovale, morajo dobro poznati potrošnike. Vedeti 

morajo, da se potrošniki med seboj razlikujejo, zato morajo z njimi glede na določene 

lastnosti tudi različno ravnati.  

Potrošnike ločimo glede na naslednje kriterije (Malovrh in Valentinčič 1997, 78): 

- po starosti in spolu (otroci, mladostniki, odrasli in starejši), 

- po socialnem položaju (nižji, višji), 

- po kraju bivanja (mestni, podeželski), 

- po posebnih osebnostnih lastnostih, ki jih izražajo v svojem obnašanju pri nakupovanju – 

psihološke razlike. 

 

V nadaljevanju so podrobneje opisani vsi navedeni kriteriji. 

 

2.2.1  Potrošniki glede na starost 

Zavedati se moramo, da se kupci različnih starosti pri nakupih tudi različno vedejo. Da bi jim 

znali ustrezno pomagati, moramo poznati njihove značilnosti in navade. 

Otroci so navadno najboljši in največji potrošniki. V prvi vrsti je razlog za to ta, da oblačila in 

obutev hitro prerastejo. Kot drugo imajo vedno veliko želja in potreb tako pri hrani kot 
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igračah. Prav tako pa starši večinoma dajejo prednost željam otrok pred svojimi željami. 

Trgovska in proizvodna podjetja morajo vedeti, da je za otroke tudi zelo pomembna 

embalaža. Bolj je zanimiva in barvita, bolj jim bo zanimiva. Prav tako morajo biti izdelki, ki 

so namenjeni otrokom, na primerni višini, da jih otrok vidi in doseže (Malovrh in Valentinčič 

1997, 82). 

Mladostniki radi posegajo po novostih. Če podjetja želijo vzbuditi njihovo pozornost, morajo 

ves čas spreminjati embalažo, na trg uvajati vedno nove izdelke, si izmišljevati nova zanimiva 

gesla. Skratka vse, da jih pritegnejo in tudi zadržijo. Za mlade je tudi značilno, da radi 

posnemajo vrstnike in se z njimi tudi posvetujejo o določenem izdelku. Šele ko vidijo, da ima 

nek izdelek tudi njihov prijatelj, odpeljejo starše v trgovino, da jim želeno stvar kupijo. 

Prodajalci pa morajo znati svetovati, kaj je trenutno aktualno oziroma moderno med mladimi 

(Malovrh in Valentinčič 1997, 82). 

Odrasli kupci so tisti, ki jih je največ in na katere ciljamo, ko govorimo o odnosu do 

potrošnikov v trgovini. Le-ti kupci oziroma potrošniki so najbolj izkušeni in je nanje najtežje 

vplivati, saj imajo že izoblikovane želje, kar se tiče blagovne znamke in kakovosti. Točno 

vejo, kaj želijo kupiti, zato tudi vsakodnevne nakupe hitro opravijo. So pa tudi zahtevni glede 

kakovosti (Malovrh in Valentinčič 1997, 83).  

Veliko odraslih potrošnikov raje kupi manj in to kakovostno kot pa več in nizke kakovosti. 

Zato mora biti poskrbljeno, da so vedno na voljo kakovostni izdelki. Seveda je najboljše, da 

so tudi po ugodni ceni. Pri izdelkih, ki imajo višjo ceno, je treba zagotoviti tudi ugodne 

plačilne pogoje, kot sta nakup na obroke in popust na gotovino. Potrošniki, ki bodo zadovoljni 

s postrežbo, se bodo vedno znova vračali.  

Starejšim je velikokrat nakupovanje kot priložnost, da srečajo znance in z njimi poklepetajo. 
Po navadi potrebujejo tudi več pozornosti in pa pomoč pri nakupu, saj nekateri že slabo vidijo 
ali pa ne najdejo želenega izdelka, tudi slabše slišijo. Radi imajo, da so prodajalci z njimi 

prijazni in jim pomagajo pri zlaganju stvari v vrečke ter da jih povprašajo tudi po bolj osebnih 
rečeh. Večinoma se bojo starejši odločili za določeno trgovino in prodajalca, ki mu zaupajo 

(Malovrh in Valentinčič 1997, 83). 
 

2.2.2  Potrošniki glede na spol 

Ženske so najpogosteje tiste, ki kupujejo, saj one po navadi kupujejo za celotno družino 

oziroma za otroke, in sicer vse, kar je potrebno, od obleke, hrane do gospodinjskih potrebščin. 

Pogosto kupujejo obleko tudi za može oziroma partnerje. Ženske so zahtevne stranke, saj 

točno vedo, katero blago želijo, in se nanj spoznajo. Pri oblekah jih ne zanimata samo izgled 

in moda, ampak tudi uporabnost in vzdrževanje. Preden se odločijo, ali bojo izdelek kupile, 

primerjajo ceno v več trgovinah in ne marajo pretiranega svetovanja prodajalcev, saj vedo, kaj 

želijo. Ženska se v mlajših letih bolj posveti lepoti kot praktičnosti, v zrelejših letih pa ji je 



 

6 

 

bolj pomembna praktičnost. Ena izmed lastnosti je tudi, da rada vidi več izdelkov in se jih 

tudi dotakne (Malovrh in Valentinčič 1997, 83 in 84). 

Moški v trgovinah z živili, oblekami in obutvijo ne zadržijo tako dolgo kot ženske in se zelo 

hitro odločijo za nakup. So pa zato zahtevnejši v trgovinah s tehničnim blagom, saj se tam 

bolj spoznajo in se znajdejo. Prodajalke v trgovinah z oblačili jih raje strežejo kot ženske, saj 

so manj zahtevni in jim lahko svetujejo, še več, moški imajo velikokrat radi, če kar izberejo 

namesto njih (Malovrh in Valentinčič 1997, 84). 

Če pa kupujeta moški in ženska skupaj v trgovinah z živili, oblačili ali obutvijo, navadno 

prevzame pobudo ženska, saj kot že rečeno, se moški manj posvečajo tem vrstam nakupov in 

so jim odveč. Ko pride do nakupovanja tehničnega blaga ali avtomobila oziroma raznih 

strojev, pa pobudo prevzame moški, saj se bolje spozna in ga tudi bolj zanima kot žensko. 

Ženskam je pri avtu bistven videz in ne kakovost ter moč motorja, tako kot je to pomembno 

za moškega. Za prodajalce je težje streči obema skupaj, saj je to daljši proces in vmes pride do 

izmenjav mnenj med strankama in je potrebno več truda, da se izdelek proda (Malovrh in 

Valentinčič 1997, 84). 

 

2.2.3  Potrošniki glede na socialni položaj in kraj bivanja 

Potrošniki nižjega socialnega položaja ne kupujejo, ker lahko, ampak ker morajo. Običajno 

imajo nizke dohodke in tako ne morejo veliko trošiti. Zato izbirajo trgovine in blago z nižjimi 

cenami in posledično slabše kakovosti. Ko pa kupujejo dražje izdelke, dobro premislijo, ali bo 

izdelek dovolj dolgo zdržal, ali je uporaben in ali je cena ustrezna. Preden se odločijo za 

nakup, tudi pregledajo več trgovin in se odločijo za najbolj ugodno možnost glede na njihovo 

finančno stanje (Malovrh in Valentinčič 1997, 85). 

Potrošniki višjega socialnega položaja so navadno zahtevnejši in iščejo blago, ki je 

kakovostno. Vejo, kaj želijo, in imajo drugačne želje. Kupujejo, ker si lahko to privoščijo in 

želijo zadovoljiti tudi čustvene potrebe po nečem novem in ne le zato, ker morajo. Radi 

kupujejo tudi unikatno blago, da so lahko drugačni od drugih, saj radi izstopajo. Trajanje 

njihovega nakupa je občutno daljše kot pri ljudeh oziroma kupcih nižjega socialnega položaja. 

To pa zato, ker blago zlepa ne doseže vseh njihovih zahtev in želja. Ne želijo, da jim kdor koli 

svetuje in želi nanje vplivati (Malovrh in Valentinčič 1997, 85). 

 

2.2.4  Potrošniki glede na psihološke razlike 

Samozavesten potrošnik ve, kaj želi, in to tudi pove. Želi, da je prodajalec do njega strokoven 

in da mu ne vsiljuje svojega mnenja, temveč mu dovoli, da izrazi svojega. Velikokrat se tak 

kupec oziroma potrošnik obnaša snobovsko in nastopaško, kar je značilno za nezrele osebe. 
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Radi kupujejo stvari, ki so po zadnjih trendih in jih vidijo pri znanih osebnostih (Malovrh in 

Valentinčič 1997, 79). 

Boječ potrošnik je pravo nasprotje samozavestnemu. Po navadi so to vase zaprte osebe, ki so 

zadržane in kritične do same sebe. Tak potrošnik želi oziroma je vesel, če mu prodajalec 

svetuje in mu pojasni lastnosti izdelkov. Prodajalec težko ugotovi, kakšne so njegove želje in 

če mu je stvar zares všeč, saj nerad sprašuje in nima izoblikovanega mnenja oziroma mu je 

neprijetno iz neznanega razloga. Rad prihaja v trgovine, kjer so do njega prijazni (Malovrh in 

Valentinčič 1997, 79). 

Odločen potrošnik točno ve, kaj potrebuje in kaj hoče. Za nakup se odloči zelo hitro ali pa 

ponudbo zavrne. Ne želi nasvetov, saj je prepričan, da jih ne potrebuje (Malovrh in 

Valentinčič 1997, 80). 

Omahljiv potrošnik pa se ne more odločiti, kaj želi. Vsaka stvar mu je na nek način všeč, 

vendar ne tako zelo, da bi se odločil za nakup. Lahko se zgodi, da tak potrošnik že kupi blago, 

vendar si čez čas premisli in ga pride zamenjat. S takšno stranko je treba biti zelo potrpežljiv 

(Malovrh in Valentinčič 1997, 80). 

Nezaupljiv potrošnik je neprestano v skrbeh, da ga bo prodajalec pretental, zato neprestano 

sprašuje. Prodajalec mora biti s tako stranko potrpežljiv, jasen in odločen, saj jo le tako uspe 

prepričati, da se odloči za nakup. Takšna stranka bo tudi hvaležna, če se jo med nakupom 

pusti samo, da se v miru odloči (Malovrh in Valentinčič 1997, 82). 

Poleg opisanih kriterijev poznamo še jeznega potrošnika, potrošnika klepetuljo, grobega 

potrošnika, ošabnega potrošnika in molčečega potrošnika (Malovrh in Valentinčič 1997, 81). 

 

2.3  Vpletenost potrošnika v nakup 

Z razlago vpletenosti v nakup si olajšamo razumevanje vedenja potrošnikov v nakupni 

situaciji.  

Mowen in Minor (1998, po Mumel 2001, 33) sta mnenja, da na vpletenost potrošnika pri 

nakupu vplivata dva dejavnika: 

- pomembnost za posameznika: le-ta se povečuje s povečevanjem koristi ali izgube, 

poznamo jo kot zaznano tveganje; 

- in/ali zanimanje oziroma interes: izzovejo ga dražljaji, ki izvirajo iz izdelka, sporočila ali 

značilnosti situacije, v kateri je potrošnik v tistem trenutku. Močnejši so dražljaji, večja je 

vpletenost. Na vpletenost lahko vplivata tudi situacija in okolje, v katerem je nakup 

izveden. Kot na primer če potrošnik kupuje izdelek za darilo, ki je namenjeno pomembni 

osebi, se bo vpletenost potrošnika v nakup povečala. 
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Seveda pa se različni potrošniki tudi različno vedejo in odzivajo v različnih situacijah. Nanje 

vplivajo naslednji dejavniki: situacija, osebnost, izdelek in sporočila. Vpletenost je lahko 

situacijska ali trajna. Pri situacijski je značilno, da traja kratek čas, in sicer za čas nakupa. Pri 

trajni pa je značilno, da potrošnik dalj časa razmišlja o izdelku, preden se odloči za nakup 

(Mumel 2001, 34). 

 

2.4  Zaznavanje kot notranji dejavnik 

Na potrošnika vplivajo notranji dejavniki, med katere sodi zaznavanje. Zaznavanje omogoča 

potrošniku, da se znajde v okolju. Zaznavanje pa ne zajema samo tega, kar se dogaja v okolju, 

ampak tudi v telesu človeka in njegovem duševnem okolju. Zaznava je tisto prvo, kar 

občutimo, ko vstopimo v prodajalno. Okolje lahko zaznata dva potrošnika različno, pa čeprav 

je to eno in isto okolje. To ni nič novega, saj ima vsak posameznik svojo predstavo o tem, kaj 

je lepo (Mumel 2001, 63). 

Kot potrošniki smo vsak dan izpostavljeni raznim dražljajem, kako se bomo nanje odzvali, pa 

je odvisno od potreb, vrednot in pričakovanj posameznika. V trgovinah so dražljaji na primer 

izdelek, embalaža izdelka, blagovna znamka, oglasi na televiziji itd. Kljub temu da je 

potrošnik izpostavljen neštetim dražljajem, pa ni rečeno, da se bo na vse odzval, saj ima 

izoblikovano selekcijo izdelkov, ki jih potrebuje oziroma jih želi (Mumel 2001, 68). 

Trgovska podjetja skušajo te dražljaje čim bolj intenzivno približati potrošnikom. Tega se 

lotevajo z raznimi reklamami, ki so čim bolj zanimive in drugačne od drugih. Prav tako na trg 

lansirajo vedno nove in na pogled privlačne embalaže (Mumel 2001, 65). 

 

2.5  Življenjski stil potrošnikov 

Ko proučujemo potrošnike in njihovo vedenje, igra življenjski stil pomembno vlogo. Ko se 

potrošnik odloča za nakup nekega izdelka, pogosto nanj vpliva potreba, ki jo je izoblikoval 

skozi različne situacije v življenju.  

Zato mnogi strokovnjaki v središče svojih raziskav vedenja potrošnikov postavljajo prav 

življenjski stil. Življenjski stil posredno vpliva na posameznika in se ga le-ta ne zaveda. 

Primer je pitje instant kave, ki ljudem, ki so zelo zaposleni, prihrani čas. In tako se izrazi 

njihov stil življenja. Stil se lahko spreminja glede na situacijo, v kateri je potrošnik. Za 

spremembo življenjskega stila se lahko tudi sami odločimo, ko se nam na primer poveča 

dohodek. Tudi drugi dejavniki lahko vplivajo na potrošnikov stil življenja, in sicer spol, 

starost, izobrazba in zaposlitev (Mumel 2001, 60). 
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2 NAKUPNO ODLOČANJE POTROŠNIKOV 

Eno izmed zelo pomembnih poglavij, ko raziskujemo vedenje potrošnikov, je tudi proces 

odločanja o nakupu, ker je končni rezultat tega postopka nakup ali ne nakup. 

 

3.1  Proces odločanja 

Ni pomembno samo vedenje pred in med nakupom, ampak tudi po nakupu, saj vedenje po 

nakupu odloča o tem, ali se bomo v določeno trgovino še vračali ali ne. V primeru, da po 

nakupu izdelka nismo zadovoljni z njegovo uporabnostjo, se ne bomo več vračali v določeno 

trgovino  (Mumel 2001, 161). 

 

Engel, Blackwell in Miniard (1995, po Mumel 2001, 165) navajajo 7 stopenj procesa 

odločanja:  

- prepoznavanje problema,  

- iskanje informacij,  

- vrednotenje in izbira alternativ,  

- izbira prodajalne in nakup, 

- uporaba in ponakupno vedenje, 

- zadovoljstvo/nezadovoljstvo z izdelkom, 

- opuščanje oziroma znebitev. 

 

Ali se stopnje procesa sploh pojavijo in kako močne so, je odvisno od situacije. Zapletenost 

odločanja je različna od posameznika in položaja, v katerem se znajde. Včasih je odločitev 

zelo kompleksna, spet drugič preprosta.  

Ločimo tri vrste nakupnega odločanja (Mumel 2001, 170): 

- odločanje iz navade, 

- zožen proces odločanja in 

- razširjen proces odločanja.  

  

Odločanje iz navade pravzaprav sploh ni odločanje v pravem pomenu besede. Ko potrošniku 

na primer zmanjka bencina, hitro najde rešitev. Odpelje se do črpalke, natoči gorivo in je 

potreba zadovoljena. Običajno, ko potrošnik kupi izdelek neke znamke in je z njim 

zadovoljen, ta izdelek potem kupuje iz navade. 
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Zožen proces odločanja je podoben procesu odločanja iz navade, saj je vpletenost v nakup 

nizka. Pri zoženem procesu odločanja za nakup se potrošnik odloča hitro in ne gre skozi 

celoten proces odločanja. Tu se nakupu ne pripisuje velika pomembnost, nakup znamke se 

lahko hitro zamenja (Mumel 2001, 171). 

Razširjen proces odločanja se pojavi pri izdelkih, ki so dražji, kot je npr. nakup avtomobila. 

Tu se potrošnik odloča bolj premišljeno. Izpolnjeni morajo biti določeni pogoji, in sicer: 

visoka stopnja vpletenosti, bistvene razlike med alternativami in zadosti časa za premislek. 

Izpolnjeni morajo biti vsi trije pogoji, saj je pri večjih nakupih tudi več tveganja (Mumel 

2001, 171). 

 

3.2  Dejavniki, ki vplivajo na proces odločanja 

Potrošniki na različne načine rešujejo probleme v zvezi z nakupi. Včasih se odločajo 

racionalno, spet drugič čustveno. To je seveda odvisno od vsakega posameznika in njegovih 

potreb. Dejavnike, ki vplivajo na nakupno odločanje, avtorji različno opredeljujejo. Engel, 

Blackwell in Miniard (1995, po Mumel 2001, 162) jih delijo na individualne razlike, vplive 

okolja in psihološke procese. 

 

3.2.1  Individualne razlike 

Poznamo pet kategorij, v katere razdelimo individualne razlike (Mumel 2001, 163): 

- porabnikovi viri: od njih je odvisno, kakšno odločitev sprejme posameznik. Ali ima sploh 

čas za odločanje in ga je zmožen izvesti ter ali ima tudi denar za nakup; 

- znanje: je pomembno pri nakupnih odločitvah posameznika, saj mora pravilno uporabiti 

informacije, ki jih ima v spominu. Tudi za podjetja je pomembno, da poznajo znanje 

potrošnikov, saj lahko le tako podajajo ustrezne informacije o izdelkih; 

- stališča: stališča glede določene znamke imajo potrošniki običajno že izoblikovana in jih 

je težko spremeniti; 

- motivacija: je zelo pomembna, saj vpliva na vse faze odločanja. Od nje je odvisno, ali se 

potrošnik odloči za ponovni nakup; 

- osebnost, vrednote in življenjski stil: to so značilnosti potrošnikov, ki se razlikujejo od 

posameznika do posameznika in močno vplivajo na sam proces nakupnega odločanja. 
 

3.2.2  Vpliv okolja 

Na proces odločanja imajo vliv tudi naslednji dejavniki iz okolja (Mumel 2001, 164): 

- kultura: to so na primer vrednote, s pomočjo katerih potrošnik zna vrednotiti, 

interpretirati in se sporazumevati v družbi oziroma v okolju, v katerem živi; 
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- socialni sloj: je sestavljen iz potrošnikov, ki imajo podobne vrednote in podobne navade 

pri nakupnih odločitvah; 

- osebni vpliv: to je vedenje posameznika pod vplivom njegovih bližnjih. Pogosto bližnji 

potrošnikom svetujejo glede nakupa ali pa potrošnik sam opazuje druge pri nakupu in jih 

na nek način posnema; 

- družina: pogosto se zgodi, da imajo člani iste družine zelo podobne navade pri nakupnih 

odločitvah, saj običajno kupujejo za vse člane družine; 

- situacija: če se spremeni neka okoliščina, se spremeni tudi odločitev potrošnika. Včasih je 

to predvidljivo, spet drugič pa ne. 

 

Prav tako kot osebnostne razlike vplivajo na potrošnika tudi zunanji vplivi oziroma okolje.  

 

3.2.3  Psihološki procesi 

Poznamo tri osnovne psihološke procese (Mumel 2001, 165): 

- obdelava informacij: za podjetja je pomembno, da vejo, kako potrošniki zaznavajo in 

razumejo informacije, ki jih dobijo; 

- učenje: proces učenja je zelo pomemben na področju oglaševanja, saj pomembno vpliva 

na vedenje potrošnikov; 

- spreminjanje stališč in vedenja: je pomembno za marketing, saj sprememba stališč 

pripomore k spremembi načina odločanja. Zato se morajo podjetja truditi, da vplivajo na 

spremembo stališč in posledično na spremembo vedenja. 

 

Ko se potrošnik odloča za nakup, gre skozi tako imenovan psihološki proces, ki zajema vse tri 

naštete korake. 

 

3.3  Dejavniki, ki vplivajo na potrošnikovo nakupno odločanje 

Malovrh in Valentinčič (1997) sta dejavnike, ki vplivajo na nakupne odločitve potrošnikov, 

razdelila v naslednje tri skupine: 

- psihološki dejavniki: potrošnik se odloči za nakup ne samo na podlagi potreb in želja, 

ampak tudi na podlagi svojih stališč, zaznav in učenja. Večja je verjetnost, da bo kupil 

izdelek, ki ga zaznava kot nekaj pozitivnega, kot če ga zaznava negativno oziroma kot 

nekaj, kar je prisiljen kupiti. Na nas lahko vplivajo tudi prodajalci tako, da nas naučijo 

kupovati določene izdelke. Tiste nakupe, ki jih izvajamo iz navade, opravimo hitreje kot 

tiste, o katerih dalj časa razmišljamo; 

- sociološki dejavniki: na potrošnika vplivata tudi kultura in tradicija družbe, ki ji pripada. 

Nanj lahko vplivajo ljudje, ki so mu blizu, ali pa tudi tisti, ki so mu vzor. Pogosto se 

zgodi, da potrošnik neko stvar oziroma izdelek vidi pri neki znani osebnosti in ga zato 
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želi imeti. To so opazili tudi trgovci in tudi izkoristili na način, da ko oglašujejo izdelek, 

povedo, kdo od slavnih ga uporablja; 

- ekonomski dejavniki: so tisti, ki imajo največji vpliv na potrošnika. Ekonomskim 

dejavnikom smo se v nalogi tudi bolj posvetili. 

V nadaljevanju bomo opisali dejavnike, ki vplivajo na potrošnike, ko se odločajo za nakup. Te 

dejavnike smo vključili tudi v raziskavo. 

 

3.3.1  Dohodek potrošnika 

Dohodek potrošnika igra veliko vlogo pri njegovi nakupni odločitvi, saj je od tega odvisno, ali 

lahko kupi le najnujnejše ali si lahko privošči kaj več. Ko se odloča za nakup dražjega in 

trajnejšega izdelka, za odločitev porabi več časa. Vedno se pozanima o ceni in plačilnih 

pogojih, ki jih ponujajo trgovine. Običajno pri takih nakupih obišče več trgovin, preden se 

odloči za nakup (Malovrh in Valentinčič 1997, 62). 

 

3.3.2  Cena 

Potrošniki pogosto povezujejo ceno izdelka s kakovostjo. Pri izdelkih z nizko ceno postanejo 

sumničavi, ali je z izdelkom kaj narobe ali pa morda ni kakovosten. Zato ni pametno izdelkom 

cene pretirano znižati, saj posledično lahko pade zanimanje za izdelek. Odziv na cene je 

odvisen od potrošnikovega dohodka, socialnega položaja in uporabnosti izdelka. Tisti z nižjim 

dohodkom so bolj pozorni na ceno in uporabnost, tisti z višjim dohodkom pa dajo več na 

kakovost, znamko in videz izdelka (Malovrh in Valentinčič 1997, 62). 

 

3.3.3  Kakovost 

Kakovosten izdelek je za potrošnike tisti, ki zadovolji njihove potrebe, želje in zahteve. Ni 

dovolj, da je kakovostno izdelan, ampak mora biti tudi uporaben, moderen in po okusu 

potrošnika. Ker smo si ljudje različni, ima tudi vsak potrošnik neka svoja merila za kakovost. 

Zato morajo prodajalci znati oceniti, kaj potrošnik želi, da mu lahko potem ustrezno svetujejo 

(Malovrh in Valentinčič 1997, 62). 

 

3.3.4  Zunanji videz izdelka 

Videz izdelka ima na potrošnika velik vpliv, saj če je izdelek privlačnega videza, bo 

potrošnika takoj pritegnil in si ga bo tudi zapomnil. Potrošniki radi posegajo po izdelkih, ki so 

privlačni in zanimivi na pogled. Prodajalci oblikovalci to dobro vedo in se zato trudijo 

oblikovati čim lepše izdelke, ki bodo kupcem vzbujali prijetne občutke (Malovrh in 

Valentinčič 1997, 62). 
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3.3.5  Embalaža 

Potrošnika pritegne tudi privlačnost in možnost širše uporabe embalaže. Tak primer so piškoti 

v kovinski škatli. Če je škatla z lepim motivom in potrošnik ve, da jo bo lahko še velikokrat 

uporabil, bo to lahko odločilno vplivalo na nakup. Vendar pa če je embalaža predraga, ga 

lahko tudi odvrne od nakupa. Privlačna embalaža je tudi zelo všeč otrokom, za katere pa 

vemo, da so najboljši kupci (Malovrh in Valentinčič 1997, 62–63). 

 

3.3.6  Blagovna znamka 

Številni potrošniki so zvesti določeni znamki izdelkov, ker so nanjo navajeni in ji zaupajo. To 

se kaže na primer pri mladih, ki izbirajo oblačila in obutev določene znamke, gospodinje 

izbirajo točno določeno znamko pralnega praška, prav tako pivci piva prisegajo na določeno 

znamko piva. Odločitev za nakup je pri njih hitrejša, saj jim je dovolj že to, da je izdelek 

znamke, na katero prisegajo. Prav tako so pripravljeni odšteti več za izdelek boljše znamke 

(Malovrh in Valentinčič 1997, 63). 

 

Menimo, da na potrošnike poleg naštetega vplivajo tudi prijaznost osebja, izgled prodajalne, 

popusti in oglaševanje. Prijaznost osebja je velikega pomena za potrošnika, saj se z veliko 

večjim veseljem odpravi v trgovino, kjer ve, da ga čaka topel nasmeh prodajalke ali 

prodajalca. Nasprotno pa ga odbija neprijaznost in nezanimanje prodajalca za potrošnika. Prav 

tako se radi odpravimo v prodajalno, kjer se dobro počutimo, na kar vpliva tudi izgled 

prodajalne. Če je trgovina lepo urejena in ob kakšnih praznikih tudi okusno okrašena, se 

bomo v njej dobro počutili in jo zato tudi raje obiskovali. Poseben vpliv pa imajo popusti, saj 

v času krize vsak rad prihrani kakšen evro, zato tudi trgovine ponujajo razne akcije in popuste 

skozi vse leto. Veliko kupcev si ne more privoščiti izdelkov po redni ceni, zato spremljajo, 

kdaj je kakšen popust, in se takrat odločijo za nakup. Velikokrat je ključnega pomena tudi 

oglaševanje, ki močno vpliva na odločitev potrošnikov za nakup.  
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4  PREDSTAVITEV PODJETJA X, D. D. 

Podjetje X, d. d. je eno največjih trgovskih podjetij v Sloveniji. Posluje pa tudi na trgih 

jugovzhodne Evrope, in sicer na Hrvaškem, v Srbiji, Bosni in Hercegovini, Črni gori, 

Bolgariji in Albaniji. Dejavnost podjetja je trgovina na drobno v nespecializiranih 

prodajalnah, predvsem v živilskih trgovinah.  

Trgovina na drobno deluje kot nekakšen posrednik med trgovci na debelo in potrošniki. 

Izdelke oziroma blago prodajajo v količinah, primernih za gospodinjstva (Potočnik 2001, 59). 

Podjetje X, d. d., je delniška družba, kar pomeni, da je njen osnovni kapital razdeljen na 

delnice.  

 

4.1  Zgodovina 

Podjetje X, d. d., je bilo ustanovljeno leta 1949, se pravi pred kar 66 leti. Takrat so ga 

poimenovali Živila Ljubljana, ki se je ukvarjalo s trgovino na debelo. V trgovinah Podjetja X, 

d. d., so ponujali le 40 različnih izdelkov, danes pa jih je čez 40 tisoč. Že takrat so ljudje 

trgovino Podjetja X, d. d., vzljubili in tako je še danes (Podjetje X, d. d. 2015). 

Nekaj zanimivosti, ki so podjetje zaznamovale tekom zgodovine (Podjetje X, d. d. 2015): 

- v preteklosti je trgovsko podjetje Podjetje X, d. d., delovalo kar iz skladišča; 

- prvi izdelki, ki so se najbolj prodajali, so bile karamele in sardine; 

- Podjetje X, d. d., je bilo prvo, ki je uvažalo čaj, kavo, riž, začimbe in južno sadje; 

že leta 1963 je imelo Podjetje X, d. d., v lasti kar 216 trgovin, od tega 10 samopostrežnih, 

danes jih ima že več kot 1500, le-te pa merijo milijon kvadratnih metrov; 

- je prvo, ki je uvedlo kartico zvestobe; 

- je podpornik številnih vsakoletnih družbeno-odgovornih projektov.  

 

Kot vidimo, ima podjetje zanimivo zgodovino in je bilo prvo na mnogih področjih, na primer 

pri uvažanju in uvedbi kartice zvestobe. 

 

4.2  Poslanstvo in vizija 

Podjetje X, d. d., svoje poslanstvo vidi v zadovoljstvu potrošnikov, katerim ponuja vse in še 

več, kot konkurenca, po ugodnih cenah. Kot ključno konkurenčno prednost vidi nasmejane in 

zadovoljne zaposlene, ki jim daje možnost, da se osebnostno razvijajo in se počutijo dobro v 

varnem okolju ter tako lahko tudi dobro delajo v korist podjetja. Podjetje X, d. d., se izjemno 

trudi, da bi bili vsi deležniki zadovoljni in bi mu posledično tudi zaupali (Podjetje X, d. d. 

2015).   
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Vizija podjetja je še naprej uspešno poslovati in se razvijati ter postati vodilni na trgu 

jugovzhodne Evrope (Podjetje X, d. d. 2015). 

 

4.3  Organiziranost 

Podjetje z ustrezno organiziranostjo zagotavlja pogoje za učinkovito delovanje na trgu. Kot 
vidimo v organigramu na Sliki 1, ima tudi Podjetje X, d. d., izoblikovano organizacijsko 

strukturo. Na čelu organizacije je predsednik uprave, ki sprejema največ odgovornosti, poleg 

njega pa sta tu še dva člana. Organizacija je razdeljena na različne oddelke, ki imajo vsak 

svojo funkcijo. 

 

Slika 1: Shema podjetja X, d. d. 

Vir: Podjetje X, 2015 

 

V nadaljevanju poglavja bomo opisali ponudbo, ki jo ima Podjetje X, d.d. . 

 

4.4  Ponudba 

Podjetje X, d. d., se poleg osnovne dejavnosti, ki je ponudba izdelkov za vsakdanjo rabo, 

lahko pohvali še z drugimi neosnovnimi dejavnostmi. V nadaljevanju bomo opisali vsako 
izmed dejavnosti podjetja. 

 

PROGRAM IZDELKOV POTROŠNJE ZA VSAKDANJO RABO 

Podjetje X, d. d., ponuja obširno in kakovostno ponudbo proizvodov za vsakdanjo rabo. 

Široko pokritost trga omogoča z različnimi tipi prodajalen, kot so hipermarketi, supermarketi, 
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prodajalne udobja, mini prodajalne in veleprodajne enote. Prav tako pa potrošnikom omogoča 
nakup prek spleta. 

 

PROGRAM IZDELKOV ZA DOM 

Podjetje v svojih prodajalnah v programu tehnike svojim strankam ponuja gospodinjske 

aparate, belo tehniko, zabavno elektroniko orodja, opremo in stroje za gradbeništvo. Prav tako 
pa lahko potrošniki kupijo oziroma naročijo vse našteto tudi prek spleta. 

 

PROGRAM TEKSTILNIH IZDELKOV IN KOZMETIKE 

V njihovih prodajalnah je mogoče v programu tekstila in kozmetike dobiti oblačila, 
parfumske in toaletne vode ter drugo dekorativno kozmetiko znanih blagovnih znamk. 

 

PROGRAM ŠPORTNIH IZDELKOV 

Ponudba zajema najnovejša športna oblačila in naprave za šport. Poleg tega se trudijo, da 
opravljajo storitev svetovanja čim bolj strokovno in kakovostno. 
 

PROGRAM NEPREMIČNINE 

Podjetje X, d. d., ima v lasti obsežno število nepremičnin, za katere je treba še posebej skrbeti. 

Ne samo kar se tiče skrbi za okolje in energetske učinkovitosti, ampak tudi glede stalnih 

izboljšav. V okviru izboljšav se zelo trudijo, da bi bili trgovski objekti privlačni za potrošnike. 
 

STORITVENE DEJAVNOSTI IN PROIZVODNJA 

Storitvena dejavnost zajema samopostrežne bencinske servise, telefonijo in turistične 
agencije. Proizvodnja pa zajema predelavo kave, proizvodnjo instant napitkov in druge. V 

lasti imajo tudi pekarno. V proizvodnji zaposlujejo tudi invalide (Podjetje X, 2015). 
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5  ANALIZA NAKUPNEGA VEDENJA POTROŠNIKOV NA PRIMERU PODJETJA 

X, D. D. 

Za boljše razumevanje raziskave nakupnega vedenja potrošnikov smo najprej predstavili 

namen in cilje raziskave. Nato smo opisali, kako je potekalo razvijanje anketnega vprašalnika 

in potek izvedbe. V naslednjem podpoglavju smo analizirali rezultate, ki smo jih dobili z 

anketiranjem potrošnikov. Sledijo pa še same ugotovitve raziskave in predlogi izboljšav za 
Podjetje X, d. d. 

 

5.1  Namen in cilji raziskave 

Namen raziskave je bil raziskati in bolje spoznati kateri dejavniki vplivajo na nakupne 

odločitve in kako so ti dejavniki pomembni za potrošnika. Cilj pa je bil ugotoviti, kateri sploh 

so tisti dejavniki, ki vplivajo na potrošnika pri odločitvi za nakup. Poleg tega smo na podlagi 

ugotovitev izoblikovali predloge, ki bi bili Podjetju X, d. d., v pomoč pri trženju oziroma pri 
oblikovanju strategij. 

 

5.2  Razvoj anketnega vprašalnika  

Vprašalnik smo razvili na osnovi pogovorov z znanci in sorodniki. Vprašanja so bila zaprtega 
tipa, kjer je anketiranec izbral enega ali več od navedenih odgovorov. Vprašalnik je bil 
sestavljen iz dveh delov. Prvi je iz demografskih podatkov (starost, spol, izobrazba, dohodek), 

drugi del pa iz vsebinskih vprašanj. 
 

5.3  Izvedba raziskave 

Odločili smo se za anketo s preprostimi in kratkimi vprašanji zaprtega tipa, saj je bilo tako več 
možnosti, da si bodo ljudje vzeli čas za odgovarjanje. Anketni vprašalnik je tako zajemal 9 
preprostih vprašanj. Nekaj je bilo demografskih, ostalo pa so bila vsebinska vprašanja. Čas 
trajanja ankete je bil od 15. 7. 2015 do 24. 7. 2015.  

 

Raziskavo smo izvedli tako, da smo anketni vprašalnik poslali po elektronski pošti in prek 

socialnega omrežja Facebook. Dobili smo kar 94 odgovorov. V nalogi smo spraševali na 
splošno za vse izdelke (prehrana, oblačila, obutev itd.). 

 

5.3.1 Demografske značilnosti kupcev 

 

Demografske značilnosti anketirancev, ki so nas zanimale, so bile spol, starost, izobrazba, 

dohodek in število članov gospodinjstva. Spol in starost sta nam povedala, kdo več nakupuje 
in koliko so stari ti potrošniki. Od dohodka je odvisno, ali si potrošnik lahko kupi le osnovne 
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dobrine ali kaj več. Iz izobrazbe bi lahko sklepali, ali se nakupne navade bolj izobraženih 
razlikujejo od manj izobraženih. 
 

5.3.2. Dejavniki, ki vplivajo na nakupne odločitve 

 

S tem podatkom smo želeli ugotoviti, kateri so dejavniki, ki vplivajo na nakupne odločitve. 
Anketirani so imeli na voljo več možnih odgovorov (največ tri). Poleg vprašanja, kateri 

dejavniki na splošno vplivajo na nakup, nas je tudi zanimalo, kaj potrošniki najprej opazijo, 

ko vstopijo v prodajalno, in ali imajo izbrano trgovino, v katero redno zahajajo. 

 

5.3.3. Pomembnost dejavnikov, ki vplivajo na nakupne odločitve 

 

Pri tem vprašanju smo želeli izvedeti, kako pomembni so za potrošnike naslednji dejavniki: 
cena, kakovost, izgled prodajalne, prijaznost prodajnega osebja, izgled prodajalne, popusti, 

oglaševanje in blagovna znamka. Na voljo so imeli ocene od 1 do 4, pri čemer je ocena 1 

pomenila, da dejavnik ni pomemben, ocena 4 pa, da je dejavnik zelo pomemben.  

 

5.4 Analiza rezultatov anketnega vprašalnika 

V tem podpoglavju smo analizirali rezultate, ki smo jih pridobili z raziskavo. Kot že 
omenjeno, je bila raziskava izvedena med fizičnimi osebami. Podatki so prikazani opisno in 
grafično. 
 

 

Spol  

V prvem vprašanju smo želeli vedeti, katerega spola so anketiranci. Med 94 anketiranci je 

bilo 82 (67,2 %) žensk in le 12 (12,8 %) moških. To je razumljivo, saj je običajno, da 
nakupujejo ženske.  

 

Slika 2: Spol 
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Starost  

Drugo vprašanje nam pove starost anketirancev. Večina anketiranih, kar 80 (85,1 %), je bila v 

starostni skupini od 18 do 30 let, 10 (10,6 %) jih je bilo starih od 31 do 40 let, 4 (4,3 %) so 

bili stari od 41 do 50 let. Starejšega od 51 let ni bilo.  
 

Velik odstotek mlajših od 30 let je morda poledica tega, da smo anketo izvajali prek spleta, ki 

ga uporabljajo večinoma mlajši od 30 let.  

 

Slika 3: Starost 

Dohodek  

Zanimal nas je tudi dohodek anketiranih. Kar polovica (47 oziroma 50 %) anketirancev se je 

umestila v skupino do 500 EUR mesečnega dohodka. Nekoliko manj (34, 36,2 %) jih je 

odgovorilo, da njihov mesečni dohodek znaša od 500 do 1000 EUR. Najmanj pa jih je bilo z 

dohodkom nad 1000 EUR, in sicer 13 (13,8 %).  

 

Slika 4: Dohodek 

Izobrazba  

53 (56,4 %) anketirancev je bilo s srednješolsko izobrazbo, polovico manj (23, 24,%) pa jih je 

bilo z višješolsko izobrazbo. Precej manj jih je bilo z osnovnošolsko izobrazbo, in sicer 14 

(14,9 %). Najmanj jih je bilo z izobrazbo, ki je višja od višješolske (4,3 %).  

 

Odgovori pri tem vprašanju so nas presenetili, saj smo pričakovali, da jih bo več z višjo 
izobrazbo od srednješolske.  
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Slika 5: Stopnja izobrazbe 

 

Število članov gospodinjstva  

Največ anketiranih potrošnikov je pri vprašanju, koliko članov šteje njihovo gospodinjstvo, 

odgovorilo, da štirje člani (38,3 %) in pet ali več članov (23,4 %). Med skupinami s tremi (17 

%), dvema (12,8 %) in enim (8,5 %) članom ni velikih odstopanj. 

 

Slika 6: Število članov gospodinjstva 

 

Kaj najprej opazite, ko vstopite v trgovino? 

Eno izmed vprašanj je bilo, kaj potrošniki opazijo takoj ob vstopu v trgovino. 41 (44,6 %) jih 

je odgovorilo, da je to videz notranjosti trgovine. Le nekaj manj jih je odgovorilo, da je to 

razporeditev izdelkov, in sicer 33,7 % anketiranih. Prijazno osebje je pomembno 18 % 

anketiranih potrošnikov. 2 % pa najprej opazita kaj drugega. 

 

Glede na rezultate bi predlagali tudi Podjetju X, d. d., da posveti dovolj pozornosti videzu 

trgovine in razporeditvi izdelkov.  

 
Slika 7: Kaj najprej opazite, ko stopite v trgovino 
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Ali imate izbrano trgovino, v katero redno zahajate? 

Na vprašanje, ali imajo izbrano trgovino, jih je kar 74,5 % odgovorilo pritrdilno in le 25,5 % 

negativno. Iz tega lahko sklepamo, da se kupci oziroma potrošniki radi vračajo v tiste 

trgovine, ki se jih navadijo in jim zaupajo.  

 
Slika 8: Ali imate izbrano trgovino, v katero redno zahajate 

 

Kateri dejavniki na vas najbolj vplivajo pri odločitvi za nakup nekega izdelka? 

 

Pri tem vprašanju je bilo možno izbrati več odgovorov, vendar največ tri. Zanimalo nas je, 

kateri dejavniki najbolj vplivajo na nakupne odločitve. Vidimo, da sta anketiranim dejavnika 

cena (87,2 %) in kakovost (72,3 %) najbolj pomembna. Sledijo jima popusti (43,6 %) in 

blagovna znamka (31,9 %). Sledijo pa še prijaznost prodajnega osebja, izgled embalaže in 

oglaševanje, za katere se je odločilo malo anketiranih. Menimo, da so rezultati pričakovani, 

saj vemo, da vsi radi prihranimo in nam je zato zelo pomembna cena, ko se odločamo za 

nakup. Prav tako pa si vsi želimo, da bi za svoj denar dobili tudi ustrezno kakovost. 

 

Slika 9: Kateri dejavniki na vas najbolj vplivajo pri odločitvi za nakup nekega izdelka 

 

Pomembnost dejavnikov pri odločitvi za nakup 

Tu smo želeli, da anketirani ocenijo z oceno od 1 do 4, kako pomemben je zanje določen 

dejavnik, ko se odločajo za nakup. 
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Cena je zelo pomemben dejavnik za skoraj polovico anketiranih, in sicer za 45,7 %. 33 % je 

pomembna nekoliko manj, 19,1 % jih je odgovorilo, da jim je cena delno pomembna, in le 

2,1 % jih pravi, da cena ni pomembna. Rezultat nas ne preseneča, saj smo pričakovali 

podoben rezultat. Že ko smo sestavljali vprašalnik na način, da smo se pogovorili z znanci in 

sorodniki, so nam v večini odgovarjali, da jim je cena zelo pomembna. 

 

Slika 10: Cena 

 

Izgled prodajalne je glede na rezultate ankete za anketirance le delno pomemben. Tako je 

odgovorilo 57,4 % anketiranih. Polovica manj (25,5 %) pa jih pravi, da je zanje izgled 

prodajalne pomemben. Precej manjši odstotek je tistih, za katere navedeni dejavnik ni 

pomemben, in še manj jih meni, da je ta dejavnik zelo pomemben. Torej na njih ne vpliva 

odločilno. 

 

 

Slika 11: Kakovost 

 

Prijaznost prodajnega osebja je za 42,6 % anketiranih pomemben dejavnik. Sledita odgovora 

oziroma oceni, da je dejavnik zelo pomemben (27,7 %), in dejavnik je delno pomemben (23,4 

%). Za 6,4 % vprašanih pa dejavnik ni pomemben. 

Prijaznost prodajnega osebja se tudi nam zdi pomemben dejavnik, saj kot že omenjeno, se 

vsak z večjim veseljem vrne v trgovino, kjer je bil sprejet z nasmeškom, kot pa tja, kjer je 

prodajno osebje resno in zadržano ali neprijazno oziroma nesramno. Zato morajo delodajalci 

poskrbeti, da so zaposleni zadovoljni v podjetju, saj bodo le tako lahko prijazni do 

potrošnikov. 
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Slika 12: Prijaznost prodajnega osebja 

 

Izgled embalaže je največ (44,7 %) anketiranih opredelilo kot delno pomemben dejavnik, 

nekoliko manj (35,1 %) pa kot pomemben dejavnik. Malo anketirancev pa je bilo mnenja, da 

ta dejavnik ni pomemben ali pa je zelo pomemben.  

Izgled embalaže je po našem mnenju pomemben bolj za otroke, saj jih zelo pritegnejo 

zanimive in barvite embalaže. Ker pa smo ljudje oziroma potrošniki vseeno tudi vizualna 

bitja, lepo embalažo tudi opazimo, vendar ni odločilna za nakup.  

 

Slika 13: Izgled embalaže 

 

Kot vidimo, so popusti za nekatere pomemben (40,4 %), za druge pa zelo pomemben (28,7 

%) dejavnik. Nekoliko manj (24,5 %) jih je odgovorilo, da je dejavnik delno pomemben. 

Najmanj (6,4 %) pa jih pravi, da zanje dejavnik sploh ni pomemben. 

Menimo, da prodajalne pritegnejo veliko potrošnikov z raznimi popusti v obliki akcij in 

ugodnih plačilnih pogojev, saj kot že rečeno, vsi radi prihranimo. Vendar pa se nam zdi, da v 

poplavi popustov že kar težko sledimo akcijam vseh trgovin. 
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Slika 14: Popusti 

 

Oglaševanje je za večji del anketiranih le delno pomemben dejavnik (39,4 %) ali pa sploh ni 

pomemben (28,7 %). Za najmanj anketiranih je ta dejavnik zelo pomemben (7 %).  

Odgovori anketirancev pri tem vprašanju so nas presenetili, saj smo imeli občutek, da 

oglaševanje zelo vpliva na potrošnike. Vendar mogoče vpliva bolj na mlajše otroke in na 

najstnike, ki pa niso odgovarjali na anketni vprašalnik. 

 

Slika 15: Oglaševanje 

 

Blagovno znamko je 38,3 % anketiranih opredelilo kot delno pomemben dejavnik. Kar se tiče 

ostalih ocen, ni velikih razlik, le za okoli 2 %. Torej lahko sklepamo, da to ni odločilen 

dejavnik za večino anketiranih. Mogoče zato, ker so boljše blagovne znamke tudi dražje. 

 

Slika 16: Blagovna znamka 
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Menimo, da naše izbrano podjetje Podjetje X, d. d., upošteva vse od navedenih dejavnikov, ki 

so za potrošnike najbolj pomembni. To se kaže v tem, da je že vrsto let zelo uspešno prodajno 

podjetje. Podjetje X, d. d., ponuja izdelke po zelo ugodnih cenah in primerni kakovosti. Ves 

čas pa se poslužuje raznih popustov v obliki akcij in ugodnih plačilnih pogojev.  

 

5.5  Predlogi izboljšav 

Kot že napisano, je Podjetje X, d. d., eno najbolj uspešnih trgovskih podjetij, pa vendar bi 

lahko bilo še boljše. To bi doseglo s še boljšim poznavanjem vedenja potrošnikov. Kot smo z 

raziskavo ugotovili, sta cena in kakovost zelo pomembni za potrošnika pri odločanju za 

nakup. Prav tako je pomemben izgled prodajalne in prijaznost prodajnega osebja, zato naj se 

podjetje še naprej trudi ponujati, kar se da kakovostne izdelke po ugodnih cenah.  

Anketiranci so mnenja, da je pomemben videz prodajalne. To po našem mnenju zajema tako 

zunanjost prodajnega prostora kot tudi notranjo urejenost ter razporeditev izdelkov. Podjetje 

naj torej poskrbi, da bo prodajalna privlačna že od zunaj. Lahko na primer postavi kakšne 

zanimive reklamne panoje, ki bodo pritegnili potrošnika, da bo vstopil v prodajalno. 

Notranjost pa mora biti predvsem čista in tudi ob različnih letnih časih in praznikih okusno 

okrašena. V prodajalnah bi se lahko predvajala prijetna melodija in bi se potrošniki med 

nakupom lažje sprostili, saj vemo, da glasba dobro vpliva na počutje. Tako bodo privabili še 

več potrošnikov, ki bodo v primeru zadovoljstva postali zvesti Podjetju X, d. d. 

Menimo, da bi moralo podjetje še bolj delati na zadovoljstvu potrošnikov, saj se bo le 

zadovoljen kupec oziroma potrošnik vedno znova vračal. Za dosego tega bi jim priporočili 

javne raziskave zadovoljstva kupcev in raziskavo, kaj si sploh želijo njihovi kupci. Raziskave 

bi lahko izvajali v obliki spletnih anket, ki bi jih pošiljali po elektronski pošti. Druga možnost 

pa je, da bi kar v trgovinah imeli študente, ki bi izvajali kratek vprašalnik. Ker pa seveda ni 

vsak pripravljen odgovarjati, bi bila potrebna spodbuda. Ta bi lahko bila v obliki popusta ali 

simbolične nagrade. 

Ker je veliko potrošnikov tudi slabovidnih, napisi na izdelkih pa so pogosto v drobnem tisku, 

bi predlagali uvedbo povečevalnih stekel na vozičkih in policah v vseh prodajalnah. 

Predlagamo tudi terminale, kjer bi lahko potrošnik sam preveril, ali je izdelek, ki ga ni na 

polici, na zalogi, hkrati pa bi lahko preverili tudi ceno, saj se pogosto zgodi, da na izdelkih ali 

policah ni vedno cene oziroma je ni mogoče najti. 

Prav tako je potrebno, da se podjetje posveti zaposlenim, saj bodo le zadovoljni zaposleni 

lahko kakovostno delali in bodo z nasmehom in prijaznostjo privabljali kupce. Da bi bili 

zaposleni zadovoljni, bi moralo podjetje to urediti z ustreznim vodenjem in načinom 

motiviranja zaposlenih, in sicer z različnimi metodami motiviranja prodajnega osebja, kot so 

denarna nagrada, dobre delovne razmere, možnost napredovanja in dobri odnosi med 
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vodstvom in zaposlenimi ter med samimi zaposlenimi (Malovrh in Valentinčič 1997, 133–

134). 

Zaposlene bi lahko motivirali na način, da bi organizirali mesečne sestanke, kjer bi lahko tudi 

zaposleni dajali predloge izboljšav in inovacij. Prav tako bi na sestankih pohvalili zaposlene 

in izpostavili imensko, kdo si zasluži posebno pohvalo za trud in dobro opravljeno delo. Prav 

tako je odlična motivacija stimulacija za dobro opravljeno delo. 
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6 SKLEP 

Danes trgovska podjetja ponujajo mnogo istovrstnih izdelkov različnih blagovnih znamk, 

kakovosti in cen, zato se kupci zelo težko odločajo med tako veliko ponudbo istovrstnih 

izdelkov.  

Prav zaradi tako velike konkurence na trgu morajo podjetja dobro poznati želje potrošnikov, 

da jim lahko ponudijo kar najboljše. Podjetje X, d. d., se izredno trudi, da bi bili potrošniki 

zadovoljni, kar mu tudi uspeva na način, da ponuja kakovostne izdelke po ugodnih cenah. Do 

teh ugotovitev smo prišli z metodo študije primera.  

Pomemben del raziskovanja vedenja potrošnikov je tudi proces nakupnega odločanja. Glede 

na vpletenost v nakup in čas, ki ga ima potrošnik na razpolago, ločimo različne vrste 

nakupnega odločanja. To pa so nakup iz navade, zožen in razširjen proces odločanja. Med 

nakupe iz navade sodijo predvsem nakupi v živilskih trgovinah. Zanje običajno potrošniki ne 

porabijo veliko časa, saj že vedo, kaj želijo kupiti. Zožen proces odločanja je podoben nakupu 

iz navade. Tukaj se kupec hitro odloči in nima neke motivacije pri nakupu. Pri razširjenem 

procesu pa gre za nakupe, ki so višje vrednosti in si zanje potrošnik vzame več časa za 

razmislek in primerjavo izdelka, ki ga želi kupiti. 

Da pa bi trgovska podjetja uspešno poslovala, morajo poznati vedenje potrošnikov. Razumeti 

morajo tudi dejavnike, ki vplivajo na nakupne odločitve potrošnikov. Prav tako je pomembno 

vedeti, kateri so dejavniki, ki vplivajo na sam proces nakupnega odločanja. To so psihološki, 

sociološki in ekonomski dejavniki. Ekonomski dejavniki so tisti, ki najpogosteje vplivajo na 

potrošnika, to so cena, kakovost, izgled prodajalne, prijaznost prodajnega osebja, izgled 

embalaže, popusti, oglaševanje in blagovna znamka.  

Na podlagi raziskave smo ugotovili, kateri trije dejavniki najbolj vplivajo na nakupne 

odločitve, in sicer cena, kakovost in popusti. To ni nič presenetljivega, saj si vsak želi, da bi 

za kar se da ugodno ceno dobil tudi ustrezno kakovost. Nekoliko manj, ampak še vedno 

dovolj, so potrošnikom pomembni prijaznost prodajnega osebja, izgled embalaže in blagovna 

znamka. Najmanj pomembna dejavnika pa sta oglaševanje in izgled prodajalne.  

Glede na rezultate raziskave bi Podjetju X, d. d., predlagali oziroma svetovali, naj dovolj 

pozornosti posveti potrošnikom in zaposlenim. Potrošnikom bi se lahko še bolj približali tako, 

da bi jim zastavili vprašanja o njihovem zadovoljstvu s ponudbo in storitvijo trgovine. Ker pa 

vemo, da se vsi, ko pride do izpolnjevanja vprašalnikov, radi izgovarjamo predvsem na 

pomanjkanje časa, bi morali kupce motivirati. To bi storili tako, da bi jim kaj ponudili v 

zameno, na primer simbolično darilce ali pa kupon za popust na celoten nakup. Tako bi 

pridobili informacije iz prve roke. Seveda pa se morajo potem potruditi in upoštevati mnenja 

potrošnikov. Le tako bodo lahko uspešno poslovali še naprej. 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 

 

LITERATURA IN VIRI 

Baraga, Nadja. 2013. Vpliv države izvora na nakupne odločitve V Zbornik 10. Festivala 

raziskovanja ekonomije in management.  Http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-961-

266-141-0/prispevki/001.pdf (6.5.2015). 

Engel J.F., Blackwell R.D., Miniard P.W. 1995. Consumer behavior. Forth Worth: The 

Dryden Press. 

Habjan, M. 2006 Vpliv promocij znižanja cene na nakupne odločitve potrošnikov. Diplomsko 

delo. Fakulteta za družbene vede. Univerza v Ljubljani Http://dk.fdv.uni-

lj.si/dela/Habjan-Marija.PDF (6.5.2015). 

iPROM. 2013. Valicon in iProm analizirala proces nakupne odločitve. 

Http://www.iprom.si/news/3017/25/Valicon-in-iPROM-analizirala-proces-nakupne-

odlocitve-kupcev.html  (20.5.2015). 

Kijamet, A. 2012. Odnos potrošnikov do novih izdelkov. Diplomsko delo. B&B Visoka 

strokovna šola. Kamnik. Http://www.bb.si/doc/diplome/Kijamet_Alma.pdf (21.5.2015). 

Malovrh, M. , Valentinčič, J. 1997.  Psihologija v trgovini. Ljubljana: Center za tehnološko 

usposabljanje. 

Mowen J.C., Minor M. 1998. Consumer Behavior. New Jersey: Prentice-Hall. 

Mumel, D. 2001. Vedenje porabnikov. Maribor: Ekonomsko-poslovna fakulteta. 

Podjetje X d.d. , 2015, spletna stran Podjetja X d.d. (20.7.2015). 

Potočnik, V. 2001. Trženje v trgovini. Ljubljana: GV založba. 

Vantur, A. 2010 Vpliv televizijskega oglaševanja na reakcije in nakupne odločitve gledalcev 

Https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=16024  (6.5.2015). 

Verhovec Kajtner, M. 2003 Dejavniki, ki vplivajo na odločitve porabnikov pri nakupu 

prehrambnih izdelkov. Magistrsko delo. Ekonomska fakulteta. Univerza v Ljubljani. 

Http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/verhovec260.pdf (26.3.2015). 

Vukasovič, T. 2013.  Vedenje porabnikov. Celje: Mednarodna fakulteta za družbene in 

poslovne vede. 

Wikipedia. 2015. Proces odločanja potrošnika. 

Http://www.sl.wikipedia.org/wiki/Proces_odločanja_potrošnika (20.5.2015). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 
 

PRILOGE 

Priloga – Anketni vprašalnik 
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ANKETNI VPRAŠALNIK 

Sem Klavdija Vodenik, absolventka fakultete za management Koper. Pripravljam zaključno 

projektno nalogo v sklopu katere želim ugotoviti kateri dejavniki vplivajo na potrošnike, ko se 

odločajo za nakup izdelkov.  

Prosim vas, da si vzamete čas in mi izpolnite anketo. S tem mi boste zelo pomagali. 

Anketa je anonimna. Pridobljeni podatki bojo uporabljeni izključno za izdelavo te zaključne 

projektne naloge. 

Za sodelovanje se vam  lepo zahvaljujem! 

Klavdija Vodenik 

Spol * 

 ženski 

 moški 

 

Starost * 

 18-30 let 

 31-40 let 

 41- 50 let 

 51 let ali več 

 

Koliko znaša je vaš mesečni dohodek? * 

 Do 500 eur 

 Od 500 do 1000 eur 

 Več kot 1000 eur 

 

Stopnja izobrazbe * 

 Osnovna šola 

 Srednja šola 

 Višja šola 

 Drugo: 
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Koliko članov šteje vaše gospodinjstvo? * 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 ali več 

 

Kateri dejavniki najbolj vplivajo na vas pri odločitvi za nakup nekega izdelka? * 

Označite največ 3. 

 Cena 

 Kakovost 

 Izgled prodajalne 

 Prijaznost prodajnega osebja 

 Izgled embalaže (pri prehrambenih izdelkih) 

 Popusti 

 Oglaševanje 

 Blagovna znamka 

 

Opredelite kako pomembni so navedeni dejavniki za vas, ko se odločate za nakup. * 

1-dejavnik ni pomemben 4-dejavnik je zelo pomemben

 
1 ni pomembno 

2  delno 

pomembno 
3   pomembno 

4 zelo 

pomembno 

Cena     

Kakovost     

Izgled 

prodajalne     

Prijaznost 

prodajnega 

osebja 
    

Izgled embalaže     

Popusti     

Oglaševanje      

Blagovna     
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1 ni pomembno 

2  delno 

pomembno 
3   pomembno 

4 zelo 

pomembno 

znamka 

 


