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POVZETEK 

Magistrska naloga analizira in preučuje nakupovalne navade in zadovoljstvo potrošnikov 

sadja in zelenjave. V nalogi smo opredelili pojem, proces in vrsto nakupnega vedenja 

potrošnikov ter dejavnike, ki oblikujejo in usmerjajo nakupne odločitve. V nadaljevanju smo 

preučili tudi zadovoljstvo potrošnikov, njegove modele in merjenje le-teh. V empiričnem delu 

magistrske naloge so prikazani rezultati raziskave nakupovalnih navad in zadovoljstvo 

potrošnikov s sadjem in zelenjavo v gorenjski, osrednjeslovenski in primorski regiji. V 

raziskavi smo se osredotočili na izbrane dejavnike, ki vplivajo na odločitev o nakupu. 

Ugotovili smo, da je potrošnik bolj zadovoljen s kakovostjo pridelkov, ki prihajajo od 

lokalnega pridelovalca ter da je poreklo pomemben dejavnik nakupa. Vendar kljub temu 

večina potrošnikov raje nakupuje sadje in zelenjavo v velikih trgovskih centrih, predvsem 

zaradi pomanjkanja časa in boljše dostopnosti prodajne lokacije.  

Ključne besede: trgovina, nakupne navade, potrošnik, sadje in zelenjava, zadovoljstvo. 

SUMMARY 

In the master’s thesis, not only purchasing habits but also the satisfaction of customers buying 

fruit and vegetables are analysed and studied. The concept, process and type of purchasing 

behaviour of the customers, and the factors forming and guiding purchasing decisions are 

defined. Furthermore, the definition, models, and ways of measuring the satisfaction of the 

customers are studied. In the empirical part, the results of the research on purchasing habits 

and satisfaction of the customers of fruit and vegetables in Upper Carniola, Central, and 

Littoral region are shown. The research focused on the selected factors that influence the 

decision to purchase. The results show that the customer is more satisfied with the quality of 

the products from local producers and that the origin is an important factor in the purchase. 

Nevertheless, most of the consumers prefer buying fruit and vegetables in big shopping malls 

mainly due to lack of time and better accessibility of purchase location. 

Keywords: shop, purchasing habits, consumer, fruit and vegetable, satisfaction. 
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1 UVOD  

Gospodarska kriza in hitri tempo življenja sta največja sovražnika prehranjevalnih navad 

ljudi. Oba v veliki meri vplivata na nakupovalne navade potrošnikov, te pa posledično 

postanejo del vsakdanjika. Prehranski izdelki, ki jih izbiramo, ter način, kako jih nakupujemo 

in uporabljamo, namreč pomembno vplivajo na naš način življenja, predvsem na naše zdravje. 

V veliki meri slabe prehranjevalne navade vplivajo na slabo počutje posameznika, na 

prekomerno telesno težo, psihična obolenja in kronične bolezni.  

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretična izhodišča 

Na pomen zdravega načina življenja so nas začeli opozarjati predvsem mediji, ki nezavedno 

vplivajo na nakupne odločitve. Potrošniki pa se ob zavedanju slabega načina prehranjevanja v 

vse večjem številu vračamo k naravi. Iščemo možne alternative, ki bi nas pripeljale k bolj 

zdravemu načinu življenja in k iskanju prehranskih in drugih izdelkov, ki so za naš organizem 

čim manj škodljivi. Postajamo vse bolj domače usmerjena družba, kar pomeni, da se vse bolj 

zavedamo pomena nakupovanja domačih, ekoloških ali bioloških izdelkov ter postajamo v 

veliki meri previdnejši pri nakupovanju uvoženih proizvodov. Takšen trend je vse bolj opazen 

in se celo stopnjuje. V eni izmed raziskav avtorja Pellegrini in Farinello (2009, 948) 

pojasnjujeta: »Najnovejše analize kažejo, da se število potrošnikov, ki nakupujejo ekološke 

izdelke, povečuje za 7–9 % letno in je dosegel tržni delež za 20 miljard evrov v Evropi in 

ZDA.« 

Leta 2013 je v medije prišla afera, da slovenski branjevci sadje in zelenjavo kupujejo na 

veletržnici v Trstu in jo nato prodajajo na domači tržnici kot domač ali ekološki pridelek. 

Posledica tega je bilo omajano zaupanje v domačega kmeta. Zaupanje potrošnikov, da je tisto, 

kar kupujejo, res lokalnega izvora, je treba spet pridobiti. Na tržišču je vse bolj opaziti, da se 

tudi veliki trgovski centri zavedajo porekla izdelkov kot enega najpomembnejših dejavnikov 

izbire sadja in zelenjave. Postavljati so začeli zelene stojnice, na katerih prodajajo ekološke 

pridelke in pridelke iz domačih krajev. Tudi ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

z obsežnimi promocijskimi aktivnostmi obvešča potrošnike o pomenu nakupovanja lokalno 

pridelanega sadja in zelenjave. Regoršek in Erjavec (2006, 8) ugotavljata: »Prehranske navade 

Slovencev postajajo bolj podobne prehranskim navadam prebivalcev razvitih držav kot 

prehranskim navadam prebivalcev iz tranzicijskih držav.«  

Po naši oceni glede kakovosti sadja in zelenjave potrošniki vse bolj zaupajo domačim 

pridelovalcem – kmetom s podeželja, ki naj ne bi uporabljali umetnih gnojil, hormonov in 

pesticidov in prodajajo svoje izdelke na tržnicah, kot pa izdelkom, ki jih lahko kupimo na 

policah večjih trgovin ali celo uvoženemu sadju in zelenjavi. Prednosti nakupa v večjih 

nakupovalnih središčih vidimo le v tem, da ima kupec hitrejšo in cenovno ugodnejšo 
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dostopnost sadja in zelenjave hkrati z nakupi ostalih dobrin, ki jih potrebuje za vsakodnevne 

prehrambne potrebe – po principu vse na enem mestu. 

Znan izvor blaga se je v praksi izkazal za enega od dejavnikov razlikovanja izdelkov in izbire 

porabnikov in s tem tudi konkurenčnosti. Dujič, Vida in Poturović (2005, 14) navajajo: »Izvor 

blaga je pomembna lastnost izdelka za slovenskega porabnika, vendar sta njen učinek in moč 

delovanja odvisna od določenih pogojev in razmer. In sicer, bolj kot je porabnik vpleten v 

nakup nekega izdelka in/ali manjša kot je informacijska moč drugih vrednotenih lastnosti 

izdelka, pomembnejša lastnost je izvor izdelka.«  

Dobro poznavanje nakupnega vedenja potrošnikov je ena ključnih prednosti ponudnikov, kajti 

potrošniki s svojim vedenjem, odločitvami, navadami in namerami sooblikujejo usodo 

podjetja (Musek Lešnik 2007, 13). Prodnik (2011, 11) navaja: »Cilj porabnikovega 

nakupnega vedenja je sprejeti takšno nakupno odločitev, ki mu bo poleg ekonomskih koristi 

prinesla tudi psihično zadovoljitev, ki ga bo zabavala in ga razvedrila.« S spoznavanjem želja, 

potreb in nakupnih navad lahko podjetja potrošnikom ponudijo izdelke in storitve, s katerimi 

bodo ti v celoti zadovoljni, in to na takšen način, da se bodo tudi vračali. Ti dejavniki so za 

podjetja neprecenljive vrednosti, saj omogočajo prilagajanje poslovnih odločitev potrebam in 

zahtevam vse bolj izobraženega in zahtevnega kupca. Potrebe po boljšem poznavanju 

potrošnikovih želja nastanejo v trenutku, ko se na tržišču pojavita vsaj dva izdelka, ki bi lahko 

zadovoljila isto potrebo, ter s tem omogočita potrošniku možnost izbire. 

Popolno poznavanje nakupovalnih potreb vsakega posameznika je nemogoče, zato si lahko 

pomagamo z dejavniki, ki vplivajo na nakupno vedenje. Dejavnike, ki najpogosteje vplivajo 

na nakupno vedenje, ločimo na: kulturne, družbene, osebne, psihološke in ekonomske. 

Izpostavili bomo najpomembnejše med njimi, in sicer: kakovost, ceno, poreklo in tržne poti, 

lokacijo ter demografske dejavnike.  

Velik pomen demografskih dejavnikov poudarjata tudi avtorja Sangkumchaliang in Huang 

(2012, 89), ki pravita: »Poznamo tri ključne demografske dejavnike, ki pomembno vplivajo 

na nakup zdrave prehrane, in sicer ljudje z višjo izobrazbo, družine z višjimi prihodki in glede 

na družinsko strukturo. Prisotnost otrok v gospodinjstvu je ključni dejavnik nakupa zdrave 

prehrane; nižja kot je stopnja starosti otrok, višje je povpraševanje po teh izdelkih.«  

Zadovoljstvo potrošnika obravnavamo kot psihološko stanje, ki izhaja iz procesa nakupnega 

odločanja in se dokončno oblikuje v ponakupni fazi. Za lažje razumevanje zadovoljstva 

potrošnika, njegovih ključnih elementov ter vzorčno-posledičnih povezav poznamo model 

zadovoljstva potrošnikov, ki vključuje pričakovanja, kakovost, potrošnikovo zadovoljstvo in 

ponovni nakup. Možina, Zupančič in Postružnik (2010, 305) navajajo: »Model prikazuje, da 

je zadovoljstvo rezultat preteklih in sedanjih izkušenj porabnikov. Na podlagi primerjave med 

pričakovano in dobljeno kakovostjo se pri potrošniku oblikuje zadovoljstvo ali 

nezadovoljstvo.«  
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1.2 Namen, cilji raziskave in raziskovalna vprašanja 

Namen magistrske naloge je bil raziskati, preučiti, analizirati in opredeliti nakupne navade in 

zadovoljstvo potrošnikov z nakupi sadja in zelenjave v izbranih slovenskih regijah, kjer nas je 

najbolj zanimalo, kakšne so nakupne navade potrošnikov in ali so potrošniki zadovoljni s 

ceno in kakovostjo izdelkov. Zato smo se s preučevanjem nakupnih navad in zadovoljstva 

potrošnikov sadja in zelenjave osredotočili na odnos do porekla, kakovosti, cene pridelkov in 

lokacijo, kjer se zdi potrošnikom najugodneje kupovati izdelke in so tudi logistično, z vidika 

prevoženih kilometrov, najustreznejše. Zanimalo nas je predvsem, ali se bo tradicionalni 

obisk tržnice z namenom nakupovati in se družiti zamenjal s hitrimi nakupi v večjih trgovskih 

centrih in ali je potrošnik res bolj zadovoljen s kakovostjo pridelkov, ki prihajajo od lokalnega 

pridelovalca. 

Cilji magistrske naloge so bili: 

- opredeliti vlogo, pomen in aktivnosti trgovske dejavnosti in trgovine,   

- opredeliti pojem in vsebino nakupnih navad in zadovoljstva potrošnikov,  

- opredeliti dejavnike, ki vplivajo na nakupno vedenje, vrste nakupnega vedenja in 

zadovoljstva,  

- preučiti, ali se bo tradicionalno nakupovanje na tržnici nadomestilo s hitrimi nakupi v 

večjih trgovskih centrih,  

- preučiti, kako zadovoljstvo kupcev pri kakovosti pridelka vpliva na ponovni nakup,  

- ugotoviti, ali kupci kljub slabši kvaliteti zaradi boljše in hitrejše dostopnosti v večjih 

trgovskih centrih pogosteje nakupujejo kot na tržnici ,  

- raziskati, preučiti, analizirati in opredeliti nakupne navade in zadovoljstvo kupcev sadja 

in zelenjave v osrednjeslovenski, gorenjski in primorski regiji, 

- na podlagi izvedene raziskave zavrniti ali potrditi zastavljene hipoteze.  

V empiričnem delu naloge smo zastavili štiri hipoteze, ki smo jih preverjali  s predvidenimi 

metodami raziskovanja. 

Hipoteza 1: Obstajajo statistične razlike med spoloma glede na kraj najpogostejšega 

nakupovanja sadja in zelenjave. 

Pri prvi hipotezi smo preverili, ali obstaja razlika med spoloma glede na kraj najpogostejšega 

nakupovanja. Hipotezo smo preverili s pomočjo enosmerne analize variance.  

Hipoteza 2: Zadovoljstvo potrošnikov sadja in zelenjave je na tržnici večje predvsem v 

kategoriji kakovosti izdelkov v primerjavi z nakupom v trgovskih centrih.  

Pri tej hipotezi smo preverili, ali je zadovoljstvo potrošnikov na tržnici res večje kot v velikih 

trgovskih centrih. Hipotezo smo preverili s t-testom.  
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Hipoteza 3: Kupcem ženskega spola se zdi domače poreklo sadja in zelenjave pomembnejše 

kot kupcem moškega spola.   

Pri tretji hipotezi smo preverili, ali ženskam domače poreklo sadja in zelenjave pomeni več 

kot moškim. Hipotezo smo preverili s pomočjo t-testa.   

Hipoteza 4: Pogostost nakupovanja sadja in zelenjave je odvisna od starosti.  

Pri četrti hipotezi smo preverili, ali starost vpliva na pogostost nakupovanja sadja in 

zelenjave. Hipotezo smo preverili s Pearsonovim koeficientom korelacije.   

1.3 Metode raziskovanja za doseganje ciljev magistrske naloge 

Magistrska naloga je sestavljena iz teoretičnega in raziskovalnega dela.   

V teoretičnem delu smo se usmerili predvsem na zbiranje, pregledovanje, uporabo in 

povzemanje avtorjev in del tuje in domače literature s področja nakupovalnih navad in 

zadovoljstva potrošnikov s sadjem in zelenjavo.  

V nalogi smo uporabili naslednjih raziskovalne metode: 

- metodo klasifikacije, ki smo jo uporabili za opredelitev temeljnih pojmov, 

- metodo deskripcije ali opisovanja,  

- metodo kompilacije za povzemanje domače in tuje literature, 

- metodo komparacije ali primerjave, 

- metodo analize, 

- statistično metodo za analizo podatkov iz ankete in preverjanje hipotez, 

- metodo sinteze končnih ugotovitev in priporočil za nadaljnji razvoj. 

V raziskovalnem delu smo želeli ugotoviti, kakšne so nakupovalne navade in zadovoljstvo 

potrošnikov s sadjem in zelenjavo v določenih izbranih slovenskih regijah. Uporabili smo 

kvantitativno raziskovalno metodo s pomočjo anketiranja. Kot raziskovalni inštrument smo 

uporabili vprašalnik, s pomočjo katerega smo želeli ugotoviti razlike med kupci, ki 

najpogosteje kupujejo v velikih trgovskih centrih (kot so Mercator, Spar, Lidl) in tistimi, ki 

najpogosteje kupujejo na tržnici. Pri izvedbi kvantitativnega dela raziskave smo anketirance 

spraševali osebno, na terenu, v treh različnih regijah, in sicer v Ljubljani, Kranju in Kopru. S 

tem smo pridobili podatke za osrednjeslovensko, gorenjsko in primorsko regijo. Pri metodi 

osebnega spraševanja smo navezali neposreden stik z anketiranci in s tem pridobili priložnost 

opazovanja njihovih reakcij ter možnost sprotnega pojasnjevanja morebitnih nejasnosti. 

Vzorec je obsegal 180 naključnih kupcev. V vsakem kraju smo pridobili po 60 anket. Pri 

izboru vprašanj smo uporabili strukturiran vprašalnik, ki ima že vnaprej določena vprašanja in 

odgovore. Primarne podatke smo obdelali s pomočjo programa SPSS Statistik.  
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S statističnim paketom SPSS smo obdelali zbrane podatke ter jih analizirali z različnimi 

statističnimi metodami. S pomočjo opisnih statistik smo opravili eksploratorno analizo 

osnovnih podatkov. Hipoteze so bile preverjene s pomočjo t-testa za neodvisne vzorce, 

enosmerne analize variance. S pomočjo Pearsonovega koeficienta korelacije smo ugotovili 

korelacijsko povezanost med dvema spremenljivkama. Na osnovi analize podatkov smo 

ugotovili veljavnost zastavljenih hipotez.  

Postopek statističnega preizkušanja domnev smo izvedli v štirih korakih. 

1. korak: postavili smo ničelno in alternativno domnevo.  

2. korak: pri hipotezi H1 smo uporabili ANOVA enosmerno analizo variance, hipotezi H2 in 

H3 smo preverili s t-testom, H4 pa smo preverili s Pearsonovim koeficientom korelacije.  

3. korak: ugotovili smo, ali je razlika značilna ali ne.   

4. korak: sklep, kjer smo zavrnili in sprejeli ničelno domnevo.  

Vse hipoteze smo preverili na ravni 5-odstotnega tveganja (P = 0,05). Za statistično analizo je 

bil uporabljen program SPSS – 17.0. Rezultati so predstavljeni v obliki tekstov, tabel in 

grafikonov.  

1.4 Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Magistrska naloga temelji na naslednjih predpostavkah: 

- predpostavljali smo, da nam bo dostopna ustrezna domača in tuja literatura,  

- predpostavljali smo, da so ljudje vse bolj seznanjeni z zdravim načinom življenja in 

posledično veliko večjo pozornost posvečajo ekološkim in domačim pridelkom,  

- predpostavljali smo, da se za nakup na tržnici odloča vse manj ljudi zaradi pomanjkanja 

časa, 

- predpostavljali smo, da je poreklo sadja in zelenjave vse pomembnejši dejavnik pri 

nakupovalnih navadah potrošnikov,  

- predpostavljali smo, da je zadovoljstvo z nakupom odvisno od kakovosti sadja in 

zelenjave, 

- predpostavljali smo, da bomo s pomočjo raziskave pridobili dovolj podatkov za potrditev 

ali zavrnitev postavljenih hipotez. 

Omejitve, s katerimi smo se srečali v magistrski nalogi: 

- z raziskavo smo se omejili samo na 3 večja slovenska mesta – Ljubljano, Kranj in Koper, 

kjer so nakupna mesta bolj obiskana s strani mestnega prebivalstva in so rezultati lahko 

bistveno drugačni, kot če bi anketo izvajali s spletnim anketiranjem in tudi v drugih 

slovenskih mestih in regijah, 

- z raziskavo smo se omejili samo na gospodinjstva; anketirance, ki niso glavni 

nakupovalci v gospodinjstvu, smo izločili, 
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- omejili smo se samo na potrošnike v gospodinjstvih; anketirance, ki niso člani 

gospodinjstva, smo v anketiranju izločili.  

 

 



 

7 

2 TRGOVSKA PODJETJA 

Poznamo dve obliki trgovskih podjetij, in sicer trgovino na drobno in trgovino na debelo, ki 

sta namenjeni dostavi blaga in storitev z mesta proizvodnje na mesto porabe. Njihova 

uspešnost je predvsem odvisna od kakovosti opravljanja funkcij, ki jih mora prevzeti prodajna 

pot (Možina, Zupančič in Postružnik 2010, 150).  

 

Slika 1: Tok blaga v menjalni verigi 

Vir: Vrčon 2012, 4. 

Trgovina na debelo vključuje vse aktivnosti prodaje izdelkov tistim, ki kupujejo za ponovno 

prodajo ali v poslovne namene. Trgovine na debelo pomagajo dobavljati izdelke trgovinam na 

drobno in opravljajo še mnogo drugih funkcij, vključno s prodajo in pospeševanjem prodaje, 

nakupovanjem in oblikovanjem asortimenta, skladiščenjem, prevozom, financiranjem, 

prevzemom tveganja in svetovanjem (Možina, Zupančič in Postružnik 2010, 151). 

Možina, Zupančič in Postružnik (2010, 151) navajajo: »Prodaja na drobno vključuje vse 

aktivnosti prodaje blaga in storitev neposredno porabnikom za njihovo osebno, neposlovno 

porabo.«  

2.1 Vloga in pomen trgovine na drobno 

Trgovina na drobno v preteklosti ni imela velike vloge. Njen pomen se je vztrajno povečeval 

šele po vojni v 50. letih, ko so glavno vlogo imeli proizvajalci in pridelovalci. Po letu 1970 se 

je zgodil preobrat, ko je moč prešla na trgovce na drobno. Tako so trgovci začeli pritiskati na 

svoje dobavitelje ter s tem onemogočili njihov vpliv na ceno. Začelo se je tudi agresivnejše 

oglaševanje ter uvajanje lastnih blagovnih znamk. S takšnim ravnanjem se je izpodrinila 
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vloga trgovin na debelo, saj so se trgovine na drobno povezale direktno s proizvajalcem in 

pridelovalcem. Po letu 1990 je popolnoma zavladala trgovina na drobno, ki je že obvladovala 

vse tržne prodajne poti in postopoma prevzela tudi nadzor nad vsem inštrumenti trženjskega 

spleta (Pelc 2007, 3). 

Trgovina na drobno je zadnja faza nakupnega procesa, ki povezuje posredni stik med 

proizvajalci, pridelovalci in končnimi potrošniki. Glavna naloga trgovine na drobno je 

zagotoviti ustrezen obseg ponudbe pravočasno na dostopnih lokacijah po dejanskih cenah, ki 

so pokazatelj vrednosti izdelka in storitve (Potočnik 2002, 274). 

Na stabilnost gospodarstva ima velik vpliv prav trgovina na drobno, kjer se kaže njena 

usposobljenost zagotoviti tolikšne zaloge blaga, ki so potrebne za zadovoljitev potreb 

potrošnikov. Trgovina mora pravilno izvajati posredniške funkcije, in sicer (Potočnik 2002, 

274): 

- funkcijo razpoložljivosti blaga, ki skrbi za pravilno oblikovanje ponudbe in oskrbovanje 

potrošnikov, 

- funkcijo informiranja potrošnikov, ki skrbi, da so potrošniki in proizvajalci informirani o 

aktualnih novostih, posebnostih, prednostih izdelka,  

- funkcije zadovoljevanja potreb porabnikov, ki so končni cilj vsakega podjetja. 

Struktura narodnega gospodarstva je pomemben dejavnik pri rastočem pomenu trgovine na 

drobno, kjer se pokaže predvsem v količinskih in kakovostnih dejavnikih razvoja. S tem na 

svoj način opredeljuje družbenoekonomsko okolje, v katerem deluje. V najrazvitejših državah 

se je začel nastanek in razvoj novih oblik trgovin na drobno, njihov proces inovacij pa se je 

razširil tako na domačem kot tudi mednarodnih trgih.  

Iz tujine prihaja strokovno znanje o trgovinah na drobno, ki prispeva k načinu distribucije 

izdelkov. Znanja in izkušnje iz tujine vplivajo na poslovne koncepte in tehnike poslovanja. 

Poznamo dve obliki prenosa znanja, in sicer vodstveno in tehnološko. Vodstveno se nanaša na 

strategije in tehnike trgovine na drobno v danem okolju, tehnološke pa urejajo koncept prave 

lokacije in ureditve prodajalne, tržno komuniciranje, uporabo informacijske tehnologije, 

proces nabavnega in prodajnega poslovanja.  

Pri trgovini na drobno je treba omeniti tudi internacionalizacijo, ki pomembno vpliva na 

gospodarstvo manj razvitih držav. Učinki se kažejo predvsem na lokalnem trgu. Velik pomen 

konkurence na trgu dajejo mednarodne trgovske korporacije, saj so nosilci novih metod, 

tehnik in inovacij trženja. Sprejeti trženjskih koncepti pozitivno vplivajo na poslovno vedenje 

domačih trgovskih podjetij (Potočnik 2002, 275). 
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2.2 Značilnosti poslovanja trgovine na drobno 

Trgovina na drobno je posrednik med trgovinami na debelo, pa tudi med proizvajalci ali 

pridelovalci in končnimi potrošniki. Trgovina na drobno od trgovine na debelo nakupuje 

večje količine izdelkov, ki jih razdrobljeno prodaja posameznim potrošnikom. Trgovina na 

drobno opravlja tudi funkcijo zaščite interesov porabnikov, ki raziskuje potrebe in želje 

potrošnikov, obravnava njihovo zadovoljstvo in nezadovoljstvo, rešuje reklamacije, sprejema 

pokvarjene in slabše izdelke.  

Da lahko izvajajo svojo posredniško funkcijo, morajo imeti na razpolago ustrezen prodajni in 

skladiščni prostor, potrebno zalogo izdelkov in strokovno usposobljene delavce. Prodaja na 

drobno največkrat poteka v prodajalnah. Prodajalna mora biti ustrezno in racionalno locirana, 

da omogoča lažji in hitrejši dostop potrošnikov. Imeti mora primeren asortiment izdelkov in 

primerno vrsto ter velikost prodajalne, da lažje privabi svojo ciljno publiko. Nemoteno 

delovanje trgovine na drobno delo poteka preko skladiščnih prostorov, v katerih izdelki 

čakajo na razpošiljanje na prodajne police glede na potrebe, in v katerih pripravljajo izdelke 

za nadaljnjo prodajo (označevanje s cenami, etiketiranje). Primerna zaloga izdelkov je potreba 

za trajno in nemoteno oskrbo potrošnikov. Neustrezna zaloga povzroča slabo zadovoljevanje 

potreb in preusmeritev potrošnika h konkurenčnemu podjetju. Prevelika zaloga izdelkov pa 

povzroča večje stroške skladiščenja, povečuje tveganje in znižuje pričakovani dobiček. Zato 

je za pravilno skladiščenje in uravnavanje optimalnih stroškov treba skrbeti za optimalne 

zaloge tako količin kot asortimenta. Potrebe potrošnikov se zaradi novih želja in potreb 

neprestano spreminjajo. To od prodajalcev na drobno zahteva sprotno spremljanje in kontrolo, 

dopolnjevanje z novostmi in razprodajo zastarelih zalog. Na pozitivno poslovanje podjetij 

močno vplivajo tudi njihovi zaposleni v nabavni in prodajni službi. Prodajalci morajo poznati 

tehnike, postopke in psihologijo prodaje ter se primerno odzvati na različne prodajne situacije.  

Trgovino na drobno lahko razdelimo na (Možina, Zupančič in Postružnik 2010, 165): 

- trgovino na drobno s prodajalnami,  

- trgovino na drobno brez prodajaln, 

- organizacije za trgovske storitve. 
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Slika 2: Delitev trgovine na drobno 

Vir: Možina, Zupančič in Postružnik 2010, 165. 

Trgovina na drobno s prodajalnami 

Trgovine na drobno s prodajalnami lahko razdelimo na blagovnice, specializirane trgovine, 

supermarkete, trgovine z mešanim blagom, hipermarkete, diskontne trgovine, skladiščne 

trgovine. Vse močnejši razvoj trgovine na drobno zavira delovanje nekaterih zgoraj naštetih 

oblik poslovanja, kajti manjše trgovine s ceno in kakovostjo težko konkurirajo večjim 

trgovskim centrom. Nove oblike trgovine, npr. diskontne in skladiščne, imajo zaradi manjših 

storitev nizke stroške poslovanja in tako lahko prodajajo izdelke po nižjih cenah. Postopoma 

pa povečujejo tržni delež in dopolnjujejo svoje storitve, s tem pa tudi dvigujejo ceno svojih 

izdelkov, vse dokler ne postanejo takšne, kakršne so predhodno odrinile. Takšnemu 

poslovanju bi lahko rekli tudi kolo trgovine na drobno, saj poslujejo po načinu od novih k 

tradicionalnim in zastarelim trgovinam (Potočnik 2002, 277). 

Trgovska podjetja brez prodajaln 

Trgovska podjetja brez prodajaln so tiste trgovine, ki izvajajo neposredno trženje, prodajo od 

vrat do vrat, preko avtomatov in kataloško prodajo. Neposredno trženje se izvaja preko 

telefona, televizije z možnostjo takojšnega odziva potrošnika preko interneta. Neposredna 

prodaja je znana predvsem po prodaji od vrat do vrat, kjer prodajalci ponujajo določen izdelek 

na domu potrošnika. Prodaja z avtomati je delno omejena na določen asortiment izdelkov in 

možnost pogostih poškodb avtomata ter s tem oškodovanjem podjetja. Prodaja po pošti se v 

današnjem času povečuje. Potrošnik si izdelek izbere bodisi preko kataloga bodisi preko 

spletne trgovine. Ko podjetje dobi naročilo, izdelek pošlje potrošniku po pošti ali preko 

drugih logističnih podjetij.  
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Slika 3: Oblike prodaje na drobno zunaj prodajaln 

Vir: Potočnik 2002, 67. 

Organizacije za trgovske storitve 

Na sodobno trgovanje vplivajo številne dejavnosti, ki omogočajo dejansko fizično gibanje 

izdelkov do končnih potrošnikov. Za spremljanje in gibanje velikih različnih količin izdelkov, 

za katera trgovine potrebujejo veliko priprav pri odpremi, prevozu, skladiščenju, kontroli 

kakovosti ter prevzemanju, so trgovska podjetja razvila posebne trgovinske storitve, ki 

namesto njih opravljajo dejavnost po nalogu in za račun naročnika. Tako velika trgovska 

podjetja pridejo do kakovostnejše in cenovno ugodnejše storitve. Poznamo tri oblike takšnih 

organizacij, in sicer organizacije za trgovske storitve v ožjem pomenu (špediterska podjetja), 

organizacije, ki zagotavljajo poslovni prostor za njihovo izvajanje (skladišča) in organizacije 

za storitve v najširšem pomenu (sejmi, razstave) (Potočnik 2002, 279–280). 

2.3 Razvojni trendi v trgovini 

Trgovina v Sloveniji ima v današnjem času veliko bolj zapleteno vlogo kot kadarkoli prej. 

Potrošniki so postali vse bolj izbirčni in vse manj se zmenijo za komercialna sporočila. 

Njihovo pozornost pritegnejo le še novosti. Tako je za trgovino danes glavni izziv premagati 

razdrobljenost, zasičenost in val novosti, ki so strnjeni na današnjem trgu (Potočnik 2002, 

290).  

Glavni namen razvojnih trendov v trgovini je širjenje zmogljivosti z uporabo informacijske 

tehnologije in internacionalizacije poslovanja. Računalniški razvoj spremljanja blagovnih 

tokov v današnjem času pomeni velik napredek pri pridobivanju kvalitetnih in boljših 

informacij pri trženjskih odločitvah. Pri tem poznamo mednarodno kodiranje izdelkov EAN 

(European Article Numeration) ali UPC (Universal Product Code), ki zagotavljata celotne 

podatke na katerem koli prodajnem mestu. Zelo pomembna podlaga za spremljanje trženjskih 
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odločitev so sistemi za optično odčitavanje podatkov. Organizacijski dejavniki poslovanja 

postajajo vse vplivnejši v vseh poslovnih funkcijah, še posebej v nabavni in prodajni.  

Sodobni čas popolnega razvoja elektronskega poslovanja preko interneta bo močno vplival na 

spremembo dosedanjih oblik prodaje v trgovini na drobno. Vse več potrošnikov se bo 

odločalo za nakup izdelkov ali naročilo storitev preko spletne trgovine z domačega kavča. 

Nekaj omejitev, povezanih z elektronskim nakupovanjem se bo le izkazalo, predvsem zaradi 

kulturnih in nakupovalnih navad potrošnikov. Nekaterim potrošnikom pomeni nakupovati v 

fizičnih trgovinah druženje, izlet, srečanje z znanci. Drugi pomembni dejavnik omejitev pri 

nakupu preko spleta se lahko pojavi s stroški in časom dostave izdelka (Potočnik 2002, 290). 

Vse večja zasičenost domačega trga in nastanek EU so omogočili trgovcem širjenje prodajaln 

v druge države. Začetni težki časi in slabi rezultati so bili posledica slabih prilagoditev 

potrebam tujih potrošnikov in slabega izkoriščanja priložnosti na novih trgih. Na globalnem 

trgu je uspelo le nekaj mednarodnih trgovcev. Večina pa se je osredotočila zlasti na bližnje in 

sorodne trge, da lažje upravljajo blagovne in finančne tokove ter zagotavljajo optimalno 

oskrbovanje vseh prodajaln iz domačih in tujih virov v tujini. Skupek elektronskega 

poslovanja in internacionalizacije bosta temeljna dejavnika razvoja trgovine na drobno 

(Potočnik 2002, 290). 
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3 OPREDELITEV POTROŠNIKA 

Pri definiciji potrošnika se srečamo s splošnim problemom opredeljevanja, ki se največkrat 

pojavlja zaradi zapletenih pojavov. Velikokrat se problem pokaže, ker nanj gledamo z več 

zornih kotov. Posledično dobimo množico opredelitev, vendar nobena ni dovolj točna in 

obsežna, hkrati pa ni nobena napačna. Opredelitve se seveda spreminjajo tudi skozi čas ter v 

osvisnosti od predmeta raziskovanja.  

Musek Lešnik (2008, 11) je v svojem delu zapisal: »Sam Walton, ustanovitelj trgovske verige 

Wal-Mart, naj bi nekoč zapisal: 

- potrošnik je najpomembnejša oseba za katero koli podjetje, 

- potrošnik ni odvisen od nas – mi smo odvisni od njega, 

- potrošnik ni motnja v našem delu, pač pa izključni smisel našega dela, 

- ko potrošnik vstopi k nam, nam naredi uslugo, 

- potrošnik je središče našega dela, ne pa nekaj oddaljenega, 

- potrošnik ni samo denar v blagajni. Je človeško bitje s čustvi in si zasluži, da z njim 

ravnamo spoštljivo, 

- potrošnik je oseba, ki pride k nam s svojimi potrebami in željami. Naša naloga je, da jih 

uresničimo, 

- potrošnik si zasluži vljudno pozornost. Je življenjska sila našega posla. Skrbi za naše 

plače. Brez njega bi morali zapreti naša vrata.« 

Potrošnik je oseba, ki ima razpoložljiva sredstva in sposobnost za nakup določene dobrine, in 

ki kupuje želene izdelke in storitve. Nakupuje z namenom zadovoljevanja lastnih in skupnih 

interesov (npr. družinskih) (Vukasović 2013, 30). 

Kokl (2011, 156) je v svojem delu opredelila potrošnika z besedami: »Potrošnik je pomemben 

del celotnega gospodarskega procesa, saj je tisti, ki z namenom porabe zamenjuje blago in 

storitve za denar. Lahko je oseba, ki z namenom zadovoljitve lastnih ali skupnih potreb 

nakupuje dobrine na trgu, lahko je oseba, ki s tujimi sredstvi nakupuje dobrine oziroma 

storitve, ali pa je organizacija, ki za svoje dejavnosti troši delovna sredstva in sredstva za 

proizvodnjo.« 

Opredeljevanje potrošnika dejansko pomeni preučujevanje nastalih procesov, ko posamezniki 

ali skupine nakupujejo, izbirajo, uporabljajo izdelke in/ali storitve, da bi zadovoljili svoje 

potrebe in želje. Pri opredeljevanju vedenja porabnika ocenjujemo vedenje, ki ga porabniki 

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

gre pričakovati, da bodo zadovoljili njihove potrebe.  
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Pri opredelitvi se srečamo z nekaterimi ključnimi pojmi (Vukasović 2013, 31). 

- Menjava: potrošnik je element menjalnega procesa, v katerem se viri prenašajo med 

dvema stranema. Pri menjavi se menjajo tudi drugi viri, kot so občutek, informacija in 

status. Pri menjavi obstaja možnost pojavljanja etičnih nepravilnosti. Etične norme lahko 

kršita tako porabnik kot tudi tržnik. Menjalni proces je obravnavan kot temeljni element 

vedenja porabnikov. Pojem porabnik nadomesti s pojmom nakupna enota. Nakup lahko 

opravi posameznik ali skupina.  

- Menjalni proces: sestavljen je iz množice korakov, od katerih je prva faza pridobivanje, 

druga faza uporaba, tretja faza pa opustitev izdelka. Največ raziskav je osredotočenih na 

prvo fazo – fazo pridobivanja. S pomočjo analize želimo ugotoviti dejavnike, ki vplivajo 

na posameznikovo izbiro izdelka. Pri raziskovanju faze uporabe analiziramo, kako 

porabniki dejansko uporabljajo izdelek ali storitev ter izkušnje, ki jih pri uporabi dobijo. 

Faza opustitve se nanaša na to, kaj porabnik stori z izdelkom, potem ko ga preneha 

uporabljati.  

3.1 Vrste potrošnikov 

Izraziti potrošniki sadja in zelenjave so ljudje, pri katerih je zelo dobra cenovna in količinska 

dostopnost, živijo v premožnejših predelih mesta in imajo višje dohodke (Kamphuis idr. 

2006, 26). 

Potrošniki so ljudje z zelo različnimi lastnostmi. Najbolj se razlikujejo po psiholoških 

lastnosti, kot so inteligentnost, interesi, stališča, temperament in značaj, ločimo jih tudi glede 

na izobrazbo, potrebe, navade. Dober prodajalec se mora znati prilagoditi različnim kupcem, 

vsak prodajalce mora biti tudi dober poznavalec ljudi.  

Poznamo več vrst potrošnikov, ki se razlikujejo glede na spol, starost, zaznavanje blaga, 

sprejemanje inovacij, način nakupnega vedenja, ter potrošnike, ki se razlikujejo po 

osebnostnih lastnostih. V nadaljevanju se bomo opredelili na potrošnike glede na način 

nakupnega vedenja in potrošnike po osebnostnih lastnosti (Mihaljčič 2006, 10–19). 

Mihaljčič (2006, 19) je opredelil potrošnike glede na način nakupnega vedenja med 

nakupovanjem: 

- na nezaupljive potrošnike, ki so prepričani, da bodo med nakupovanjem prevarani, 

- na mirne in tihe kupce, ki ne znajo izraziti svojih želja, zato se pogosto težko odločijo za 

nakup, 

- na glasne kupce, ki veliko govorijo, a malo povedo o tem, kakšne so njihove potrebe in 

želje,  

- na poznavalce, ki mislijo, da o izdelku vedo vse in pogosto prodajalca spravijo v 

neprijetni položaj, 
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- na kupce, ki se jim mudi; običajno povzročajo nemir v prodajalni in slabo vplivajo na 

ostale, 

- na razumne kupce, ki upoštevajo priporočila in pojasnila prodajalca; za nakup si vzamejo 

dovolj časa in pred nakupom dobro premislijo o izdelku ali storitvi,  

- na brezobzirne kupce, ki željo biti postreženi takoj in ne upoštevajo bontona v prodajalni,  

- na idealne kupce, ki bi imeli vse pozitivne lastnosti, a jih na žalost ni.  

Osebnost kot celota predstavlja strukturo štirih osnovnih področij, in sicer temperamenta, 

karakterja, sposobnosti in somatskih lastnosti. Temperament je običajno prirojen ter se kaže 

glede na čustva in vedenja posameznika v določeni situaciji. Karakter združuje tiste 

osebnostne lastnosti, ki jih z moralnega vidika vrednotimo kot dobre in/ali slabe. Sposobnost 

je lastnost, ki določa, kakšni bodo naši dosežki pri reševanju različnih nalog in problemov. 

Somatske lastnostni so fizične lastnosti posameznika, ki so največkrat prirojene (teža, višina, 

barva oči).  

 

Slika 4: Struktura osebnosti 

Vir: Vukasović 2013, 53. 

Kranjc (2002, 39–40) navaja potrošnike glede na osebnostne lastnosti: 

- zaupljiv potrošnik – takšnega kupca si želi vsako podjetje, saj ko uspemo pridobiti 

njegovo zaupanje, ostane zvest podjetju, rad ima zanesljivost. Zvest nam bo ostal kljub 

morebitnemu spodrsljaju, vendar do njega ne smemo biti površni, samo zato ker vemo, da 

nam je privržen. Potrošnikovo zaupanje je treba vedno znova dograjevati s solidnim 

delom in korektnim odnosom, 

- odločen in omahljiv potrošnik – odločen potrošnik točno ve, kaj išče, in koliko bo za 

določen izdelke in/ali storitev tudi plačal. Omahljiv potrošnik nasprotno nikoli ne ve, kaj 

točno hoče in s čim bo najbolj zadovoljen. Podjetje mu lahko kvalitetno predstavi 

določen izdelek, vendar bo kljub temu potreboval dolgo časa, da se bo odločil za nakup. 

Nekateri dajejo občutek, da so se za nakup že odločili, vendar si potem premislijo, 

- skromni potrošnik –idealen za večino podjetij. Običajno je zadovoljen s standardnimi 

storitvami in ne mara novosti. Če je podjetje dovolj prilagodljivo, velikokrat postanejo 

stalne in zanesljive stranke, 

- ošabeni potrošnik – smiselno mu je ponuditi nekaj posebnega. Je zahteven, zato morajo 

prodajalci z njimi ravnati previdno. Z aroganco želi prodajalcu dokazovati svoj prav, če 

mu to ne uspe, začne poniževati in žaliti. Takšnemu potrošniku ni pametno govoriti 
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stvari, za katere nismo stoodstotno prepričani. Bolje je, da ga hvalimo, kot mu 

dokazujemo, da se moti, 

- jezni potrošnik – s takšnimi kupci je potrebno delati spoštljivo in previdno. Za njihovo 

jezo običajno ni krivo prodajno osebje ali podjetje. Ob prihodu takšne stranke je prijazen 

nasmeh in pomirjajoč nagovor bistvenega pomena za pomiritev potrošnika. S takšno 

stranko se ni priporočljivo prerekati, saj se bo v tem primeru še bolj razjezila. 

Nagovarjamo ga mirno in taktično (npr. ja, res je, prav imate, vendar …), 

- klepetavi potrošnik – redko ga zanimajo izdelki ali storitve. Bistvo njegovega obiska je 

iskanje ljudi, ki se bodo z njimi pogovarjali. Med pogovorom ga čim manj prekinjamo, 

kajti hitro dobi občutek, da nas tema, o kateri govori, ne zanima. Najpomembneje se mu 

zdi, da dobi občutek, da ga poslušamo. Potrebno mu je čim bolj prikimavati in potrjevati 

njegove domneve, 

- molčeči potrošnik – zelo malo govori, zato tudi od nas ne pričakuje klepetanja. Če mu 

zastavljamo vprašanja, naj bodo čim krajša, jasnejša in konkretnejša. Ne smemo mu 

vsiljevati določnih izdelkov in storitev; o tem, kaj bo kupil, se bo odločil popolnoma sam, 

brez naše pomoči, 

- živčni potrošnik s svojim vedenjem običajno razdraži celo trgovino in prodajno osebje. 

Ob prihodu tarna, da nima časa, in želi biti čim prej postrežen. Prepoznamo ga po tem, da 

se neprestano živčno prestopa in gleda na uro. Prodajalec, ki prevzame takšno stranko, 

naj ohrani mirno kri in jo poskuša čim hitreje postreči ter jo medtem čim bolje zabavati, 

da ne bo imela občutka, da smo ji vzeli preveč časa, 

- grobi potrošnik je nevzgojena stranka, ki se grdo in grobo obnaša povsod in njegovega 

vedenja ne smemo jemati osebno. Običajno takšen potrošnik tečnari, brez razloga grdo 

napada in žali. Če bomo z njim mirni in vljudni, ga bomo pomirili.  

3.2 Obnašanje potrošnika 

V obdobju proizvodne naravnanosti, ko je bilo mogoče prodati vse, kar je bilo proizvedeno, in 

je bilo povpraševanje večje od ponudbe, se podjetja niso sistematično ukvarjala z 

raziskovanjem obnašanja potrošnika. Ko pa se je kupna moč potrošnika dvignila, se je stanje 

začelo drastično spreminjati v korist porabnikov. Tako je proizvodni naravnanosti sledila 

naravnanost k izdelku (Vukasović 2013, 29). 

Porabniki sčasoma postajamo vse izbirčnejši, zato so se mnoga podjetja osredotočila na 

prodajno naravnanost. Ko ponudba preseže povpraševanje, postane velik problem, na kakšen 

način prodati izdelke, ki jih je proizvodnja sposobna izdelati. Ko se na trgu pojavita dva enaka 

izdelka, ki zadovoljita isto potrebo in ko ima potrošnik možnost izbire, se pojavi potreba po 

boljšem poznavanju potrošnika ter njihovega vedenja (Vukasović 2013, 29). 

Prav kmalu so se vse te naravnanosti izkazale za neučinkovite. Podjetja so začela iskati 

načine, kako čim uspešneje ugotoviti potrebe in želje na specifičnem ciljnem trgu in 
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potrošnikove potrebe zadovoljiti bolje od konkurence, začela so razvijati trženjsko 

naravnanost. Široko sprejeta načela trženjskega koncepta so bila osnova za raziskovanje 

obnašanja potrošnika (Vukasović 2013, 29). 

Glavna naloga tržnika je poznavanje in razumevanje porabnikov, še posebej poznavanje 

procesa odločanja. Potrošniki so se izkazali za zelo zapletene posameznike, ki se najbolj 

razlikujejo v psiholoških in socialnih potrebah in željah. Če želimo raziskovati potrošnika, je 

najbolje začeti s preučevanjem demografskih, socialnih in antropoloških značilnosti osebe in 

se šele pozneje ukvarjati s preučevanjem njegovih psiholoških značilnosti. Dobro poznavanje 

človeka je osnovni pogoj za uspešnost na trgu. Na trgu se prodaja veliko izdelkov in/ali 

storitev, katerih uporabnik ni človek, vendar je njegova vloga pri nakupovanju bistvena 

(Vukasović 2013, 29). 

 

Slika 5: Potrošnikova izbira izdelka 

Vir: Potočnik 2002, 115. 

Raziskovanje obnašanja potrošnika pomeni preučevanje načina, kako porabniki sprejemajo 

nakupne odločitve. Raziskujemo tisto, kar kupujejo, zakaj kupujejo, kdaj kupujejo, kje 

kupujejo in kako pogosto kupujejo določen izdelek. Vukasovič (2013, 30) navaja vprašanja, s 

pomočjo katerih raziskovalci iščejo odgovore:  

- kaj porabnik kupuje (kateri izdelki zadovoljujejo potrebe potrošnikov), 

- kdaj kupuje določeni izdelek (tedensko, mesečno, sezonsko, letno), 

- kje kupuje (na tržnici, v večjih trgovskih centrih), 

- kdo uporablja izdelke (ni vedno kupec tudi porabnik), 

- kdo kupuje (ženska, moški, posameznik, skupina), 

- kako kupuje (iz navade, gotovinsko), 

- zakaj kupuje (katere cilje želi doseči). 
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3.3 Proces zaznavanja pri potrošnikih 

Zaznavanje človeku omogoča, da se znajde v okolju; predstavlja vez med okoljem in 

posameznikom, ki mu pove, kaj se dogaja zunaj. Človek je od prilagajanja na spremembe v 

okolju življenjsko odvisen. Ne samo tisto, kar se dogaja okoli nas, zaznavamo tudi tisto, kar 

se dogaja znotraj nas, v našem telesu in v našem duševnem okolju. Od našega zaznavanja je 

tudi odvisno, kaj bomo kupili, katero blagovno znamko bomo zaznali in se zanjo odločili. 

Zaznavanje je prva in največja ovira vseh tržnikov (Možina, Zupančič in Postružnik 2010, 

273).  

 

Slika 6: Proces zaznavanja potrošnikov 

Vir: Arens, 2004, 148. 

Od vseh informacij, ki so jih dnevno deležni, jih potrošniki opazijo le nekaj in še manj se jih 

spomnijo. Na splošno bi lahko rekli, da zaznavanje opredelimo kot osebno in individualno 

gledanje na stvari. Vsak človek zazna stvari po svoje in na svoj način. Gre za bolj ali manj 

subjektivno razlago dražljajev (Kranjc 2002, 15). 

Možina, Zupančič in Postružnik (2010, 273) navajajo: »Pojem zaznavanje uporabljamo za 

opredelitev osebnega načina izpostavljenosti, čutenja in razlage različnih dražljajev.«  

Dva posameznika sta lahko izpostavljena popolnoma enakemu dražljaju pod enakimi pogoji, 

vendar je način, kako bosta odreagirala, odvisen od njunih individualnih potreb in 

pričakovanj. Funkcija dražljajev je spoznavanje, ki nam daje sporočila o okolju, in 

vznemirjanje, ki aktivira organizem (Mihaljčič 2006, 35). 

Dražljaj je fizična informacija, ki deluje na naše čutne organe. Ko človek začuti dražljaj, je 

pomembno tudi to, da zna interpretirati določen občutek. Interpretiranje je dajanje pomena 
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občutkom. Obstajata dve vrsti: fizična in psihološka (Možina, Zupančič in Postružnik 2010, 

274).  

Pri fizični razpolagamo s petimi čutili, in sicer svetlobnim (občutek vida), mehaničnim 

(občutek sluha, tipa), kemičnim (občutek vonja in okusa) in toplotnim (občutek hladnega in 

toplega). Vsak organ reagira z vzburjenjem, ki se prenaša vse do naših možganov. Pri 

psiholoških nas omejujejo naša čustva in interesi. Potrošnik dražljaje prepisuje na podlagi 

niza prepričanj in jih razume kot podzavestne filtre, ki informacije vrednotijo, filtrirajo in 

poosebljajo v skladu s subjektivnimi čustvenimi standardi (Možina, Zupančič in Postružnik 

2010, 274). 

Katere dražljaje bo potrošnik izbral, je odvisno od naslednjih dejavnikov (Kranjc 2002, 16): 

- pričakovanja – potrošnik zaznava skladno s svojimi pričakovanji, 

- motivi – potrošnik zazna skladno s svojim motivom – če potrebuje novo obleko, bo bolj 

pozoren na prodajalne z oblačili, kot pa če je ne potrebuje, 

- značilnosti dražljajev – osnovne fizikalne lastnosti, ki vzbudijo potrošnikovo zanimanje 

so: kontrast, velikost, barva, intenzivnost in izolacija. 

Selektivnost zaznavanja ima bistveni pomen pri tem, katere dražljaje zaznati in katere 

prezreti. Potrošnik na splošno sprejme le majhen del dražljajev, ki jim  je izpostavljen. Takšna 

reakcija je posledica selektivnosti zaznavanja. Kupci iščejo prijetne in pozitivne dražljaje, 

izogibajo pa se neprijetnim. Prevelika količina dražljajev lahko privede do informacijske 

preobremenjenosti. Kjer pa je dražljajev preveč in kupec nanje ne more ali ne želi odreagirati, 

pride do zaznavne blokade – podzavestno izklopi zaznave in dražljajev ne zaznava več 

(Mihaljčič 2006, 37).  

Na katere dražljaje se bo potrošnik odzval, je odvisno od njegovih prejšnjih izkušenj, ki 

vplivajo na pričakovanja, porabnikovih motivov v danem trenutku in narave dražljajev samih.  

Potrošnik zaznava kakovost nekega izdelka na podlagi dobljenih informacij. Mihaljčič (2006, 

39) te informacije navaja kot: 

- primarne dražljaje – potrošnik ocenjuje kakovost na podlagi objektivnih in racionalnih 

meril. Velikokrat se pokaže, da fizikalne lastnostni niso dejanski pokazatelji kakovosti 

izdelka, 

- sekundarni dražljaji – ko potrošnik nima dovolj izkušenj o nekem izdelku ali storitvi, 

ocenjuje njegovo kakovost na podlagi sekundarnih dražljajev, kot so cena, ugled 

prodajalne, prijaznost trgovca, blagovna znamka, reklama. Cena izdelka je za kupca 

najpomembnejša takrat, ko nima dovolj informacij o izdelku. Negotovost, ki doleti 

kupca, imenujemo zaznavanje tveganja. Za zmanjšanje tveganja si oblikuje lastno 

strategijo: išče informacije po trgovinah, oglasih, pri znancih, ostaja zvest preizkušeni 

znamki, zaupa uveljavljeni blagovni znamki, zaupa uglednim prodajalnam, zaupa visoki 

ceni in zavarovanju.  
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4 NAKUPNO VEDENJE POTROŠNIKOV 

Nakupno vedenje potrošnikov se v zadnjem času spreminja in potrošniki se tem spremembam 

tudi prilagajamo. Vedno bolj poudarjamo  varovanje okolja ter skrb za zdravje in prehrano 

(Tsakiridou idr. 2008, 158). Vse več potrošnikov se odloča za nakup ekološko pridelanih 

živil, tako da povpraševanje po njih vse bolj narašča. Trg ekoloških živil se še vedno razvija, 

zato morajo pridelovalci, če želijo ohraniti konkurenčnost, slediti trendom na trgu in poznati 

vedenje potrošnikov (Hamzaoui in Zahaf 2009, 445). 

Potrošnik danes ni več klasični kupec, temveč postaja vse bolj vpleten v proces oblikovanja, 

razvijanja in ponujanja izdelkov. Potrošniki imajo vso večjo moč in tega se podjetja tudi vse 

bolj zavedajo. Posledica tega je, da tržniki učinkovito preučujejo potrošnikove želje in 

nakupno vedenje za zadovoljevanje potreb. Tako lahko prepoznajo potrebe potrošnikov in 

posledično razvijajo nove izdelke in opredelitev trženjskega spleta. Tako podjetja izvedejo 

temeljito raziskavo, kaj kupec potrebuje, in šele nato začnejo razvijati nove izdelke oz. 

storitve.  

Potrošniki pa so pri nakupovanju vse bolj pozorni tudi na razne škandale, povezane s hrano 

ter uporabo raznih pesticidov in hormonov v kmetijstvu. To so glavni zaskrbljujoči dejavniki, 

da se današnji potrošnik vse bolj zavzema za svoje zdravje, prehrano in živila, ter tako v svojo 

hrano vključuje bolj naravno ali ekološko pridelano hrano (Chen 2009, 165). Naravi prijazno 

kmetijstvo pozitivno vpliva na potrošnike, saj so živila pridelana po točno določenih 

postopkih in metodah. Povečano povpraševanje po teh živilih narašča zaradi varstva okolja in 

varne hrane, zaščitene pred kemikalijami (Tsakiridou idr. 2008, 160). 

Prodnik (2011, 11) navaja: »Cilj porabnikovega nakupnega vedenja je sprejeti takšno 

nakupno odločitev, ki mu bo poleg ekonomskih koristi prinesla tudi psihično zadovoljitev, ki 

ga bo zabavala in razvedrila.«  

4.1 Dejavniki, ki vplivajo na nakupno obnašanje 

Mihaljčič (2006, 25) navaja najpomembnejše dejavnike, ki vplivajo na nakupno obnašanje: 

- psihološke, 

- sociološke, 

- ekonomske in 

- tržne dejavnike vedenja potrošnikov.  
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Slika 7: Dejavniki, ki vplivajo na nakupno vedenje 

Vir: Mihaljčič 2006, 25. 

Psihološki dejavniki vedenja potrošnikov 

Za razumevanje psiholoških dejavnikov vedenja potrošnikov analiziramo motive, zaznave, 

stališča in vrednote, učenje in osebnostne značilnosti kupcev. V nadaljevanju so opisani vsak 

posebej.  

Motivi oziroma motivacijski procesi 

Motivacijski proces se začne takrat, ko potrošnik ugotovi, da želi zadovoljiti določeno 

potrebo, bodisi z nakupom izdelka ali storitve. Motivacijski proces vključuje štiri človekove 

aktivnosti, in sicer potrebo, motivacijsko dejavnost, cilj, zadovoljitev potreb. 
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Slika 8: Motivacijski krog 

Vir: Možina, Zupančič in Postružnik 2010, 295. 

Potrebe občutimo kot pomanjkanje nečesa, da bi lahko normalno delovali. Ločimo jih na 

prirojene, to so tiste, ki so njuno potrebne za preživetje, in pridobljene, torej tiste, ki se jih 

naučimo oziroma jih pridobimo na podlagi okolja in kulture. Če želimo poznati vedenje 

potrošnikov, je bistveno, da spoznamo njihov motiv nakupovanja. S pomočjo motivacijske 

dejavnosti dosežemo cilj in posledično zadovoljimo potrebo. Ljudje smo si med seboj različni 

in imamo v določenem času tudi različne želje in potrebe. Ko je želja dovolj velika, postane 

potreba motiv za nakup izdelka in/ali storitve. Na fazo odločanja najbolj vplivajo 

nezadovoljene želje po izdelku in njihovi motivi. To se najbolj občuti v začetni fazi, ko 

potrošnik želi zadovoljiti svoje še nezadovoljene potrebe. Zato morajo podjetja poskrbeti, da 

so potrošniki čim bolje motivirani; motivirajo jih lahko s pomočjo različnih nagrad in 

priznanj. Naslednji korak je motivacijski cilj, h kateremu usmerjamo celotno motivacijsko 

dejavnost, usmerjeno v zadovoljitev potrebe. Ko dosežemo želeni cilj, lahko z njim 

zadovoljimo več potreb hkrati. Za zadovoljitev potreb poznamo dva osnovna načina. Prvi 

način je homeostatično zadovoljevanje potrebe, kjer je bistvena uravnoteženost; če ravnovesje 

ni pravo, se sistem poruši in pojavi se potreba po ponovni zadovoljitvi. Drugi način je 

progresivno zadovoljevanje potreb, ki se zadovoljuje hirearhično – po Maslowovi teoriji 

potreb – od fizioloških do samouresničitvenih potreb in pa zadovoljevanja vedno višjih ciljev 

(pri nakupovanju avtomobila si želimo vedno boljšega) (Možina, Zupančič in Postružnik 

2010, 300). 

Proces zaznavanja 

Ljudje zaznavamo občutke preko petih čutil, in sicer vida, sluha, vonja, tipa in okusa. Vsak 

človek zaznava stvari po svoje na podlagi izkušenj, predsodkov, potreb in osebnih 

pričakovanj. Vukasovič (2013, 45) pravi, da: »Zaznavanje opredelimo kot proces, s katerim 
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posameznik sprejema, dojema in ureja informacije, ki jim je izpostavljen.« Če želijo tržniki 

predvideti porabnikove odločitve pri nakupu izdelka in/ali storitve morajo v celoti razumeti 

pojem zaznavanja. Kajti potrošnik selektivno zaznava, kaj bo vplivalo na njegovo nakupno 

odločanje. Selektivno zaznavanje torej pomeni, da dva potrošnika isto stvar zaznavata povsem 

drugače, tudi če gre za popolnoma enak izdelke, enako embalažo, enak oglas (Možina, 

Zupančič in Postružnik 2010, 273–274).  

Proces stališča in vrednot 

Zelo pomembno vlogo pri zanimanju za določeni izdelek ali storitev igra stališče kupca. 

Stališče je posameznikovo videnje določene stvari. Če ima potrošnik o izdelku pozitivno 

stališče, je več možnosti, da ga bo kupil, če pa ima negativno stališče, skoraj zagotovo ne bo 

posegel po njem. Pri novih izdelkih si potrošnik na podlagi oblike, blagovne znamke in 

oglaševanja sam izoblikuje svoje stališče. Pri tem so pomembne tri komponente, in sicer 

spoznavna, kjer se zaveda, da nek izdelek obstaja, in pozna njegove lastnosti; takšna stališča 

močno vplivajo na potrošnikovo odločitev o nakupu. Naslednja komponenta je čustvena, kjer 

gre za to, da je potrošnik naklonjen ali nenaklonjen določenemu izdelku, ki se običajno ujema 

z njegovimi potrebami. Akcijska komponenta je samovoljna odločitev o izdelku, če 

potrošniku ustreza, se bo odločil za nakup, drugače ne. Vsako stališče pa se lahko spremeni, 

na to v veliki meri vplivajo izkušnje, osebnostne lastnosti, skupina in drugi kupci (Vukasović 

2013, 40).  

Proces učenja 

Človek se uči celo življenje in rezultat tega ni le znanje, izobrazba, navade, spretnosti, ampak 

so tudi prepričanja, čustvovanja, motivacija, interesi in stališča. Poleg procesa učenja je zelo 

pomemben dejavnik tudi spomin, ki nam omogoča, da si določen izdelke ali storitev 

zapomnimo. Pri tem je zelo pomembno, kako potrošniki pridobljene in naučene stvari 

uporabljajo v procesu odločanja o nakupu. Običajno potrošniki nakupujemo določen izdelek 

iz navade oziroma zato, ker ga dobro poznamo – smo se ga naučili. S tem si tudi skrajšamo 

čas nakupovanja, ki bi ga porabili za branje, zanimanje in razmišljanje o tem, ali bomo kupili 

drugega. Učenje ni le na strani potrošnikov, temveč tudi na tržnikih, ki lahko posredno ali 

neposredno predstavijo svoj izdelek, tako da ga bo potrošnik razumel in ne bo potreboval 

svojega dragocenega časa za branje, zanimanje o novem izdelku (Možina, Zupančič in 

Postružnik 2010, 282–284). 

Proces osebnostnih značilnosti kupcev 

Osebnostne značilnosti kupcev se razlikujejo predvsem glede celovitosti, individualnosti in 

doslednosti. Celovitost se izkaže tam, kjer se prepletajo telesne in duševne lastnosti, ki 
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vplivajo na vedenje posameznika ter tako tvorijo osebnost. Vsak posameznik je individualist, 

ker je enkraten in edinstven, doslednost pa se ohranja pri posamezniku skozi daljše časovno 

obdobje. Osebnost kot celoto pa sestavljajo strukturo osnovnih področij, in sicer 

temperament, karakter, sposobnost in telesne lastnosti. Temperament je človeku prirojen in se 

pri nakupovanju običajno vedemo tako, kot so nas naučili, s tem da ga lahko prilagajmo glede 

posamezne situacije. Značaj oz. karakter je privzgojen in se pokaže kot moralno reagiranje na 

dano situacijo. Sposobnosti človeka so v večini primerov prirojene, vendar se lahko dokončno 

izoblikujejo glede na vplive iz okolja in samovolje. Barva oči, teža, višina so pa telesne 

lastnosti posameznika in so tudi delno prirojeno, delno vzgojene (Mihaljčič 2006, 50–53).  

Sociološki dejavniki vedenja potrošnikov 

Na vedenje potrošnika v veliki meri vplivajo tudi družbeni oziroma sociološki odnosi. V to 

skupino spada vpliv: 

- kulture in subkulture, 

- tradicije, 

- pripadnost skupinam, 

- osebni vplivi.  

Kultura močno vpliva na vedenje posameznika in skupine s tem, ko postavlja določena 

pravila oziroma norme, ki temeljijo na kulturnih vrednotah. S kulturnimi vrednotami 

razumemo to, kaj je v neki družbi primerno in kaj ne. Če se posameznik ne obnaša po 

določenih normah, ima sistem pripravljene določene sankcije. Kulture in subkulture se med 

seboj razlikujejo in se dobro odražajo na vedenju potrošnikov. To je zelo pomembno za 

majhne trge, ki so prisiljeni delovati tudi v drugih kulturnih okoljih, npr. v tujini (Mihaljčič 

2006, 60). 

Vpliv tradicije se kaže v tem, da se določene navade, običaji, vrednote prenašajo iz roda v 

rod. Tradicionalno usmerjeni potrošniki le stežka in počasi sprejemajo določene novosti in 

spremembe ter običajno ovirajo širitev novih tehnologij in uvajanja novih izdelkov na trg. 

Največje tradicije se ohranjajo v prehrani, najmanj pa pri industrijskih izdelkih.  

Pripadati skupini pomeni večino časa preživeti v družbi dveh ali več posameznikov. Ločimo 

primarne in sekundarne skupine, referenčne skupine in formalne in neformalne skupine. Za 

primarne skupine so značilni prijateljski, za sekundarne pa formalni odnosi. Referenčno 

skupino najpogosteje predstavlja družina. Mnenjski voditelji so osebe, ki potrošniku na 

formalni in neformalni način predstavijo informacije od določenem izdelku (Konečnik 2007, 

85–86). 
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Osebni vpliv oz. vpliv posameznika je na nakupno vedenje običajno porazdeljen. Tržniki 

smiselno usmerjajo trženjska sporočila določeni ciljni publiki glede na vrsto izdelka ali 

storitve.  

Ekonomski dejavniki vedenja potrošnika 

Tudi ekonomski dejavniki močno vplivajo na vedenje potrošnika. Najpomembnejša 

ekonomska dejavnika sta kupna moč in cena.  

Kupna moč omejuje potrošnika, kaj in katere dobrine bo kupil. Glede na kupno moč poznamo 

dve skupini vedenja porabnikov: prva zadovoljuje osnovne življenjske potrebe, kamor sodita 

trošenje in varčevanje. Za kaj se bomo odločili, je odvisno od naših privzgojenih navad in je 

vnaprej predvidljivo. V drugo skupino pa sodijo izdatki za nakup dobrin trajne rabe, ki jih 

kupujemo dolgoročno in zanje potrebujemo nekaj več časa za razmišljanje, iskanje in 

primerjanje podatkov.  

Cena izdelka se uvršča med osnovne dejavnike pri odločitvi za nakup izdelkov in storitev. 

Običajno je tudi cena pokazatelj določenih nepravilnosti. Če je cena prenizka, lahko potrošnik 

to razume kot rezultat nizke kakovosti, pokazatelj, da je izdelek zastarel in ga bo kmalu 

zamenjal nov, pokazatelj, da je prodajalec nepošten in da je imel do sedaj previsoke cene, 

morebitne finančne težave proizvajalca oz. trgovca ali pa določene pomanjkljivosti izdelka. 

Cene izdelkov so povezane tudi s kupno močjo potrošnikov, in sicer poznamo kupce z visoko 

in nizko kupno močjo. Tisti z nizko kupno močjo običajno primerjajo podobne izdelke, tisti z 

visoko pa zaradi prestiža kupujejo izdelke z visoko ceno. Za oblikovanje cen lahko uporabimo 

strategijo visokih cen, strategijo nizkih cen ali strategijo diskriminacijskih cen, odvisno od 

tega, kakšne kupce si želimo (Mihaljčič 2006, 66–67). 

Tržni dejavniki vedenja potrošnikov 

Kakovost izdelka, zunanji videz, blagovna znamka, garancija, servisne storitve, embalaža in 

etiketa so tržni dejavniki, ki vplivajo na vedenje potrošnika pri nakupu izdelka in/ali storitve.  

Kakovost izdelka zaznamo s tem, kako dobro je zadovoljil našo potrebo – tu govorimo o 

ožjem smislu besede. Ko pa nas zanima širši pomen kakovosti, se opredeljujemo o tem, iz 

katerega materiala je izdelek narejen, kakšna je njegova oblika, barva, uporabnost ter izvedba. 

Potrošniki najpogosteje ocenjujejo kvaliteto izdelka skozi njegovo ceno. Višja ko je cena, 

kakovostnejši se jim zdi izdelek. O kakovosti izdelka bi lahko rekli, da je eden najpogostejših 

dejavnikov, na podlagi katerih se odločimo za nakup (Mihaljčič 2004, 70).  

Zunanji videz opredeljujejo oblika, velikost in barva izdelka. Izdelek, ki ima lepo izoblikovan 

zunanji videz, vzbudi pri kupcu veliko več pozornosti kot ostali. Zato je smiselno trgu 



 

26 

predstaviti izdelek s premišljeno embalažo. Pri oblikovanju moramo biti pozorni na to, kaj 

potencialne kupce najbolj privlači ter da nam že sam izdelek pove, kakšno potrebo bomo 

zadovoljili z njim. Velikokrat smo že bili priča kakovostnim izdelkom, ki so se slabo prodajali 

prav zaradi videza (Mihaljčič 2004, 70).  

Blagovna znamka je namenjena ločevanju izdelka od ostalih konkurenčnih – podobnih 

izdelkov, njihovi prepoznavnosti ter označevanju. Blagovna znamka prikazuje ime izdelka, 

grafično podobo in barvne kombinacije. Vsaka prava blagovna znamka je pravno zavarovana; 

govorimo o blagovni znamki proizvajalca, trgovca in licenčni blagovni znamki. Blagovno 

znamko lahko uporabljamo na različne načine; lahko le za en izdelek, skupinsko ali enotno 

krovno blagovno znamko. Potrošnikom olajša izbiro izdelka, skrajša čas nakupovanja, 

zmanjša riziko in zagotavlja določeno stopnjo kakovosti izdelka ali storitve. Zato so 

potrošniki za določen izdelek pripravljeni plačati več.  

Garancija potrošniku predstavlja večjo varnost pri nakupu in nam zagotavlja nemoteno 

delovanje izdelka določeno časovno obdobje. Običajno se garancije izdajajo za večje nakupe 

npr. male gospodinjske aparate, avtomobile, računalnike in podobno (Mihaljčič 2004, 71).  

Potrošniku so servisne storitve najpomembnejše pri tehnično zahtevnih izdelkih, saj 

omogočajo potrošniku varnost za dolgo uporabo izdelkov. Za potrošnika je poleg kakovosti 

pomembna tudi nega, vzdrževanje, popravila, zagotavljanje rezervnih delov in svetovanje o 

uporabi izdelka. Če ima podjetje dobro servisno službo, to vsekakor vpliva na odločitev o 

nakupu izdelka (Mihaljčič 2006, 72).  

Pri procesu nakupovanja ima zelo pomembno vlogo tudi embalaža, nemi prodajalec. Običajno 

se vsak potrošnik za nakup novega izdelka odloči na podlagi privlačnosti embalaže. Lepša kot 

je embalaža, lažje bomo prodali svoj izdelek.  

4.2 Vrste nakupnega obnašanja 

Sprejemanje nakupnih odločitev ne poteka vedno po predvidenem in pričakovanem vzorcu, 

saj je to odvisno od pomembnosti izdelka ali storitve. Včasih nakupujemo izdelke brez 

zbiranja informacij, na hitro, brez večjih priprav, drugič pa ravnamo povsem drugače. 

Ravnamo odvisno od svoje vloge  pri uporabi tega izdelka.  

Ljudje v fazi nakupovanja lahko predstavljamo različne vloge (Kotler 2004, 200): 

- vloga pobudnika – to je tisti, ki predlaga nakup določenega izdelka ali storitve, 

- vloga vplivneža – to je tisti, ki potrošniku pri nakupu pomaga z nasveti, 

- vloga odločevalca – to je tisti, ki odloča, kje bomo kupili izdelke, za katere se bomo 

odločili,  

- vloga porabnika – to je tisti, ki bo izdelek dejansko uporabljal.  
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V procesu odločanja za nakup določene dobrine ločimo različne vrste nakupnega odločanja, 

ki so predvsem odvisne od potrošnikove vpletenosti, razpoložljivega časa in volje. Bolj kot je 

potrošnik vpleten, več časa bo namenil temu in obratno. Običajno je pri prvem nakupu izdelka 

zapletenost odločanja večja kot kasneje pri rutinskih nakupih.  

Glede na potrošnikovo vpletenost v nakupni proces ločimo tri med seboj prepletene vrste 

odločanja (Verhovec 2003, 12): 

- odločanje iz navade,  

- zoženi proces odločanja, 

- razširjeni proces odločanja. 

 

Slika 9: Vrste odločanja 

Vir: Prodnik 2011, 19. 

Odločanje iz navade 

Odločanje iz navade je najhitrejše in najenostavnejše. Gre za ponavljajoče in rutinske nakupe, 

ki nam ne vzamejo veliko časa in energije. Zanje se običajno odloča potrošnik glede na 

pretekle izkušnje in izdelka ne vrednoti ponovno. Do ponovnega vrednotenja pride le v 

primeru, ko je kakovost nižja od pričakovane.  

Pri odločanju iz navade poznamo dve skupini. V prvi  je lahko potrošnik zvest določenemu 

izdelku ali storitvi zato, ker ga je v preteklosti že kupoval in je z njim zadovoljen. Običajno je 

pripadnost temu izdelku velika, zato se potrošnik ne bo kar tako odločil za nakup drugega. 

Druga skupina pa pripada potrošniku, ki je prepričan, da so vsi izdelki enake kakovosti in ko 

enkrat kupi določen izdelek ter je z njim zadovoljen, ga rutinsko kupi tudi pri naslednjem 

nakupu. Pripadnost temu izdelku je nizka, konkurenčna podjetje zlahka prevzamejo takšnega 

potrošnika (Novak 2012, 13). 

Zoženi proces odločanja 

Zoženi proces odločanja je zelo podoben rutinskemu procesu. Zoženi proces odločanja ima 

običajno nizko stopnjo vpletenosti potrošnika in se pojavlja pri vsakodnevnih nakupih, ko 

potrošnik nima časa, virov in volje za analiziranje konkurenčnih izdelkov.  
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Potrošnik se največkrat odloča na podlagi znane blagovne znamke ali izdelkov v akciji. Do 

zamenjave izdelka pride, če na prodajnih policah nimajo določenega izdelka, zaradi promocije 

novega izdelka ali pa z željo poskusiti še kaj novega. Takšno ravnanje je običajno spontano, 

zgodi se v trenutku nakupa in zanj potrošnik ne izgublja energije in časa za vrednotenje pred 

nakupom novega izdelka. Takšnemu nakupovanju lahko rečemo tudi impluzivni nakup.   

Razširjen proces odločanja 

Razširjen proces odločanja je natančno opredeljen in se pojavi, če so izpolnjeni vsi pogoji 

(Verhovec 2003, 14): 

- stopnja vpletenosti potrošnika je velika, 

- bistvene razlike med alternativnimi izdelki, 

- potrošniki si vzame dovolj časa za razmislek o nakupu.  

Takšen proces odločanja pri nakupovanju se najpogosteje pojavlja pri nakupih večje 

vrednosti, pomembnih in zelo zahtevnih za potrošnika: nakup stanovanja, avtomobila, 

pohištva. Potrošnik si vzame dovolj časa za analiziranje, vrednotenje, primerjanje in 

razmišljanje. Preden se dokončno odloči, gre skozi vse stopnje nakupnega procesa, kajti 

stroški in tveganja so pri napačni določitvi lahko zelo visoki. Velikokrat se po nakupu 

takšnega izdelka pojavi dvom o pravilnosti nakupa in se zadovoljstvo z izdelkom pokaže šele 

po uporabi kot zadovoljstvo ali nezadovoljstvo z izbranim izdelkom ali storitvijo (Novak 

2012, 14).  

Kotler (2004, 201) je uporabil Assaelovo razdelitev vrst potrošnikovega nakupnega vedenja: 

- zapleteno nakupno odločanje je odločanje, za katerega je značilna visoka stopnja 

vpletenosti potrošnika. Običajno gre za nakup dragih izdelkov, kjer si potrošnik vzame 

dovolj časa za razmislek, zbiranje informacij in primerjanje izdelkov, bistvenih razlik 

med blagovnimi znamkami se zaveda in jih spoštuje. Da do zapletenega nakupnega 

vedenja pride, gre potrošnik skozi tri korake, in sicer oblikovanje prepričanja o 

določenemu izdelku, oblikovanje stališča do izdelka in po razmisleku sledi nakup,  

- nakupno vedenje, usmerjeno k zmanjšanju neskladja gre pripisovati potrošnikom, ki so 

visoko vpleteni v proces nakupa kot posledici redkosti nakupa, tveganja ali višje 

vrednosti izdelka. Potrošnik temeljito analizira različne blagovne znamke, čeprav med 

njimi ne opazi bistvenih razlik. Če jih uspe prepoznati, se bo verjetno odločil za nakup 

dražjega izdelka, če pa bodo razlike zanemarljive, bo kupil dostopnejši izdelek. Po 

nakupu izdelka bo pozoren na pozitivne informacije iz okolja, ki potrjujejo njegovo 

pravilno odločitev o nakupu izdelka (Armstrong in Kotler 2010, 176–177), 

- ustaljeno nakupno vedenje je vedenje, ko je vpletenost potrošnika nizka in ne pozna 

bistvenih razlik med konkurenčnimi blagovnimi znamkami. Pri takšnem nakupnem 

vedenju gre običajno za rutinsko nakupovanje, kjer kupi izdelek brez ustaljenega stališča 

in vrednotenja,  
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- nakupno vedenje, usmerjeno k iskanju raznolikosti, kjer je značilna nizka vpletenost 

potrošnika in poznavanje pomembnih razlik med različnimi blagovnimi znamkami. 

Potrošnik nakupuje neko blagovno znamko brez posebnega razloga in ocenjevanja, oceni 

jo šele v procesu uporabe. Za zamenjavo blagovne znamke se odloči zaradi potrebe po 

spremembah in ne zaradi nezadovoljstva določene blagovne znamke (Armstrong in 

Kotler 2010, 176–177). 

 

 

Slika 10: Oblike nakupnega vedenja 

Vir: Kotler 2004, 201. 

4.3 Proces nakupnega obnašanja 

Sedaj ko smo spoznali vrste nakupnega obnašanja, lahko opredelimo, kako potrošniki 

sprejemajo svoje odločitve o nakupu določenega izdelka ali storitve.  

Pri procesu nakupnega obnašanja gre za aktivnosti, ki se dogajajo pred nakupom določenega 

izdelka. Nakupnemu procesu bi lahko rekli tudi proces odločanja, saj se potrošniki odločajo, 

ali določen izdelek kupiti ali ne, na podlagi svojega znanja, prepričanja in informacij iz okolja 

(Vida idr. 2010, 196).  

V procesu nakupnega obnašanja ne smemo pozabiti tudi na ponakupno vedenje, ki v veliki 

meri vpliva na ponovni nakup. Ta proces je izjemno pomemben za tržnike, ki raziskujejo in 

analizirajo, zakaj se je potrošnik odločil za nakup prav tega izdelka (Peter in Olson 2005, 

169). 

Potrošnik v procesu nakupovanja sprejema odločitve o (Prodnik 2011, 14): 

- nakupu – kaj naj kupi, za kakšno ceno, pod kakšnimi pogoji, ali ima izdelek garancijo, 

kje naj ga kupi, s čim naj ga kupi, 
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- uporabi – zakaj potrebuje ta izdelek, kako in kdaj ga bo uporabljal, 

- kaj storiti z izdelkom po uporabi – ali ga lahko proda naprej ali ga zavrže, se lahko 

reciklira, komu ga lahko podari.  

Proces nakupnega obnašanja poteka skozi pet faz, in sicer (Armstrong in Kotler 2010, 177): 

- prepoznavanje potreb, 

- iskanje informacij,  

- vrednotenje in izbiranje alternativ, 

- nakupna odločitev, 

- uporaba izdelka in ponakupno vedenje.  

Proces nakupnega obnašanja se začne že veliko prej, kot se dejansko opravi končni nakup, in 

traja še dolgo časa po nakupu. Zato se morajo tržniki osredotočiti na celotni proces nakupa, ne 

pa samo na odločitev o nakupu.  

 

Slika 11: Stopnje procesa odločanja porabnikov 

Vir: Armstrong in Kotler 2010, 179. 

Proces nakupnega obnašanja se začne, ko potrošnik prepozna problem ali potrebo. Potrebo 

lahko sprožijo bodisi zunanji bodisi notranji dejavniki. Zunanji dejavniki so tisti, ki nam jih 

narekuje družba in gre za problem med želenim ali dejanskim stanjem. Če problema ne 

zaznamo, se tudi potreba po odločanju ne pojavi. Ali bomo določen izdelek kupili ali ne, je v 

celoti odvisno od tega, kakšno je razmerje med želenimi in dejanskim stanjem in 

pomembnostjo imeti ta izdelek. Potrošniki neprestano odkrivamo nove želje in potrebe po 

nečem, že takoj, ko stare želje že zadovoljimo (Armstrong in Kotler 2010, 178).   

Ko prepoznamo potrebo po nečem, se pojavi proces iskanja informacij, pri katerem želi 

potrošnik o želenem izdelku izvedeti čim več informacij, bodisi na podlagi preteklih izkušenj 

ali pa se loti zbiranja podatkov s pomočjo zunanjih dejavnikov (Konečnik 2007, 34).  

PREPOZNAVANJE POTREB 

ISKANJE INFORMACIJ 

OCENJEVANJE MOŽNOSTI 

NAKUPNA ODLOČITEV 

PONAKUPNO VEDENJE  
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Pri iskanju informacij si potrošnik lahko pomaga z osebnimi (družina, prijatelji), poslovnimi 

(marketing), javnimi ali izkustvenimi viri (uporabnosti izdelka). Obsežnejšega in 

temeljitejšega raziskovanja o izdelku se običajno potrošnik loteva, kadar gre za večje in 

dolgoročnejše nakupe. Na podlagi opravljenih raziskav je moč ugotoviti, da se potrošnik na 

splošno premalokrat predhodno pozanima o nakupu določenega izdelka, ampak nakupuje 

glede na zaupanje v blagovno znamko, poreklo blaga, cene, posnema ostale kupce. S hitrim 

ali napačnim nakupom potrošnik prevzame neko tveganje, bodisi fizično, finančno, 

funkcionalno ali psihološko (Armstrong in Kotler 2010, 179).  

Naslednji korak je vrednotenje in izbiranje alternativ. Ko pridobimo dovolj informacij o 

določenem izdelku, začnemo primerjati in iskati najbolj optimalno rešitev za nakup. Kriteriji 

vrednotenja se razlikujejo od potrošnika do potrošnika in od vrste izdelka. V tej fazi potrošnik 

išče izdelek in/ali storitev, ki bo v največji možni meri zadovoljil njegovo potrebo (Prodnik 

2011, 15).  

Sledi faza nakupne odločitve, kjer potrošnik izbira izdelek in prodajalno. Pred nakupom se je 

smiselno vprašati: ali bomo izdelek kupili ali ne, kdaj je najprimernejši čas za nakup, kateri 

izdelek nam najbolj ustreza, kje kupiti in kako ga bomo plačali. Pri nakupni odločitvi se 

zastavlja tudi vprašanje, v kateri prodajalni kupiti določen izdelek. Prodajalno izbiramo na 

različne načine, in sicer s pomočjo lokacije, imidža prodajalne, ustrežljivosti prodajnega 

osebja, velikosti prodajalne, možnosti parkiranja ipd. Že ko ima potrošnik izbran izdelek, se 

pogosto zgodi, da je njegov nakup drugačen od načrtovanega. Temu lahko rečemo tudi 

impulzivna izbira, ki pa je posledica v prodajalni pridobljenih informacij. Gre predvsem za 

znižane cene, položaj izdelka v trgovini, priporočila prodajnega osebja ali ponavljajoči se 

nagon prejšnjega kupca. Pred dokončnim nakupom se odločimo, na kakšen način bomo 

izdelek plačali (z gotovino, s kartico) (Prodnik 2011, 16). 

Izdelek smo kupili, sedaj sledi še uporaba ter ponakupno vedenje, ki sta med seboj močno 

povezana. Ali se bo potrošnik odločil za ponovni nakup, je odvisno od kakovosti in izkušnje z 

izdelkom. Pogosto se zgodi, da potrošnik po nakupu podvomi v pravilnosti izbire izdelka. 

Temu rečemo ponakupna disonanca in se najpogosteje pojavlja takrat, ko gre za zelo 

pomemben nakup, kadar je bila odločitev med alternativnimi težka, ko morebitne napake ni 

moč popraviti, pojavlja pa se tudi pri ljudeh, ki imajo težave s anksioznostjo. Ponakupna 

disonanca je najpomembnejša za tržnike, ker lahko pride do vračanja in negativnega 

ocenjevanja določenega izdelka.  
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5 ZADOVOLJSTVO POTROŠNIKA 

Potrošniki so gonilna sila vsakega podjetja, kajti preživetje in prihodnost podjetja je 

popolnoma odvisna od njih. Če želi podjetje pridobiti potrošnikovo zaupanje, se mora 

osredotočiti nanj kot celoto. Ob širitvi konkurenčnosti podjetji se tekmovalnost na trgu vse 

bolj zaostruje, zato morajo podjetja znati prisluhniti potrebam in željam potrošnikov ter na 

podlagi tega oblikovati primerno ponudbo. Le z dobro ponudbo se lahko učinkovito zadovolji 

potrošnikove potrebe.  

Musek Lešnik (2008, 15) navaja: »Potrošniki z vedenjem, navadami, vrednotami, stališči, 

pričakovanji, odločitvami in namerami sooblikujejo usodo podjetja. Več kot podjetje naredi 

za njihovo zadovoljstvo, boljše razloge kot jim ponudi za zvestobo in vračanje, več bodo 

prispevali k njegovim rezultatom.«  

5.1 Pojem in vsebina zadovoljstva potrošnikov 

Glavno vlogo pri zadovoljstvu potrošnikov igra kakovost izdelka, ki je bistvo marketinškega 

spleta in je namenjen učinkovitemu in celovitemu zadovoljevanju potreb potrošnikov.  

V podjetjih vse več časa posvečajo merjenju in povečevanju zadovoljstva potrošnikov, saj se 

zavedajo, da je zadovoljstvo eden najpomembnejših kazalcev uspešnosti podjetja. Za 

povečanje zadovoljstva uporabljajo različne načine, in sicer raziskovanje trga, analiziranje 

konkurence, pospeševanje prodaje s pomočjo nagradnih iger, oglaševanje, kartice zvestobe, 

nabiranje pik ter skrbno pripravljene ponakupne dejavnosti (servis, zagotavljanje rezervnih 

delov, pomoč pri uporabi izdelka ipd.). Z omenjenimi dejavniki podjetje pridobi podatke o 

potrošnikih, njihovih željah in potrebah ter o zadovoljstvu in nezadovoljstvu (Mihaljčič 2006, 

93). 

Bolj kot podjetje razume pričakovanja potrošnikov in njihovih potrebe, lažje se sooča z njimi. 

Iskanje primernega ravnotežja med temi dejavniki in zmožnostmi podjetja, da jih zadovolji, je 

ključ do dolgoročne uspešnosti. Pri tem se mora podjetje osredotočiti predvsem na (Musek 

Lešnik 2007, 20): 

- osredotočenje na »prave« stvari – gre za osredotočenost in razumevanje stvari, ki 

pozitivno vplivajo na njihovo zadovoljstvo. To razumevanje omogoča izboljšave na 

pomembnih področjih brez izgube energije, časa in sredstev za ukrepanje, ki dolgoročno 

ne vplivajo na uspešnost in učinkovitost v odnosih s potrošniki, 

- osredotočenje na »prave« ljudi – podjetje se mora osredotočiti na resnične vire 

zadovoljstva, saj lahko to vpliva na širjenje števila zvestih kupcev ter upravljanje s 

človeškimi viri in kadrovanjem, tako namreč podjetje prepozna tiste zaposlene, ki lahko 

najbolje vplivajo na odnose s potrošniki.  
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Musek Lešnik (2007, 20–21) ocenjuje, da zadovoljstvo le ni glavni kazalec uspešnosti 

podjetja, temveč je zadovoljstvo eden najbolj zaželenih izidov sodelovanja med potrošnikom 

in podjetjem. Zadovoljen potrošnik podjetju prinese še veliko drugih pozitivnih lastnosti: 

- je verjetni kandidati za ponovni nakup, 

- podjetju je zvest in mu zaupa, 

- podjetje bo priporočil še prijateljem, sodelavcem in znancem, 

- podjetje si s tem znižuje stroške za pridobivanje novih potrošnikov, 

- ustvarjanje imidža, 

- znižanje prodajnih stroškov,  

- skrajšanje prodajnega procesa, 

- zmanjševanje reklamacij in pritožb, 

- potrošnik lažje spregleda napake.  

Za celotno zadovoljitev potrošnikovih pričakovanj mora podjetje prilagoditi celotni proces 

delovanja podjetja. Celotna aktivnost podjetja in zaposlenih mora biti usmerjena v isti cilj – 

zadovoljiti še najbolj zapletene potrebe posameznika ali skupine. Podjetja morajo svojo 

energijo usmerjati predvsem v analize raziskave trga, s pomočjo katerih bodo zaznale, kakšno 

je povpraševanje na trgu. Osredotočiti se morajo na aktualne trende, potrošnikovo mišljenje in 

želje po določenemu izdelku. Le celotna naravnanost podjetja bo prinesla zadovoljive 

rezultate (Jacka in Keller 2002, 13–15). 

Če želimo v celoti razumeti zadovoljstvo, moramo poznati naslednje pristope (Urbančič 2002, 

4): 

- teorija enakopravnosti – potrošnik občuti zadovoljstvo takrat, ko je rezultat (izdelek ali 

storitev) v ravnovesju z njegovim vložkom (čas, denar), 

- teorija pripisovanja – pri tem pristopu je lahko rezultat uspeh ali neuspeh. Če je potrošnik 

z nakupom zadovoljen, mu pripisujemo uspeh, v nasprotnem primeru pa neuspeh. 

Rezultati so predvsem odvisni od notranjih (vložen trud) ali zunanjih dejavnikov (okolje), 

- teorija izvedbe – zadovoljstvo je izraženo z zaznanim delovanjem izdelka/storitve, ki so 

vezane na njegove značilnosti in so objektivno izražene, 

- teorija doseganja pričakovanj – pred nakupom si potrošnik oblikuje pričakovanja o 

določenem izdelku ali storitvi. Pri uporabi odkriva raven izvedbe in jo primerja s 

pričakovanji. Če ocena izvedbe presega pričakovanja je rezultat pozitiven, v nasprotnem 

primeru negativen. Če je rezultat nevtralen, je izvedba skladna s pričakovanji. 

V literaturi lahko zasledimo veliko definicij zadovoljstva potrošnikov, za katerega lahko 

rečemo, da je kompleksen človeški proces, ki zajema kongnitivne in afektivne vidike (Pisnik, 

Mumel in Milfelner 2010, 67). Definicije se glede na časovno obdobje lahko razlikujejo ali 

dopolnjujejo. V nadaljevanju bomo opredelili nekaj definicij različnih avtorjev.  
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Možina, Zupančič in Postružnik (2010, 305) opredeljujejo definicijo zadovoljstva potrošnikov 

takole: »Zadovoljstvo potrošnika je psihološko stanje, ki izhaja iz procesa nakupnega 

odločanja in se dokončno oblikuje v ponakupni fazi. Zadovoljstvo ali nezadovoljstvo, ki je 

rezultat potrošnikove nakupne odločitve, postane sestavni del njegovih izkušenj ter s tem 

osnova za prihodnje ukrepanje.«  

Zadovoljstvo porabnikov je koncept, pri katerem potrošniki primerjajo rezultat dobljenega 

izdelka ali storitve s svojimi pričakovanji pred opravljenim nakupom. Lahko mu rečemo tudi 

čustveni odziv, ki izhaja iz spoznavnega procesa ocenjevanja kupljenega izdelka ali storitve 

glede na stroške, ki so jih imeli z nakupom (Ivandič in Podnar 2012, 51).  

5.2 Modeli zadovoljstva potrošnika 

V literaturi lahko zasledimo več različnih modelov zadovoljstva potrošnikov, in sicer 

Oliverjev model, model Esomar in Andersov model. Najbolj poznan med vsemi je Andersov 

model, ki povezuje povezanost med pričakovanji, kakovostjo, zadovoljstvom in ponovnim 

nakupom.  

 

Slika 12: Model zadovoljstva potrošnikov 

Vir: Možina, Zupančič in Postružnik 2010, 306. 

Andersov model predpostavlja, da je zadovoljstvo potrošnikov rezultat sedanjih in predhodnih 

izkušenj potrošnikov. Pričakovanja o določenemu izdelku ali storitve lahko potrošnik 

predvideva na osnovi preteklih dogodkov ter jih primerja s sedanjo kakovostjo tega izdelka. 

Na podlagi takšne primerjave potrošnik oceni svoje zadovoljstvo ali nezadovoljstvo. Če so 

potrošnikova pričakovanja večja od dejanskih, je nezadovoljen in obratno. Posledica 

zadovoljstva se pokaže s ponovnim nakupom. Zvestoba potrošnikov je eden temeljnih ciljev 

podjetja.  

Pričakovanja  

Možina, Zupančič in Postružnik (2010, 306) pravijo: »Pričakovanja lahko opredelimo kot 

posameznikova občutja o verjetnosti, da se bo nekaj zgodilo.« Za pričakovanja lahko rečemo, 

PRIČAKOVANJA KAKOVOST ZADOVOLJSTVO 
PONOVNI 

NAKUP 
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da so potrošnikova videnja o tem, kaj naj bi se oziroma kaj se bo zgodilo v postopku nakupa, 

ki so največkrat odvisna od preteklih izkušenj. Pretekle izkušnje se oblikujejo na podlagi 

nakupov iz preteklosti in njihove uporabnosti, glede na izkušnje konkurenčnih izdelkov ter 

preteklega stika s podjetjem in/ali konkurenco.  

Pričakovanja lahko razdelimo na 3 oblike. Prva oblika so objektivna pričakovanja, ki  

prikazujejo pričakovanja večine potrošnikov. Druga oblika so subjektivna pričakovanja, ki 

odražajo občutja potrošnikov glede opravljene storitve ali izdelka in ocenjevanja, kakšna bi 

morala biti kakovost. Zadnja oblika so idealna pričakovanja, to so tista, ki se lahko zgodijo pri 

najboljših objektivnih pogojih (Možina, Zupančič in Postružnik 2010, 307). 

Pričakovanja so lahko tudi različna. Razlikujejo se glede na čas nakupovanja, stopnjo 

pomembnosti nakupa določenega izdelka ali storitve, glede na situacijo ali pa glede na 

osebnostne značilnosti potrošnika.  

Kakovost 

Kakovost je sposobnost delovanja izdelka in/ali storitve, ki s svojo zanesljivostjo in 

popolnostjo zadovolji potrošnikove potrebe. Kakovost ima v zasebnem ali poslovnem svetu 

za različne potrošnike različen pomen, tako da lahko popolnoma enak izdelek dvema 

različnima potrošnikoma daje različno stopnjo zadovoljstva. Največkrat je vzrok zato v 

različnem pričakovanju od določenega izdelka.  

V splošnem poznamo dve različni vrsti kakovosti (Brinovec 2006, 19): 

- objektivna (fizična) kakovost – izdelek ocenjujemo v njegovi fazi nastajanja ter generični 

stopnji. Opisujemo jo iz tehničnega vidika, ki se nanaša na merljive značilnosti izdelka,  

- zaznana (subjektivna) kakovost – potrošnik njegovo kakovost ocenjuje glede na osebno 

oceno, ki je lahko bodisi subjektivna bodisi objektivna. 

Kakovosti ne smemo enačiti z zadovoljstvom, temveč je zadovoljstvo le eden od vzrokov za 

njegov nastanek. Če govorimo o kakovosti, moramo poznati pet nivojev izdelka (Možina, 

Zupančič in Štefančič Pavlovič 2002, 202): 

- jedro izdelka (to je osnova, ki jo potrošnik pričakuje od izdelka), 

- osnovni ali generični izdelek (različica izdelka/storitve), 

- pričakovani izdelek (osnovna lastnost, ki jo potrošnik pričakuje z nakupom), 

- razširjeni izdelek (dodatne lastnosti izdelka, konkurenčnost izdelka na trgu), 

- potencialni izdelek (izboljšave in spremembe, ki jih lahko pričakujemo od izdelka v 

prihodnosti). 
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Zadovoljstvo/nezadovoljstvo potrošnikov 

Kline (Možina, Zupančič in Štefančič Pavlovič 2002, 206) meni, da je zadovoljstvo ali 

nezadovoljstvo čustvena reakcija potrošnika pri procesu zaznavanja pričakovanj in kakovosti 

izdelka. Potrošnik po uporabi izdelka primerja pričakovanja o delovanju in dejansko 

delovanje izdelka, na podlagi tega zazna, ali je z izdelkom zadovoljen ali nezadovoljen. 

Nezadovoljstvo se pokaže s tem, ko pričakovanja niso izpolnjena, zadovoljstvo pa s tem, ko 

so pričakovanja izpolnjena.  

 

Slika 13: Zadovoljstvo/nezadovoljstvo potrošnikov kot proces primerjave 

Vir: Možina, Zupančič in Štefančič Pavlovič 2002, 321. 

Pričakovanja od izdelka ali storitve se začnejo razvijati že v prednakupni fazi in trajajo vse do 

ponakupne faze, ki se ponovno izpostavijo med nakupovanjem. V ponakupni fazi potrošnik 

dejansko preizkusi izdelek ter zazna njegovo delovanje, s čimer primerja pričakovanja, ki jih 

je imel izoblikovana o določenemu izdelku ali storitvi. Glede na skladnost njegovih 

pričakovanj in preizkušene kakovosti potrošnik oceni stopnjo zadovoljstva. Poznamo tri 

stopnje, in sicer če kakovost ustreza njegovim pričakovanjem, takrat govorimo, da je 

zadovoljen z določenim izdelkom, če izdelek ne dosega pričakovanj, je z njim nezadovoljen, 

če pa je kakovost nad pričakovanji, je potrošnik zelo zadovoljen oziroma navdušen nad 

izdelkom (Možina, Zupančič in Štefančič Pavlovič 2002, 207). 

Poznamo dve značilnosti zadovoljstva (Možina, Zupančič in Štefančič Pavlovič 2002, 207): 

- dvojni značaj zadovoljstva – zadovoljstvo vsebuje kognitivno in emocialno komponento, 

- relativnost zadovoljstva – odvisna je od subjektivne zaznane kakovosti in  pričakovanj 

potrošnika, na katerega vplivajo okolje, pretekle nakupne izkušnje, načina uporabe ipd. 
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Zadovoljstvo potrošnika opredeljujemo po dveh stopnjah, in sicer: 

- zadovoljstvo z določeno transakcijo – je prva faza zadovoljstva, ko je potrošnik 

zadovoljen z nakupnim procesom in splošno kakovostjo izdelka in/ali storitve, 

- splošno zadovoljstvo – je faza, ko je potrošnik z izdelkom ali storitvijo zadovoljen na 

podlagi večkratnega nakupa in uporabe izdelka. Splošno zadovoljstvo je cilj vsakega 

podjetja.  

Ponovni nakup 

Ali se bo potrošnik odločil za ponovni nakup določenega izdelka, ni odvisno le od njegovega 

nakupnega zadovoljstva, temveč tudi od drugih dejavnikov. Čeprav je bil potrošnik zelo 

zadovoljen z nakupom izdelka, je možno, da se ne bo odločil za ponovni nakup. Primeri 

takšne obnašanja so: 

- določenega izdelka ali storitve potrošnik ne potrebuje več (organiziranje poroke), 

- določenega izdelka potrošnik dlje časa ne potrebuje več (izdelava nove fasade), 

- prihaja do določenih sprememb, ko potrošniku določeno podjetje onemogoča ali otežuje 

ponovni nakup (selitev v tujino). 

Kljub temu potrošnikovo zadovoljstvo pozitivno vpliva na podjetje in njegovo poslovanje, 

kajti zadovoljen potrošnik je najboljša reklama za podjetje. Je pa res, da direktno ne vodi do 

ponovnega nakupa.  

5.3 Merjenje zadovoljstva potrošnika 

Podatki, ki jih pridobi podjetje z raziskavo trga, nam povedo, kako uspešno je pri 

zadovoljevanju potreb in želja svojih potrošnikov. Za učinkovito raziskavo trga mora imeti 

vzpostavljen primeren informacijski sistem, ki daje učinkovite informacije neposredno od 

potrošnika. Veliko podjetji teh prijemov ne izvaja dovolj učinkovito, predvsem zaradi 

pomanjkanja časa in sredstev, ki so jim na razpolago. Tako velikokrat uporabijo enostavne 

prijeme in analizirajo ponovne nakupe, nakupe, ki so opravljeni na podlagi priporočil 

prijateljev, znancev, glede na število pritožb in reklamacij. Ti podatki so dovolj le, če si želi 

podjetje želi ustvariti le prvo sliko o zadovoljstvu potrošnikov. Če želi podjetje pridobiti 

celovito razumevanje stanja in vzrokov, mora poskrbeti za bolj ciljno usmerjen in 

sistematičen način merjenja zadovoljstva potrošnika (Možina, Zupančič in Postružnik 2010, 

331).  

Podjetja lahko za merjenje zadovoljstva potrošnikov uporabljajo metode po izvoru podatkov 

ali glede na objektivnost in/ali subjektivnost meril. Merjenje zadovoljstva po izvoru razdelimo 

metodi merjenja na interni izvor podatkov, kot so analize stroškov, analize servisnih storitev, 

analize sklepanja poslov in merjenje po eksternemu izvoru podatkov, kot so opazovanje 
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kupcev, analiziranje kupcev, primerjava s konkurenčnimi podjetij (Možina, Zupančič in 

Postružnik 2010, 331). 

V nadaljevanju opisujemo uporabo posebej pomembne metode ugotavljanja zadovoljstva 

potrošnikov na podlagi vprašalnika. Postopek je preizkušen in učinkovit tudi v praksi, 

predvideva pa zaporedje naslednjih faz dela. 

Preglednica 1: Postopek merjenja zadovoljstva potrošnikov 

Predhodne dejavnosti - pridobitev soglasja in podpore top menedžmenta, 

- določitev ciljev raziskave, 

- izbira izvajalca raziskave, 

- predhodno raziskovanje in izbor ključnih 

dejavnikov poslovnega procesa. 

Vzorčenje in izbor metode - izbira načina vzorčenja in določitev vzorca, 

- izbira metode zbiranja podatkov, 

- vprašalnik in izvedba ankete, 

- sestava vprašalnika, 

- anketiranje, 

- obdelava in analiza podatkov. 

Zaključne dejavnosti - sintetična predstavitev rezultatov s ključnimi 

ugotovitvami, 

- uporaba rezultatov za izboljšanje poslovnega 

procesa,  

- terminski plan za prihodnje raziskave.  

Vir: Možina, Zupančič in Postružnik 2010, 331. 

Lahko pa za merjenje zadovoljstva porabnikov uporabimo hitra in preprosta merila (Wais 

2011, 31): 

- sistem pritožb in predlogov,  

- ankete o zadovoljstvu porabnikov, 

- namišljeno nakupovanje,  

- analiza izgubljenih porabnikov, 

- indeks zadovoljstva porabnikov. 

Sistem pritožb in predlogov 

V potrošnike usmerjeno podjetje bo vzpostavilo sistem enostavnega podajanja pripomb in 

pritožb, s pomočjo katerega bo učinkovito analiziralo delež storitev/izdelkov, za katere so bile 
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podane pritožbe in s tem pridobile pomembne informacije za izboljšanje sistema dela 

(Možina, Zupančič in Postružnik 2010, 336). 

Ankete o zadovoljstvu porabnikov 

Pri merjenju zadovoljstva potrošnikov s pomočjo ankete podjetje ustno ali pisno sprašuje 

izbrane kupce, kako so zadovoljni z določenim izdelkom ali storitvijo. Z anketo si lahko 

podjetje pridobi mnenje potrošnika o delovanju podjetja, ugotovi, kaj si potrošniki mislijo o 

konkurenci, izve, kako je potrošnik zadovoljen z izdelkom/storitvijo, ugotovi, s katerimi 

težavami so se potrošniki srečali v času nakupovanja, lahko pa podjetju celo predlagajo 

določene izboljšave. Katere podatke bomo dobili s strani potrošnika, je odvisno od anketnega 

vprašalnika in metode izvajanja ankete. Če bomo vzpostavili stik s kupcem po telefonu, ima 

podjetje možnost postavljanja podvprašanj in na ta način pridobiti bolj konkretne odgovore, 

kot jih lahko dobimo s pomočjo pisnih anket (Možina, Zupančič in Postružnik 2010, 336). 

Namišljeno nakupovanje 

Pri namišljenemu nakupovanju gre za obliko preverjanja ustrežljivosti, strokovnosti in 

prijaznosti prodajnega osebja s pomočjo navideznih potrošnikov. Navidezni potrošnik lahko 

to opravlja osebno v prodajalni  ali pa z metodo telefonskega pogovora. Navidezni potrošniki 

običajno zastavljajo težka in neugodna vprašanja, s čimer namenoma sprožijo konfliktni 

odnos, kje ugotovijo, kako prodajno osebje reagira v določeni situaciji. Ob koncu nakupa 

navidezni potrošnik spiše podrobno poročilo ter ga odda naročniku. V nekaterih podjetjih, 

predvsem preko telefonskega pogovora, je lahko navidezni potrošnik tudi vodstveno osebje 

(Wais 2011, 32). 

Analiza izgubljenih porabnikov 

Z analizo izgubljenih porabnikov podjetje v določenem časovnem obdobju primerja število 

izgubljenih potrošnikov v primerjavi s prejšnjimi časovnimi obdobji. Pri tem je 

najpomembnejša analiza vzrokov, zakaj so izgubljeni potrošniki prenehali z uporabo izdelka 

ali storitvijo. S takšnimi kupci mora podjetje vzpostaviti stik in jih povprašati po vzrokih za 

to. Le tako lahko ugotovijo vzroke za njihov odhod (Wais 2011, 33).  

Indeks zadovoljstva potrošnikov 

Indeks izračunamo na podlagi ocene določenih dejavnikov zadovoljstva potrošnikov, da 

dobimo skupno oceno, ki nam pokaže trenutno stanje zadovoljstva potrošnikov. Običajno 

potrošniki pripisujejo različen pomen določenemu dejavniku, zato se zadovoljstvo računa kot 

vsota tehtanega povprečja zadovoljstva s posameznimi dejavniki. Smiselno je, da indeks 
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dolgoročno spremljamo, ker nam poleg podatkov o povečanju ali zmanjšanju zadovoljstva, 

kaže tudi učinkovitost ukrepov za zvišanje zadovoljstva  (Wais 2011, 33). 

5.4 Pričakovanja potrošnika glede kakovosti 

Ko govorimo o pričakovanjih potrošnikov, moramo poznati naslednje dejavnike: 

- dejavnike, ki vplivajo na porabnikova pričakovanja, 

- dejavnike, ki vplivajo na zaznavanje storitev, 

- dejavnike, ki vplivajo na vrednost storitve. 

Dejavniki, ki vplivajo na porabnikova pričakovanja 

Pri opredelitvi dejavnikov, ki vplivajo na porabnikova pričakovanja, poznamo zaželeno 

storitev, zadostno storitev ter zaželeno in zadostno storitev. 

Zaželena storitev je idealna za potrošnika. To je tista, ki si jo je potrošnik zamislil in za katero 

upa, da jo bo dobil. Predvidevanja potrošnika so zasnovana na osebnih izkušnjah in potrebah. 

Raven želene storitve lahko podjetje zviša s trajnimi ojačevalci občutljivosti, s katerim se 

potrošnikova občutljivost na pričakovano kakovost zviša.  

Zadostna storitev je minimalna raven storitve, ki jo je potrošnik še pripravljen sprejeti. Na 

zadostno raven vplivajo začasni ojačevalci občutljivosti, zaznane alternativen storitve, 

zaznavanje lastne vloge, obseg okoliščin in predvidena storitev (Možina, Zupančič in 

Postružnik 2010, 308). 

Zaželena in zadostna storitev vpliva na: 

- implicitne ponudbe podjetja – kakovost izdelka je odvisna od cene in otipljivih lastnosti, 

- eksplicitne ponudbe podjetja – vključevanje osebne prodaje in oglaševanja, 

- izkušnje iz preteklosti in priporočila iz ust do ust.  

Dejavniki, ki vplivajo na zaznavanje storitev 

Namen vsakega podjetja je čim bolje zadovoljiti želje in potrebe vsakega posameznika. 

Poznavanje posameznika je zelo zapleten proces, saj se lahko kljub znanim potrebam in 

željam obnaša popolnoma drugače. Pri tem igra pomembno vlogo zaznavanje oziroma 

percepcija. Zaznavanje je subjektiven proces sprejemanja informacij o izdelku. Izraža se glede 

na fiziološke in psihološke lastnosti in je pri različnih ljudeh različno. 

Na potrošnikovo zaznavanje vplivajo štirje dejavniki (Možina, Zupančič in Postružnik 2010, 

309): 

- soočenje s storitvijo – pri tem poznamo posredno soočenje, osebno soočenje in stik po 

telefonu. Vsako soočenje vpliva na potrošnikovo zadovoljstvo ali nezadovoljstvo ter na 

njegovi ponovni nakup, 
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- dokazi storitve – bistveni elementi dokaznih storitev so ljudje, procesi in vidni dokazi 

storitve, ki se odraža z neotipljivostjo storitev,  

- podoba podjetja – je odvisna od prepričanja in mnenja potrošnikov o določeni storitvi ali 

izdelku,  

- cena – višja kot je cena, večjo kakovost potrošniki pričakujejo in obratno.  

Dejavniki, ki vplivajo na vrednost storitve 

Potrošniki ocenjujejo izdelek glede na kakovost, zadovoljstvo in zaznano vrednost. Vrednost 

izdelka ali storitve je odvisna od kakovosti in cene. Višja kot je kakovost, višja je vrednost 

storitve. Izdelek ali storitev je lahko izvrstne kakovosti, vendar je njegova vrednost ocenjena 

kot nizka, če je cena za storitev previsoka. Če imajo potrošniki premalo informacij o procesu, 

storitve uporabljajo kot kazalce kakovosti otipljive lastnosti izdelka (Možina, Zupančič in 

Postružnik 2010, 310). 
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6 ZNAČILNOSTI NAKUPA SADJA IN ZELENJAVE 

Ugotovitve strokovnjakov kažejo, da otroci in mladostniki zaužijejo premalo sadja in 

zelenjave, prepogosto pa posežejo po sladkih pijačah, prigrizkih in energijsko gostih jedeh. Še 

vedno se uživa preveč soli in maščob ter premalo sadja in veliko premalo zelenjave. 

Priporočljivo je, da zaužijemo od 400 do 650 gramov sadja in zelenjave na dan oziroma 2 do 

4 enot sadja in 3 do 5 enot zelenjave (Gale 2014, 27). 

Za lažje razumevanje bomo opredelili, kaj pomeni ena enota zelenjave (Gale 2014, 27): 

- velika skleda surove listnate zelenjave – radič, solata, rukola, špinača, 

- skodelica sesekljane zelenjave – korenje, zelje, brokoli, 

- paradižnik ali dve papriki, 

- ena kolerabica ali pesa, 

- manjša čebula. 

6.1 Slovensko pridelano sadje in zelenjava 

Danes ima slovenski potrošnik na voljo veliko izbiro nakupa sadja in zelenjave, zato se 

pogosto sreča z vprašanjem, ali kupovati sezonsko, lokalno in ekološko pridelano ali izbrati v 

široki paleti uvoženih pridelkov. Zagotovo si želi vse več ljudi spremeniti svoje nakupovalne 

in prehranjevalne navade, poseči po lokalno pridelani hrani in s tem podpreti domačega 

pridelovalca. Slovensko sadje in zelenjava sta veliko bolj zdrava in vsebujeta veliko več 

hranljivih snovi, hkrati pa sta bila obrana v času zrelosti, kar pripomore k izboljšanju njune 

kakovosti. Izpostavlja se bližino pridelovalcev, kratke transportne poti, zato je svežina še 

toliko bolj zagotovljena. Sveže domače pridelke najlažje kupimo na tržnicah, neposredno na 

kmetiji, pogosto pa domače pridelke ponujajo tudi nekateri večji trgovski centri, kjer imajo 

postavljene prav posebne stojnice z domačimi pridelki. Pridelava sadja in zelenjave je v 

Sloveniji omejena zgolj na toplejši del leta oziroma na sezono, le ščepec pridelovalcev je že 

pripravljenih na pridelavo izven sezone s pomočjo večjih toplih gred, kar pa je glede na 

povpraševanje veliko premalo (MKGP 2013, 3).  

V Sloveniji imamo nizko stopnjo samooskrbe s sadjem in zelenjavo, ki pa se skozi leta tudi 

vse bolj zmanjšuje. Samooskrba je v letih 2009 do 2013 predstavljala zgolj 30–37 %. 

Nasprotno od samooskrbe pa poraba sadja in zelenjave vse bolj narašča (Zagorc idr. 2014, 

35).  

S pridelavo sadja in zelenjave tako za lastno uporabo kot za prodajo se v Sloveniji ukvarja 

veliko število kmetijskih gospodarstev. Od leta 2001 do 2009 se je obseg pridelave sadja 

postopno zmanjševal, v zadnjih štirih letih pa je pridelava v porastu. V letu 2010 je 

sadovnjake obdelovalo 21 tisoč kmetijskih gospodarstev, kar predstavlja 28 % vseh kmetij. 

Pri pridelavi zelenjave je stanje nekoliko slabše. Po podatkih popisa se je v obdobju od leta 



 

43 

2000 do 2010 število pridelovalcev zelenjave zmanjšalo na 42 tisoč oziroma skoraj za tretjino. 

V tem obdobju se je zmanjšala tudi obdelovalna površina, namenjena zelenjavi, in sicer za kar 

10 %. Podatki popisa v letu 2013 kažejo, da je bilo kmetijskih gospodarstev s tržno pridelavo 

1.169 oziroma za 2 % manj kot v letu 2010. Velika večina pridelave zelenjave še vedno 

poteka na prostem, kjer se domači pridelovalci srečujejo tudi z neugodnimi vremenskimi 

dejavniki, ki pridelavi že drugo leto zapored niso bili naklonjeni. V letu 2013 je bila letina 

zelenjave za 22 % pod povprečjem zadnjih petih let (2008–2012) (Zagorc idr. 2014, 35).  

V letu 2013 so v Sloveniji zaradi večjih kmetijskih površin in slabe letine pridelali skupno 

71.273 ton zelenjave v primerjavi z letom poprej, ko je bilo pridelanih 70.759 ton zelenjave, 

kar predstavlja slab odstotek več kot v letu 2012 (Zagorc idr. 2014, 35–36). Sezona sadja je 

bila v primerjavi z zelenjavo boljša kot leto prej. V letu 2013 so kmetijska gospodarstva 

pridelala 126.455, leta 2012 pa je le 97.587 ton sadja (Zagorc idr. 2014, 35). 

 

Slika 14: Skupni pridelek sadja in zelenjave v Sloveniji 

Vir: Zagorc, Moljk in Pintar 2013, 160. 

Po evidentiranih tržnih poteh se je prodaja zelenjave v letu 2013 povečala za 7 %. Povišala se 

je predvsem zaradi večjih količin odkupljenega paradižnika. Odkup in prodaja zelenjave na 

tržnicah predstavlja 19-odstotni delež pridelka tržnih pridelovalcev zelenjave (Zagorc idr. 

2014, 35–36). Ravno nasprotno pa je bila evidentirana prodaja sadja, ki se je v letu 2013 

ponovno zmanjšala za 8 % in je znašala le 24 tisoč ton (Zagorc idr. 2014, 35). 
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Slika 15: Evidentirana prodaja pridelkov – sadja in zelenjave v Sloveniji – odkup in 

dovoz na tržnice 2003–2013 

Vir: Zagorc, Moljk in Pintar 2013, 162. 

6.2 Ekološko pridelano sadje in zelenjava 

V Sloveniji se je ekološka pridelava sadja in zelenjave začela širiti pred nekaj desetletji. 

Takšen način pridelave pred 20. stoletjem za osebne potrebe ni bil neobičajen, saj je bila vsa 

hrana že po sami tradiciji pridelana na ekološki način. V začetku devetdesetih let prejšnjega 

stoletja še niso bile urejene prave smernice ekološke pridelave sadja in zelenjave. Takšno 

pridelavo so izvajali predvsem kmetje, ki so bili sami navdušeni nad izogibanjem pesticidom 

in mineralnim gnojilom, nakup ekološko pridelane hrane pa je temeljil predvsem na zaupanju. 

Leta 1995 je bilo v Sloveniji le nekaj ekoloških kmetij in še te so bolj ali manj preizkušale 

takšen način pridelave. V desetih letih se je za ekološko kmetovanje odločilo nekaj več kot 

900 kmetovalcev, če pa upoštevamo še kmetije v preusmerjanju v ekološko kmetovanje, 

govorimo o številki 1600, kar pomeni le 2 odstotka vseh slovenskih kmetij ter nekaj manj kot 

5 odstotkov obdelovalnih kmetijskih zemljišč. Ekoloških kmetij, ki so se poleg kmetijstva za 

lastne potrebe ukvarjale še s prodajo doma pridelanih pridelkov pa je bilo okoli 200 (MKGP 

2006, 29).  

Tržno usmerjene kmetije so bolj ali manj vezane na prodajo na domu ali na tedenskih 

ekoloških tržnicah. Raziskava Inštituta za trajnostni razvoj je pokazala, da za prodajo 

ekoloških pridelkov prideluje 15–20 % ekoloških kmetij, kar predstavlja velik delež v 

primerjavi s konvencionalnimi. Kar polovica kmetij prodaja svoje pridelke na ekoloških 

tržnicah. Težavo imajo tisti pridelovalci, katerih ponudba presega kapacitete prodaje doma ali 
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na tržnici, saj potrebujejo še druge tržne poti (MKGP 2006, 29). Od leta 2014 naprej se vse 

več tržnih poti usmerja tudi na prodajo preko spletnih trgovin ter prodajo na zabojčke, ko 

kmetovalci po pošti ali z osebnim prevozom dostavijo svoje ekološke pridelke strankam na 

dom.  

Cilj distribucije, ki je namenjena ciljnem trgu ekoloških živil, je pridobiti nov tržni delež in 

izboljšati ogled izdelkov. Poleg zgoraj naštetih tržnih poti ekološka živila distribuirajo tudi 

preko (Baourakis 2004, XVI): 

- kmetije – kmetovalci ekoloških živil svoje pridelke prodajo na domačem dvorišču, s tem 

se vzpostavi odnos med kupcem in pridelovalcem, izloči se posrednika in zagotavlja 

direktni denarni tok,  

- trgovine z zdravimi in naravnimi živili – v to skupino spadajo trgovine višjega cenovnega 

razreda. Pojavlja se problem z velikimi stroški vzdrževanja in omejeni kupni moči, 

- specializirane trgovine – trgovine, ki prodajajo le živila ekološke pridelave. Potrošniki v 

takšni trgovini poleg živil dobijo tudi koristne nasvete in informacijo o lokaciji pridelave 

ter pridelovalcu, 

- supermarketi – zaradi velike količine prodanih ekoloških živil so količine in število 

izdelkov omejeni. Možnosti zmede pri označevanju izdelkov so večje in pojavlja se 

problem nezmožnosti zagotavljanja informacij potrošnikom o določenem pridelku.  

Katere tržne poti so največkrat uporabljene, je predvsem odvisno od države. V Belgiji, 

Franciji in Nemčiji prevladuje prodaja predvsem na kmetijah in specializiranih trgovinah. Od 

leta 1998 naprej pa se trend vse bolj širi na prodajo preko velikih supermarketov. V Veliki 

Britaniji, na Irskem in Madžarskem so zaznali 60-odstotno prodajo ekoloških živil v 

supermarketih (Evropska komisija 2005a, 19).  

Največja, takrat še slovenska trgovska veriga Mercator, je oktobra leta 2001 začela tržiti 

ekološke pridelke v programu sadja in zelenjave. Prodaja je vsako leto naraščala, leta 2001 so 

prodali 200 kg sadja in zelenjave, v letu 2004 pa je prodaja že presegla 90 ton (MKGP 2006, 

29). Domači kmetje so ponudili 66 različnih pridelkov, vendar pa so v večini primerov precej 

omejeni zaradi pomanjkanja pridelovalnih površin. Takrat se je tudi začela težava s 

sledljivostjo živil. Za dobro sledljivost bi bilo treba sadja in zelenjave pakirati, čemur pa 

domača embalažna industrija zaradi premajhnih količin ne sledi. Domači pridelovalci imajo v 

veliki meri težave z označevanjem živil, saj izdelava deklaracij pomeni dobro poznavanje 

različnih standardov. Pridelovalci se soočajo tudi s cenami v trgovini, ki so za 20–30 % višje 

od konvencionalnih, kar zanje pomeni nižji prihodek kot pri prodaji doma ali na tržnici. Za 

boljšo rast prodaje ekološkega sadja in zelenjave je moral trgovec uvesti enotno blagovno 

znamko Zdravo življenje (blagovna znamka, ki ni le za ekološka živila, temveč za vse 

proizvode, ki temeljijo na zdravem načinu življenja), pri kateri je bilo poskrbljeno tudi za 

ustrezno embalažo in označevanje (MKGP 2006, 30). Mednarodni trgovski center Spar je 

uvedel blagovno znamko Natur*Pur in znak BIO, Hofer je prav tako registriral svojo 
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blagovno znamko za ekološka živila, in sicer Natur aktiv in znak BIO. Natur*Pur in Natur 

aktiv predstavljajo ekološke izdelke, skladne z določili, ki jih predpisuje evropska uredba.  

Današnji podatki kažejo, da je bilo v letu 2014 v ekološko kmetijstvo vključenih 3.298 

kmetijskih gospodarstev. To predstavlja 4,6 odstotka vseh kmetij v Sloveniji in 8,7 odstotkov 

vseh kmetijskih zemljišč v letu 2014.  Od teh je 2.537 kmetij že pridobilo ekološki certifikat, 

ki traja najmanj 24 mesecev od prve prijave v kontrolo. V ekološki pridelavi prevladuje 

živinoreja, čeprav je povpraševanje potrošnikov po svežih vrtninah, sadju in nemesnih 

izdelkih veliko večja. Podatki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano kažejo, da je 

delež pridelovalcev ekoloških vrtnin na prostem in v zaščitenem prostoru 228,76 ha, 

sadovnjakov skupaj intenzivne in ekstenzivne rabe pa 1.268,05 ha. Število pridelovalcev se 

vsako leto povečuje, če primerjamo podatke, se je v letu 1999 za ekološko pridelavo v okviru 

Programa razvoja podeželja prijavilo 41 kmetovalcev, v letu 2014 pa že več kot 3.000 

pridelovalcev (MKGP 2015).  

 

Slika 16: Slovenske ekološke kmetije v kontroli in številu certifikatov od 2006 do 2014 

Vir: MKGP, 2015.  

Cene ekološko pridelanega sadja in zelenjave so trenutno visoke, kakšen trend bo v prihodnje, 

pa je trenutno še neznanka. Nekaterim potrošnikom pomeni višja cena zagotovilo za boljšo 

kakovost in varnost sadja ter zelenjave, za prodajalce pa je to priložnost za večje dobičke 

(Jones idr. 2001, 359). 

6.3 Uvoz sadja in zelenjave 

Slovenija z domačo pridelavo sadja in zelenjave ne zadošča svojim potrebam, zato se že 

tradicionalno uvršča med neto uvoznice hrane; največji primanjkljaj je pri zelenjavi. Največ 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

KMETIJE 1876 2000 2067 2096 2218 2363 2682 3049 3298

CERTIFIKATI 1393 1610 1789 1853 1897 1999 2104 2232 2537

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Št
e

vi
lo

 

EKOLOŠKA KMETIJSKA GOSPODARSTVA 



 

47 

uvožene hrane, ki smo jo potrošili v letu 2013, je bilo uvožene z Madžarske, iz Avstrije, 

Italije in s Hrvaške (Gale 2014, 21).  

Podatki za leto 2013 kažejo, da je bilo porabljenih 215 tisoč ton zelenjave, od tega je bilo 

doma pridelanih nekaj več kot 71 tisoč ton, ostalo predstavlja uvoz. Iz tega lahko 

ugotavljamo, da je bilo v letu 2013 uvoženih 155 tisoč ton zelenjave, od tega 64 % sveže. 

Skupni uvoz zelenjave se letno povečuje, v letu 2013 je bila zabeležena 4-odstotna rast. Od 

sveže zelenjave se največ uvozi paradižnika, čebule, solate in paprike (Zagorc idr. 2014, 37). 

V letu 2013 je bilo uvoženega 261 tisoč ton sadja, količina se je povečala za 9 %. Podatki 

kažejo, da je bilo v letu 2013 porabljenih 309 tisoč ton sadja, kar je za 17 % več kot leta 2012 

in 3 % pod zadnjim petletnim povprečjem (Zagorc idr. 2014, 60). Ostalih 78 tisoč ton 

predstavlja neporabljeno, neobrano, gnilo in zavrženo sadje.  

 

Slika 17: Uvoz svežega sadja in zelenjave v Sloveniji v letih 2003–2013 

Vir: Zagorc, Moljk in Pintar 2013, 60. 

Cene ekološko pridelanega sadja in zelenjave so v primerjavi s konvencionalnimi nekoliko 

višje, vendar pa se lahko med državami glede na izdelke razlikujejo. V severni Evropi, kjer je 

trg živil manjši, so cene običajno višje kot v predelih južne Evrope (Evropska komisija 2005b, 

19). 
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7 EMPIRIČNI DEL – RAZISKAVA O NAKUPOVALNIH NAVADAH IN 

ZADOVOLJSTVU POTROŠNIKOV SADJA IN ZELENJAVE 

V empiričnem delu naloge smo raziskovali in proučevali nakupno vedenje in zadovoljstvo 

potrošnikov pri nakupu sadja in zelenjave, saj smo želeli preveriti odgovore na vprašanja o 

tem, ali se potrošnikom zdi poreklo sadja in zelenjave pomemben dejavnik pri nakupu, kako 

kakovost in cena vpliva na nakup in vpliv lokacije na pogostost obiska prodajalne. 

7.1 Opredelitev vzorca 

V raziskovalni vzorec smo zajeli območje gorenjske, osrednjeslovenske in primorske regije. 

Gre za vzorec kupcev, ki so že kdaj kupili sadje in zelenjavo. S pomočjo strukturiranega 

vprašalnika, s katerim smo želeli ugotoviti razlike med kupci glede na kraj, kjer najpogosteje 

nakupujejo sadje in zelenjavo, smo se odločili za anketiranje na terenu, ki je potekalo v 

mestnih jedrih v kranjski, ljubljanski in koprski občini. Z osebnim spraševanjem smo lahko 

anketirance vodili skozi vprašalnik in dobili tudi zanimive komentarje in opis dogodivščin pri 

nakupu sadja in zelenjave. Odziv je bil različen, nekateri niso želeli sodelovati pri anketiranju 

zaradi pomanjkanja časa, strahu pred vprašanji, predhodnih slabih izkušenj in načelnega 

odklanjanja anketiranja. Tisti, ki so bili pripravljeni odgovarjati, so aktivno sodelovali in 

podali najboljše rezultate. V vsakem kraju smo anketirali po 60 naključnih kupcev. 

Anketiranje je potekalo od 15. septembra do 24. oktobra 2015.  

7.2 Določitev metod zbiranja podatkov  

Pri trženjskih raziskavah ločimo primarne in sekundarne podatke. Sekundarni podatki so tisti, 

ki niso zbrani za točno določeno raziskavo, ampak za več namenov. Primarni podatki pa so 

zbrani za določen namen raziskave. Ko ima raziskovalec vir primarnih podatkov opredeljen, 

mora določiti tudi metodologijo zbiranja primarnih podatkov. To ne vključuje samo metod in 

posebnih tehnik, temveč tudi način merjenja pri zbiranju primarnih podatkov pri statističnih 

enotah, ki so vključene v sam proces (Radonjič in Iršič 2006, 304). 

Z raziskavo o nakupnih navadah in zadovoljstva sadja in zelenjave smo za zbiranje podatkov 

pripravili zaprti tip strukturiranega vprašalnika. Dobljene empirične rezultate analize smo 

izvedli s pomočjo programa SPSS Statistic 7 in jih prikazali s pomočjo grafikonov.  

7.3 Oblikovanje vprašalnika 

Sestavljanje strukturiranega vprašalnika je zapleten proces. Neustrezen vprašalnik nas lahko 

vodi do hudih napak v procesu zbiranja podatkov. Vprašanja morajo biti sestavljena 

premišljeno in razporejena po točno določenem vrstnem redu. Pri oblikovanju vprašalnika se 
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pojavljajo vsebinske in oblikovne nepravilnosti, zaradi katerih bodo odgovori neustrezni 

(Radonjič in Iršič 2006, 370). 

V raziskavi smo uporabili polstrukturirana in strukturirana vprašanja, ki smo jih jedrnato 

oblikovali. Vprašalnik je bil sestavljen iz 16 vprašanj, ki si sledijo v logičnem zaporedju. Pri 

sestavi vprašalnika smo bili pozorni na to, da smo na podlagi analize dobili želene 

informacije. Prvih 11 vprašanj se nanaša na nakupne navade in zadovoljstvo nakupnega 

odločanja, zadnja 4 pa se nanašajo na demografske dejavnike anketiranca. Tukaj nas je 

zanimal spol anketiranca, letnica rojstva, pridobljena izobrazba in status. Pri 4. in 6. vprašanju 

smo uporabili Likertovo lestvico, kjer so anketiranci izbrali med oceno 1 – sploh se ne 

strinjam in 6 – povsem se strinjam. S tem smo pridobili podatke o strinjanju oz. nestrinjanju o 

nakupnem odločanju in zadovoljstvu. Pri ostalih vprašanjih so bili odgovori že vnaprej 

podani, razen pri vprašanju 3, kjer smo uporabili polstrukurirano vprašanje.  

7.4 Analiza in razlaga rezultatov raziskave 

V nadaljevanju so prikazani dobljeni rezultati raziskave. Tabelarične statistične analize se 

nahajajo v prilogah. V anketnem vprašalniku je bilo zastavljenih 16 vprašanj. Najprej smo 

predstavili socialno-demografske podatke, nato sledi še analiza vsebinskih vprašanj. Rezultati 

so sledeči.  

7.4.1 Socialno-demografski dejavniki 

Anketiranci se razlikujejo glede na spol, starost, pridobljeno izobrazbo, najvišjo stopnjo 

dokončane izobrazbe in regijo prebivališča. V nadaljevanju smo predstavili frekvenčno 

porazdelitev vprašanj od 12 do 16, z izjemo 16., saj smo v vsaki regiji anketirali enako število 

ljudi.  

Struktura vzorca glede na spol 

V vzorec je bilo zajetih 180 potrošnikov sadja in zelenjave, med katerimi je 59,4 % oseb 

ženskega in 40,6 % moškega spola.  

 

Slika 18: Struktura vzorca po spolu 
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Struktura vzorca glede na starost 

Anketirance smo razdelili v šest starostnih skupin. Iz prve starostne skupine od 15 do 19 let je 

sodelovalo 7,2 % anketirancev, v drugi starostni skupini od 20 do 35 let je bilo 33,9 % 

anketirancev. 23,3 % anketirancev sodi v skupino od 36 do 49 let. Delež starostne skupine od 

50 do 65 je 18,9-odstotni, v predzadnji skupini od 66 do 75 let je 12,8 % vprašanih. 

Najstarejša starostna skupina od 76 let naprej predstavlja zgolj 3,9 %. 

 

Slika 19: Struktura vzorca glede na starost 

Struktura vzorca glede na najvišjo stopnjo izobrazbe 

Največji delež anketirancev, 23,9 %, ima dokončano poklicno/srednjo strokovno šolo, 19,4 % 

anketirancev je dokončalo višjo šolo. Delež 18,9 % predstavlja anketirance, ki so dokončali 

gimnazijo. Četrti, največji delež, predstavlja 12,8 % anketirancev z dokončano univerzitetno 

izobrazbo. Visoko šolo je doseglo 11,1 % anketirancev, 10 % pa ima dokončano osnovno 

šolo. Najnižji delež, 3,9 %, predstavlja anketirance, ki imajo dokončan magisterij ali doktorat.  

 

Slika 20: Struktura vzorca glede na izobrazbo 
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Struktura vzorca glede na status 

Na sliki 21 je razvidna struktura vzorca glede na status anketirancev. V vzorcu je sodelovalo 

45 % zaposlenih anketirancev, 21,1 % upokojencev, 10,6 % dijakov/študentov ter 23,3 % 

brezposelnih anketirancev.  

 

Slika 21: Struktura vzorca glede na status 

7.4.2 Analiza vsebinskih vprašanj 

Vsebinska vprašanja so se nanašala na nakupne navade in zadovoljstvo potrošnikov sadja in 

zelenjave. V tem sklopu smo anketirancem zastavili 11 vprašanj. Sledi analiza. 

Pogostost nakupovanja sadja in zelenjave 

Pri prvem vprašanju smo anketirance vprašali, kako pogosto nakupujejo sadje in zelenjavo. Iz 

slike 22 lahko vidimo, da najpogosteje nakupujejo sadje in zelenjavo 1-krat tedensko, takšnih 

je kar 22,8 %. Vsak dan jih nakupuje 17,2 %, 2-krat tedensko 12,2 %, 3-krat tedensko 11,7 %. 

21,1 % anketirancev nakupuje sadje in zelenjavo 1-krat na mesec, 2-krat na mesec pa 9,4 % in 

2,2 % le 3-krat mesečno. Le 3,3 % anketirancev nikoli ne kupuje sadja in zelenjave.  

 

Slika 22: Pogostost nakupovanja sadja in zelenjave 
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Raziskovalna naloga temelji na analizi nakupovalnih navad in zadovoljstva s sadjem in 

zelenjavo, zato smo anketirance, ki so na prvo vprašanje odgovorili 'nikoli', prosili, naj 

izpolnijo le še demografske dejavnike. Povprašali smo jih še po razlogu, zakaj ne nakupujejo. 

Dobili smo sledeče odgovore: sadje in zelenjavo pridelamo sami, kupi kdo drug v 

gospodinjstvu, ne jem sadja in zelenjave, dobim od sorodnikov in sosedov.  

Na naslednja vprašanja niso odgovarjali vsi anketiranci, ampak le tisti, ki nakupujejo sadje in 

zelenjavo, torej 173 respondentov. 

Najpogosteje kupljeno sadje in zelenjava 

Drugo vprašanje se je nanašalo na vrsto kupljenega sadja in zelenjave. Anketiranci so imeli na 

voljo pet različnih odgovorov. S slike 23 lahko vidimo, da najpogosteje kupujejo slovensko 

konvencionalno sadje in zelenjavo, in sicer 28,9 % anketiranih, takoj za njim po pogostosti 

nakupa sledi uvoženo konvencionalno sadje in zelenjava z 28,3 % anketiranih. Slovensko 

ekološko sadje in zelenjavo je po pogostosti nakupa na tretjem mestu, kupuje ga 20 % 

anketiranih, na četrtem mestu 13,9 % anketiranih nakupuje slovensko integrirano sadje in 

zelenjavo. Na zadnjem mestu pa je uvoženo ekološko sadje in zelenjava v 5 % anketiranih.  

 

Slika 23: Najpogosteje kupljeno sadje in zelenjava 

Mesto najpogosteje kupljenega sadja in zelenjave 

Pri naslednjem vprašanju smo anketirance spraševali po kraju najpogostejšega nakupovanja 

sezonskega sadja in zelenjave. Navajamo sledeče rezultate: s slike 24 lahko vidimo, da 

anketiranci najpogosteje nakupujejo sadje in zelenjavo v trgovini, kar 50,6 %, na drugem 

mestu je tržnica, ta odgovor je izbralo 17,8 % anketirancev. Na tretjem mestu najpogosteje 

nakupujejo na kmetiji, direktno pri pridelovalcih, in sicer 12,2 %. V kioskih s sadjem in 

zelenjavo nakupuje 11,1 % anketirancev; pri obcestni ponudbi pa le 4,4 % anketiranih.  
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Slika 24: Mesto nakupovanja sadja in zelenjave 

Razlogi, zakaj nakupujejo sezonsko sadje in zelenjavo ravno tam (glede na predhodno 

vprašanje) 

Pri vprašanju, zakaj nakupujejo sezonsko sadje in zelenjavo ravno tam (na določenem 

prodajnem mestu), smo navedli več trditev. Anketiranci so morali oceniti, v kakšni meri se 

strinjajo z vsako posamezno trditvijo po petstopenjski lestvici: 

- ocena 1 – sploh se ne strinjam, 

- ocena 2 – se ne strinjam, 

- ocena 3 – niti niti, 

- ocena 4 – se strinjam, 

- ocena 5 – povsem se strinjam. 

Povprečna ocena posamezne trditve pove, kako močno se anketiranci strinjajo z vsako 

posamezno trditvijo. S tem vprašanjem smo skušali izvedeti, kaj kupce sadja in zelenjave 

prepriča, da kupujejo izdelke na izbranem mestu. S slike 25 lahko vidimo, da se kupci 

najpogosteje odločajo za nakup tam, kjer je boljša in hitrejša dostopnost ter bližina 

domovanja. Na odločitev kupca vpliva tudi bogata izbira, boljša kakovost, prijaznost 

prodajalca, ekološko neoporečna pridelava, urejen prodajni prostor ter lokacija – po sadju in 

zelenjavi posegajo tam, kjer kupujejo tudi ostale izdelke. Manj pa privabijo kupca celovita 

konkurenčnost, ohranjanje tradicije in ugodne cene sadja in zelenjave.  
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Slika 25: Razlogi, zakaj nakupujejo sezonsko sadje in zelenjavo na izbranem mestu 

Poreklo sadja in zelenjave 

Zanimalo nas je tudi, ali se zdi potrošnikom sadja in zelenjave poreklo izdelkov pomemben 

dejavnik pri nakupu. Anketirancem smo dali na voljo dva odgovora:  

- da, če je le možno, kupim slovensko pridelano sadje in zelenjavo, 

- ne, poreklo se mi ne zdi pomembno.  

S slike 26 lahko razberemo, da je za 67,22 % potrošnikov pomembno poreklo in da kupijo 

slovensko pridelano sadje in zelenjavo, če je to le mogoče. Le 28,89 % potrošnikov ne gleda 

na poreklo pridelka.   

 

Slika 26: Poreklo nakupa 
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Stopnja zaupanja do posameznega ponudnika na trgu glede porekla sadja in zelenjave 

Pri naslednjem vprašanju nas je zanimalo, kakšna je stopnja zaupanja do posameznega 

ponudnika glede porekla sadja in zelenjave. Anketiranci so morali svojo stopnjo zaupanja 

oceniti po petstopenjski lestvici, in sicer: 

- ocena 1 – sploh se ne strinjam, 

- ocena 2 – se ne strinjam, 

- ocena 3 – niti niti, 

- ocena 4 – se strinjam, 

- ocena 5 – povsem se strinjam. 

Na vprašanje je odgovarjalo 173 anketirancev. Slika 27 prikazuje aritmetične sredine za vse 

ocenjene dejavnike, za katere smo želeli preveriti, kakšna je njihova stopnja zaupanja do 

določenega ponudnika glede pravilne označbe porekla sadja in zelenjave. Največjo stopnjo 

zaupanja do porekla imajo potrošniki na kmetiji, kjer kupujejo direktno pri pridelovalcu 

doma, kar se odraža v najvišji vrednosti aritmetične sredine, ki znaša kar 4,42. Druga najbolj 

zaupanja vredna po mnenju anketirancev je trgovina z vrednostjo aritmetične sredine 4,06. Na 

tretjem mestu je tržnica z vrednostjo aritmetične sredine 3,77. Najmanj pa anketiranci zaupajo 

ponudnikom z obcestno ponudbo (3,02) in v kioskih s sadjem in zelenjavo (2,93).  

 

Slika 27: Stopnja zaupanja do ponudnika glede označevanja porekla izdelkov 
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vem.  
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S slike 28 lahko vidimo, da 60 % anketirancev meni, da je kakovost na tržnici in na kmetiji, 

direktno pri pridelovalcih, boljša kot v velikih trgovskih centrih. Le 18,33 % anketirancev je 

nasprotnega mnenja, 17,78 % anketirancev pa se ni opredelilo.  

 

Slika 28: Kakovost sadja in zelenjave na tržnici/kmetiji 

Cena / kakovost sadja in zelenjave 

Naslednje vprašanje se je nanašalo na ceno sadja in zelenjave. Anketirance smo povprašali, ali 

se jim zdi cena sadja in zelenjave pomembnejša od kakovosti. Na voljo so imeli tri odgovore: 

da, ne in ne vem. Na sliki 29 so prikazani odgovori na to vprašanje. Največ anketirancev, in 

sicer 46,67 %, je ocenilo, da je kakovost pomembnejša od cene, 22,78 % jih je bilo mnenja, 

da je cena pomembnejša od kakovosti, 26,67 % pa jih je odgovorilo z ne vem.  

 

Slika 29: Mnenja o tem, ali je cena pomembnejša od kakovosti 

Zaupanje v slovenskega branjevca 

Pri naslednjem vprašanju nas je zanimalo, ali po objavi novice, da slovenski branjevci 

nakupujejo sadje in zelenjavo v Trsu in jo potem prodajajo kot domač ali ekološki pridelek, 

kupci še vedno zaupajo domačemu pridelovalcu/kmetu. S tem vprašanjem smo v anketirancih 

ponovno vzbudili zgražanje nad ravnanjem nekaterih pridelovalcev. Nekaj anketirancev je 

tudi povedalo, da so pred objavo imeli popolno zaupanje v svojega pridelovalca in da od 

takrat naprej vseskozi ostaja strah, ali so vsi pridelki res domačega izvora. Odgovori na 
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vprašanje so bili pričakovani. Vse manj ljudi popolnoma zaupa domačemu pridelovalcu, in 

sicer le 10,56 % anketirancev. 33,89 % anketirancev jim ne zaupa več, nekaj več kot polovica 

vprašanih, 51,67 %, pa je odgovorila, da zaupa le še preverjenim pridelovalcem.  

 

Slika 30: Zaupanje v slovenskega branjevca 

Negativni vplivi okolja na pridelavo sadja in zelenjave 

Predzadnje vprašanje je bilo zastavljeno nekoliko provokativno. Kar nekaj anketirancev je 

imelo premisleke glede odgovora. Dobili smo tudi zanimive izjave anketirancev: 

- »Nikoli nisem razmišljala o tem.« 

- »Joj, sedaj ste me pa dobili.« 

- »Raje kupim slovensko, saj so velike plantaže po Evropi tudi ob obvoznicah.« 

- »Kje ste dobili to vprašanje.« 

- »Nikoli ne preverim kraja pridelave, pomembno mi je le da je slovensko« 

- Gospod iz Kopra je dejal, da v tem primeru 100-odstotno raje kupi uvoženo sadje in 

zelenjavo, kajti veliki pridelovalci iz Italije dobro skrbijo, da pridelajo obilen pridelek, 

poskrbljeno je tudi za zaščito pred negativnimi vremenskimi vplivi (mreže proti toči, 

rastlinjaki, ki se lahko skoraj v celoti odkrijejo) in poudaril je, da veliki pridelovalci zelo 

skrbno uporabljajo razna škropiva, ker so zelo draga. Škropijo po točno določenih 

minimalnih standardih, seveda pri tem prihranijo denar v primerjavi z domačimi 

majhnimi pridelovalci, ki mislijo, da bolj kot bodo škropili, bolj bo rastlo.   

Od anketirancev smo želeli izvedeti mnenje, ali kljub temu da nekateri slovenski pridelovalci 

pridelujejo sadje in zelenjavo ob obvoznicah, v okolici termoelektrarn in tovarn kemijskih 

izdelkov (možno onesnaževanje), raje kupijo pridelke od njih kot uvoženo sadje in zelenjavo s 

plantaž Evrope (Italije). Anketiranci so imeli na voljo le dva odgovora, in sicer: da, kljub 

temu raje kupim slovensko sadje in zelenjavo ter ne, v tem primeru raje kupim uvoženo sadje 

in zelenjavo.  

Pri sestavljanju tega vprašanja smo pričakovali, da se bodo anketiranci kljub temu raje 

odločili za domačega pridelovalca, vendar ni bilo tako. Odgovori so naslednji: 64,11 % 
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anketirancev se je odločilo za odgovor ne, v tem primeru raje kupim uvoženo sadje in 

zelenjavo, in 35,89 % bi kljub temu raje kupilo pridelek slovenskega proizvajalca.  

 

Slika 31: Mnenje o negativnih vplivih iz okolja 

Nakupovalne navade slovenskih potrošnikov sadja in zelenjave 

Zadnje vprašanje je bilo bolj splošno, saj smo spraševali anketirance o njihovih nakupovalnih 

navadah v zadnjem letu. Na voljo so bili odgovori da, poskušam nakupovati čim bolj zdravo; 

da, a več poudarka dajem nakupu prehranskih izdelkov slovenskega izvora; da, a več 

poudarka dajem ekološki pridelani hrani; že od nekdaj se zdravo prehranjujem; ne, navade 

ostajajo iste. Na sliki 32 so prikazani odgovori na to vprašanje. Odgovori so bili pričakovani. 

Največ anketirancev, 31,67 %, je odgovorilo, da poskušajo nakupovati čim bolj zdravo hrano. 

Drugi največkrat izbrani odgovor je bil da, a več poudarka dajem nakupu prehranskih 

izdelkov slovenskega izvora, tako se je odločilo 20 % vprašanih. 18,89 % anketirancev 

nakupovalnih navad v zadnjem letu ni spremenilo, 13,33 % anketirancev se že od nekdaj 

zdravo prehranjuje. Najmanj anketirancev je izbralo odgovor da, a več poudarka dajem na 

ekološko pridelani hrani, in sicer 12,22 %.  

 

Slika 32: Nakupovalne navade v zadnjem letu 
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7.5 Preizkušanje domnev 

Skladno s cilji magistrske naloge o raziskavi nakupovalnih navad in zadovoljstvu s sadjem in 

zelenjavo smo oblikovali štiri hipoteze, ki smo jih preverili in jih na osnovi izračunov v 

programu SPSS potrdili ali zavrgli.  

Hipoteza 1 

Prva hipoteza trdi: Obstajajo statistične razlike med spoloma glede na kraj najpogostejšega 

nakupovanja sadja in zelenjave. 

Prvo hipotezo smo preverili z enosmerno analizo variance, kajti trditev v zvezi s krajem 

nakupovanja je izvor intervalnega tipa, ki je normalno porazdeljena, medtem ko je spol 

nominalna spremenljivka.  

Prvi kraj nakupovanja je kmetija, direktno pri pridelovalcu. Statistična značilnost sig. znaša 

0,005 (v prilogi) in je manjša od mejne vrednosti 0,05, kar pomeni, da obstajajo statistično 

pomembne razlike med spoloma pri odločitvi o kraju nakupovanja.  

V kioskih s sadjem in zelenjavo je vrednost statistične značilnosti 0,157 in je večja od mejne 

vrednosti 0,05, kar pomeni, da razlike med spoloma niso statistično pomembne.  

Tudi pri obcestni ponudbi, na tržnici in trgovini lahko vidimo, da je vrednost statistične 

značilnosti višja od mejne vrednosti, zato razlike med spoloma niso statistično pomembne.  

Hipotezo 1 lahko sprejmemo le delno. Obstajajo statistične razlike med spoloma, vendar le pri 

enem kraju nakupovanja, in sicer na kmetiji, direktno pri pridelovalcih. Pri ostalih statistične 

razlike ne obstajajo.  

Hipoteza 2 

Hipoteza 2 trdi: Zadovoljstvo potrošnikov sadja in zelenjave je na tržnici večje predvsem s 

kategorijo kakovosti izdelkov s primerjavi z nakupi v trgovskih centrih.  

Da bi preverili, ali je zadovoljstvo potrošnikov sadja in zelenjave glede kakovosti res boljša 

na tržnici kot v velikih trgovskih centrih, smo uporabili t-test. Pred začetkom t-testa smo 

preverili Levinov test enakost varianc. Ko je razvidno iz tabele (v prilogi) je statistična 

značilnost Levinovega testa večja od 0,05, in sicer znaša 0,295. Ničelne domneve o enakosti 

varianc ne moremo zavrniti. Predpostavljamo torej homogenost varianc. Kritična vrednost t-

statistike pri stopnjah prostosti m = 121 in stopnji tveganja 0,05 je 1,96. Statistična značilnost 

omenjenega testa je 4,95, kar je več kot mejna vrednost 0,05, torej ne moremo potrditi 

hipoteze H2. Na podlagi vzorčnih podatkov ni mogoče pri dovolj nizki stopnji tveganja 
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zavrniti ničelne domneve, zato ne moremo trditi, da je kakovost na tržnici boljša kot v velikih 

trgovskih centrih.  

Hipoteza 3 

Hipoteza 3 trdi: Kupcem ženskega spola je domače poreklo sadja in zelenjave pomembnejše 

kot kupcem moškega spola.  

To hipotezo smo preverili s pomočjo testa skupin (t-testa). Iz tabele (v priponki) je razvidno, 

da je povprečje pomembnosti porekla sadja in zelenjave pri ženskah 1,20, pri moških pa 

nekoliko višje, in sicer 1,45. Omenjeni rezultati veljajo za vzorec, da pa bomo opravili 

preizkus, je bil narejen t-test. Predhodno je potrebno preveriti predpostavko enakost varianc. 

V ta namen smo uporabili Levinov test enakosti varianc. Stopnja značilnosti preskusa 

enakosti varianc znaša 0,00, kar je manj od spremenljive stopnje tveganja 0,05. Ničelne 

domneve o enakosti varianc ne moremo sprejeti. Predpostavljamo torej neenakost varianc, ki 

znaša –3,43. Iz tablice smo odčitali kritično vrednost t-statistike pri stopinjah prostosti m = 

171 in stopnji tveganja 0,05. Zaključimo s sklepom, da je razlika značilna, in s tem hipotezo 3 

zavrnemo. Na podlagi vzorčnih podatkov sprejmemo sklep, da kupcem ženskega spola 

poreklo sadja in zelenjave ni pomembnejše kot kupcem moškega spola.  

Hipoteza 4 

Hipoteza 4 trdi: Pogostost nakupovanja sadja in zelenjave je odvisna od starosti.  

Pearsonov korelacijski koeficient znaša 0,02 in je statistično značilen s stopnjo značilnosti, 

nižjo od 1 %. To pomeni, da med spremenljivkama obstaja neznatna povezanost, torej 

hipotezo zavržemo.  

7.6 Povzetek raziskovalnih ugotovitev  

S pomočjo raziskave smo poskušali preučiti nakupne navade in zadovoljstvo potrošnikov 

sadja in zelenjave v osrednjeslovenski, primorski in gorenjski regiji. Ciljna skupina 

anketirancev so bili meščani večjih mest, zato se je anketa tudi izvajala osebno v centru 

mesta. Le na ta način smo lahko pridobili podatke za mestno prebivalstvo. Najbolj so nas 

zanimale nakupovalne razlike med anketiranci, ki nakupujejo pri kmetu, direktno pri 

proizvajalcu, pri obcestni ponudbi, v kioskih s sadjem in zelenjavo, trgovini ali tržnici. V 

prvem delu raziskave smo najprej analizirali socialno-demografske dejavnike, in sicer spol, 

starost, pridobljeno izobrazbo in status anketirancev.  
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Na podlagi analize raziskave smo prišli do naslednjih ugotovitev:  

- v anketi je sodelovalo 180 anketirancev. Od tega smo jih 60 anketirali v centru Kranja, 60 

v centru Kopra in 60 v centru Ljubljane,  

- največ anketiranih je bilo ženskega spola, kar je bilo tudi pričakovano, saj so v večini 

gospodinjstev ženske tiste, ki skrbijo za zdrave in uravnotežene obroke, 

- po starostni skupini je bilo v anketo zajetih največ populacije v starosti 20–35 let, 

- glede na izobrazbo je bilo največ tistih, ki so pridobili poklicno/srednjo strokovno 

izobrazbo,  

- kar 45 % anketirancev je zaposlenih, 

- največji delež anketirancev (22,8 %) kupuje sadje in zelenjavo 1-krat tedensko, 

najpogosteje kupijo slovensko konvencionalno sadje in zelenjavo (28,9 %). Več kot 

polovica (50,60 %) anketirancev najpogosteje nakupuje v trgovini. Kot glavni razlog 

navajajo boljšo in hitrejšo dostopnost ponudnika. Ob predpostavki, da je bilo največ 

anketirancev starih med 20 in 35 let in zaposlenih, je bil takšen odgovor pričakovan, kajti 

današnji tempo življenja (služba, otroci) nam velikokrat onemogoča nakupovanje tam, 

kjer bi ga dejansko želeli,  

- veliki večini anketirancev (67,22 %) se zdi poreklo pomemben dejavnik pri nakupu in če 

je le možno, kupijo slovensko sadje in zelenjavo. Trditev, da se zdi ženskam poreklo pri 

nakupu pomembnejši dejavnik kot moškim, smo zavrgli. Tudi moški poreklo ocenjujejo 

kot pomemben dejavnik,  

- anketiranci najbolj zaupajo v pravilno navedbo porekla sadja in zelenjave kmetijam, 

direktno pri pridelovalcu, najmanj pa zaupajo prodajalcem v kioskih s sadjem in 

zelenjavo,  

- večina anketirancev (60 %) ocenjuje, da je kakovost izdelkov lokalnega pridelovalca 

boljša kot v velikih trgovskih centrih, cena se jim ne zdi pomembnejša od kakovosti,  

- glede na razkritje, da nekateri branjevci kupujejo v Trstu ter sadje in zelenjavo prodajajo 

kot domač izdelek, je delež zaupanja v domačega kmeta nizek, prevladuje (51,67 %) 

zaupanje le še v preverjene pridelovalce,  

- polemika, kje kupovati; sadje in zelenjavo iz plantaž Evrope (Italija) ali domače iz 

onesnaženega okolje, saj je velika večina odločila (61,10 %), da raje kupi uvožene 

pridelke,  

- vse več ljudi se zaveda zdravega načina prehranjevanja, kar je razvidno tudi iz ankete, 

kjer so anketiranci potrdili, da poskušajo nakupovati čim bolj zdravo, 

- tradicionalni obisk tržnice zaradi nakupovanja in druženja se je zamenjal za hitre nakupe 

sadja in zelenjave v velikih trgovskih centrih, 

- potrošnik je bolj zadovoljen s kakovostjo sadja in zelenjave lokalnega pridelovalca, a se 

kljub temu večina anketirancev raje odloči za nakup v trgovini.  

Dandanes je konkurenca na trgu neizprosna. Da nas potrošniki opazijo, je potrebnega veliko 

napora. Največkrat je za uspešno podjetje bistveno poznavanje potreb potrošnika in njegovih 
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nakupovalnih navad. Cilj vsakega podjetja/ponudnika je zadovoljitev potreb potrošnika in 

njihovih pričakovanj. Verjamemo, da bodo zgoraj naštete ugotovitve v pomoč tistim, ki se 

ukvarjajo s pridelavo ali prodajo sadja in zelenjave. 

7.7 Prispevek k stroki 

Spremenjene gospodarske razmere vplivajo na potrošnikove odločitve o nakupu. V času vse 

večje ponudbe na trgu in nižje kupne moči potrošniki nakupujejo vse bolj premišljeno. 

Današnji nakupi temeljijo na primerjavi cene in kakovosti proizvoda. Na odločitve pa 

vplivajo tako zunanji (kakovost, cena, oglaševanje) kot tudi notranji dejavniki (psihološki, 

demografski idr.). Vse bolj je v porastu razvoj lokalnih tržnic, trgovine s sadno-zelenjavnimi 

zabojčki in spletno nakupovanje direktno s kmetije. Takšen trg potrošniku nudi neposreden in 

pristen stik s pridelovalci, česar veliki trgovski centri ne morejo nuditi.  

V nalogi so prikazani rezultati tržne raziskave, ki poudarja analizo nakupovalnih navad in 

zadovoljstvo potrošnikov sadja in zelenjave. Tržna raziskava je potekala v treh različnih 

regijah po Sloveniji. Zajeli smo območje gorenjske, osrednjeslovenske in primorske regije, ki 

vključuje občine Kranj, Ljubljana in Koper. Za namen raziskave smo uporabili anketni 

vprašalnik za potrošnike, ki je obsegal 16 vprašanj. Rezultati so pokazali, da večina 

potrošnikov kupuje sadje in zelenjavo v trgovini. Nakupi na tržnici so na drugem mestu, 

direktno na kmetiji pa šele na četrtem mestu. Največ anketirancem je kakovost pomembnejša 

od cene. Prav tako je pomemben dejavnik pri nakupu boljša in hitrejša dostopnost prodajalne. 

Večina anketirancev je tudi mnenja, da je poreklo pomemben dejavnik pri nakupu ter če je le 

možno, kupijo slovensko pridelano sadje in zelenjavo. Iz opravljene raziskave lahko 

sklepamo, da so anketirani potrošniki že delno informirani o pozitivnih učinkih uživanja 

slovenskega sadja in zelenjave. Če bodo potrošniki še bolj osveščeni o postopkih in načinu 

pridelave lokalnih pridelkov, je pričakovati še povečano zanimanje za nakup slovenskih 

proizvodov.  

7.8 Predlogi za nadaljnji razvoj in raziskovanje 

Raziskava je bila opravljena na relativno majhnem številu anketirancev v določenem 

časovnem terminu, ciljano na mestno prebivalstvo v treh regijah po Sloveniji, zato se moramo 

zavedati, da rezultatov ne moremo posplošiti za celotno Slovenijo. Menimo, da je to trenutno 

aktualna tema današnjega časa, zato predlagamo vsem zainteresiranim, da raziskavo opravijo 

na večjem vzorcu, kjer bi zajeli celotno Slovenijo in se za natančnejše podatke odločijo za 

ločeno obravnavo sadja ali zelenjave. S tem bi pridobili oprijemljivejše in natančnejše 

podatke. Sadje in zelenjavo na prvi pogled uvrščamo v isto skupino nakupovalnih navad, 

vendar to ni ustrezno. Ko govorimo o poreklu sadja ali zelenjave, imamo nanj različne 

poglede. Nekateri sadje najpogosteje kupujejo iz uvoza (eksotični sadeži), ker ostalo pridelajo 
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doma; zelenjavo pa od lokalnega pridelovalca. V tem primeru zato težko odgovorimo na 

določena splošna vprašanja.  

Zaradi lastnega zanimanja o nakupovalnih navadah potrošnikov sadja in zelenjave smo nekaj 

anket opravili tudi izven mesta, da smo lahko primerjali nakupne navade v mestu in na 

podeželju. Ko zanimivost lahko povemo, da več ljudi, čeprav živijo na podeželju in nekaj 

sadja in zelenjave pridelajo tudi sami, v večini primerov kupuje sezonsko sadje in zelenjavo 

direktno pri pridelovalcu na bližnji kmetiji. Menimo, da potrošniki, ki nekaj pridelajo sami, 

bolj cenijo trud in vztrajnost domačega pridelovalca. Te ankete nismo vključili v zgornjo 

analizo raziskave. V prihodnje pa predlagamo, da se izvede primerjalna raziskava med 

potrošniki sadja in zelenjave med mestnim in podeželskim prebivalstvom. Menimo, da bi bili 

rezultati zelo zanimivi tudi za stroko.  

Potrošnikom pa predlagamo, naj poskušajo, če je to mogoče, čim več sadja in zelenjave 

pridelati doma. Trg nam danes ponuja veliko možnosti lastne pridelave. Tako lahko tudi tisti, 

ki živijo v mestu, nekaj zelenjave pridelajo na balkonu v primernih posodah. Za nakup ostale 

zelenjave in sadja pa si je treba vzeti čas in se zapeljati do najbližje kmetije, kjer se lahko na 

lastne oči prepričamo, kaj bomo kupili, hkrati pa bomo imeli čudovit izlet v naravo.  

Za spodbujanje lokalne pridelave in potrošnje hrane pa predlagamo, da se med seboj povežejo 

manjši kmetijski pridelovalci. Za povečanje konkurenčnosti in osveščanja potencialnih 

potrošnikov o pomenu zdrave lokalne pridelave je potrebna vzpostavitev skupnega trga 

kmetijskih pridelkov in sodelovanje z mediji. Kmetijski pridelovalci morajo s pomočjo 

medijev pripraviti čim več oglasnega materiala (brošure, zgibanke), s katerimi bodo 

potrošnike obveščali o načinu pridelave in pomenu nakupovanja lokalno pridelane hrane. 

Brošure naj bodo dosegljive na vseh trgovinah s stojnicami z lokalnimi pridelki.  
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8 SKLEP 

Potrošniki s svojimi nakupnimi navadami, vedenjem in odločitvami sooblikujejo usodo 

podjetja. Zato se morajo tako podjetja kot tudi pridelovalci zavedati, da je treba potrošniku 

ponuditi takšen pridelek, ki bo v celoti zadovoljil njihove potrebe na takšen način, da se bodo 

tudi vračali. Torej, ponuditi mu je potrebno dobro kakovost po zmerni ceni, ustrezno poreklo 

(sezonsko sadje slovenskega porekla, eksotično sadje tujega porekla) sadja in zelenjave ter ne 

nazadnje tudi zgodbo o njihovi pridelavi. Ti dejavniki so za zahtevnega potrošnika 

neprecenljive vrednosti, saj v trenutku, ko se na trgu pojavita dva ponudnika in omogočita 

potrošniku možnost izbire med njima, lahko ob zanemarjanju zgornjih dejavnikov izgubimo 

dragocenega potrošnika.  

Celotno poznavanje potreb vseh potrošnikov je nemogoče, zato si lahko delno pomagamo z 

različnimi dejavniki, ki vplivajo na njihovo nakupno vedenje. Pri nakupu prehranskih 

izdelkov, kot sta sadje in zelenjava, smo izpostavili najpomembnejše in sicer kakovost, ceno, 

poreklo in lokacijo nakupa.  

S tržno raziskavo smo želeli ugotoviti, kateri dejavniki najpogosteje vplivajo na odločitev o 

nakupu sadja in zelenjave ter kakšno je njihovo zadovoljstvo pri, med in po nakupu. Ugotovili 

smo, da porabniki najpogosteje nakupujejo v trgovini 1-krat tedensko, in sicer slovensko 

konvencionalno sadje in zelenjavo. Za trgovino se najpogosteje odločijo zaradi hitre in dobre 

lokacije prodajalne.  

Z raziskavo smo delno sprejeli prvo zastavljeno hipotezo ter zavrnili drugo, tretjo in četrto 

zastavljeno hipotezo. Ugotovili smo, da obstajajo statistične razlike med spoloma glede na 

kraj najpogostejšega nakupovanja le na kmetiji, direktno pri pridelovalcu. V kioskih s sadjem 

in zelenjavo, obcestni ponudbi, na tržnici in trgovini pa razlike med spoloma ne obstajajo. 

Ugotovili smo tudi, da zadovoljstvo potrošnikov sadja in zelenjave na tržnici ni boljša kot v 

velikih trgovskih centrih. Z raziskavo smo še ugotovili, da kupcem ženskega spola poreklo 

sadja in zelenjave ni pomembnejši dejavnik pri nakupu kot kupcem moškega spola ter da 

pogostost nakupovanja ni odvisna od starosti potrošnika.  

Kakovost pridelka je velikokrat hkrati povezana tudi s ceno. Psihologija človeka v večini 

primerov deluje v tej smeri: višja cena, boljša kakovost. Glede na opravljeno raziskavo so bili 

anketiranci mnenja, da je kakovost pomembnejša od cene. Torej lahko sklepamo, da so 

potrošniki pripravljeni plačati več, da dobijo boljšo kakovost.  

Ko govorimo o kakovosti, imamo največkrat v mislih vizualno podobo, okus in vonj sadja in 

zelenjave. Veliko potrošnikov enači vizualno podobo izdelkov s kakovostjo, vendar njihova 

podoba vedno ne ponazarja dejanske kakovosti. Zavedati se je treba, da podoba ekološko 

pridelanega sadje in zelenjava ni podobna navadni pridelavi. Ekološka pridelava dopušča 

pikice in nepravilne oblike, kar pa ne pomeni, da sta njihova kakovost in okus slabši.  
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Iz opravljene raziskave lahko sklepamo, da se večini anketirancev poreklo zdi pomemben 

dejavnik pri nakupu in če je le možno, bodo kupili slovensko sezonsko pridelano sadje in 

zelenjavo. Ko ne govorimo o sezonskemu sadju in zelenjavi, pa lahko rečemo, da na splošno 

potrošniki v enakem razmerju kupijo slovensko in uvoženo sadje in zelenjavo – to je 

predvsem z vidika priljubljenih eksotičnih sadežev in želje po nekaterih sadežih izven 

sezonskega obdobja, npr. tudi pozimi kupimo jagode, breskve, marelice, borovnice.  

Našemu hitremu tempu življenja lahko rečemo tudi ubijalec našega dragocenega zdravja in 

splošnega počutja. Danes je potrošnik suženj svojega časa, zato si za nakupovanje vzame le 

delček svojega časa in s tem negativno vpliva na nakupovalne navade prehrambnih izdelkov, 

ki so za naše zdravje bistvenega pomena. Iz rezultatov raziskave lahko sklepamo, da se največ 

anketirancev odloči za nakup sadja in zelenjave v velikih trgovskih centrih, ker je dostopnost 

do njih boljša in hitrejša in je blizu njihovega doma. Nekaj anketirancev je povedalo tudi, da 

če bi imeli na razpolago več časa, bi veliko raje kupili sadje in zelenjavo na tržnici ali 

direktno na kmetiji, vendar je to trenutno še neizvedljivo oz. ga tam kupijo le priložnostno.  
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Priloga 1: Anketni vprašalnik 

Spoštovani,  

Moje ime je Mateja Žan in sem absolventka podiplomskega študija na Fakulteti za 

management v Kopru. Pri magistrski nalogi z naslovom  Analiza nakupovalnih navad in 

zadovoljstva potrošnikov s sadjem in zelenjavo želim izvedeti kakšno je vaše mnenje. 

Vljudno vas prosim, da odgovorite na vprašanja in mi tako pomagate pri izdelavi magistrske 

naloge. S pridobljenimi podatki bom ravnala skrbno in zaupno.   

Hvala za vaše sodelovanje že vnaprej.  

Mateja Žan 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

1. Kako pogosto kupujete sadje in zelenjavo? 

o vsak dan  

o 1 x na teden 

o večkrat na teden, opredelite kolikokrat:___________ 

o 1x na mesec 

o še večkrat mesečno, opredelite kolikokrat mesečno: ____________ 

o nikoli 

V kolikor ste na vprašanje odgovorili, da sadja in zelenjave ne kupujete, vas prosim, da 

nadaljujete anketo z 12. vprašanjem in mi podate vaše demografske dejavnike.  

2. Katere izdelke najpogosteje kupujete? 

o slovensko konvencionalno sadje in zelenjavo 

o slovensko ekološko pridelano sadje in zelenjavo 

o slovensko integrirano pridelano sadje in zelenjavo 

o uvoženo sadje in zelenjavo 

o uvoženo ekološko pridelano sadje in zelenjavo 

 

3. Kje najpogosteje kupujete sezonsko sadje in zelenjavo (označite en odgovor)? 

o na kmetiji, direktno pri pridelovalcih 

o pri obcestni ponudbi 

o v kioskih s sadjem in zelenjavo 

o na tržnici 

o večji trgovski center - trgovina 

o drugje: ___________ 
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4. Zakaj kupujete sezonsko sadje in zelenjavo ravno tam (odgovor na 3. vprašanje)?  

Spodnje dejavnike razvrstite glede na stopnjo strinjanja. 

 

5. Ali vam je poreklo sezonskega sadja in zelenjave pomemben dejavnik pri nakupu? 

o da, če je le možno kupim slovensko pridelano sadje in zelenjavo  

o ne, poreklo mi ni pomembno 

 

6. Kakšna je vaša stopnja zaupanja do posameznega ponudnika glede porekla sadja in 

zelenjave?  Spodnje dejavnike razvrstite glede na stopnjo strinjanja. 

 

 

 Sploh se 

ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

 

Niti niti 

Se 

strinjam 

Povsem se 

strinjam 

bližina domovanja      

boljša in hitrejša dostopnost      

boljša kakovost sadja in 

zelenjave  

     

ekološko neoporočna pridelava      

bogata izbira sadja in zelenjave      

ohranjanje tradicije      

ugodne cene sadja in zelenjave      

prijaznost prodajalca      

urejen prodajni prostor      

ker tu kupujem tudi ostale stvari      

celovita konkurenčnost ponudbe      
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Sploh se ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

 

Niti niti 

Se strinjam Povsem se 

strinjam 

Kmetija, direktno pri 

pridelovalcih 

     

V kioskih s sadjem in 

zelenjavo 

 
    

Pri obcestni ponudbi  
    

Tržnica 
     

Večji trgovski center - 

trgovina 

     

Druge_______ 
     

7. Ali ste mnenja, da je kakovost sezonskega sadja in zelenjave na tržnici ali na kmetiji, 

direktno pri pridelovalcih, boljša, kot v velikih trgovskih centrih? 

o da 

o ne 

o ne vem 

 

8. Vam je cena sadja in zelenjave pomembnejša od kakovosti? 

o da 

o ne 

o ne vem 

 

9. Ali po objavi, da slovenski branjevci nakupujejo sadje in zelenjavo v Trstu in jo potem 

prodajajo kot domač ali ekološki pridelek, še vedno zaupate v domačega 

pridelovalca/kmeta?  

o da, popolnoma zaupam 

o da, a delno zaupam samo še posameznikom, ki so preverjeni in zanesljivi 

o ne, ne zaupam jim več 

 

10. Ali kljub temu da nekateri slovenski pridelovalci pridelujejo sadje in zelenjavo ob 

obvoznicah in okolici termoelektrarn in tovarn kemijskih izdelkov (možno 

onesnaževanje), raje kupite pridelke pri njih kot uvoženo sadje in zelenjava s plantaž 

Evrope (Italija)?  

o da, kljub temu raje kupim slovensko sadje in zelenjavo 
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o ne, v tem primeru raje kupim uvoženo sadje in zelenjavo 

 

11. Ali so se vaše nakupne navade v zadnjem letu kaj spremenile? 

o da, poskušam nakupovati čim bolj zdravo 

o da, a več poudarka dajem nakupu prehranskih izdelkov slovenskega izvora 

o da, a več poudarka dajem na ekološko pridelani hrani 

o že od nekdaj se zdravo prehranjujem 

o ne, navade ostajajo iste 

Na koncu vas prosim še za nekaj demografskih podatkov o vas, ki bodo omogočili statistično 

obdelavo. 

12. Spol:     

o Ž  

o M 

 

13. Starost:   

o od 15–20 let  

o od 20–35 let      

o od 36–50 let      

o od 50–65 let 

o od 66–75 let 

o od 75 let naprej 

 

14. Pridobljena izobrazba:  

o osnovna šola, 

o poklicna/srednja strokovna šola 

o gimnazija,  

o višja 

o visoka 

o univerzitetna 

o magisterij doktorat 

 

15. Status: 

o zaposlen             

o nezaposlen        

o dijak/študent 

o upokojen 

 

16. Regija bivanja 
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Priloga 2: ENOSMERNA ANALIZA VARIANCE 

 

 Vsota 

kvadrato

v 

Stopnje 

svobode  

Srednja 

vrednost 

Razmerje Stopnja 

značilnos

ti 

Kmetija, 

direktno pri 

pridelovalcih 

Med skupinami 

Znotraj skupin 

Skupaj 

4.54 

97 

102.03 

1 

171 

172 

4,54 

0,57 

7,96 0,005 

V kioskih s 

sadjem in 

zelenjavo 

Med skupinami 

Znotraj skupin 

Skupaj 

1.86 

157.31 

159.17 

1 

171 

172 

1.86 

0.92 

 

2.02 

 

0.157 

Pri obcestni 

ponudbi 

Med skupinami 

Znotraj skupin 

Skupaj 

1.87 

171.08 

172.95 

1 

171 

172 

1.87 

1.00 

1.87 0.174 

Tržnica Med skupinami 

Znotraj skupin 

Skupaj 

0.05 

108.16 

108.21 

1 

171 

172 

0.5 

0.63 

 

0.08 0.778 

Trgovina Med skupinami 

Znotraj skupin 

Skupaj 

0.10 

113.33 

113.42 

1 

171 

172 

0.10 

0.66 

0.14 0.705 
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Priloga 3: T-TEST NEODVISNIH VZORCEV 

 

Skupinska statistika 

 Kje najpogosteje 

kupujete sezonsko 

sadje in zelenjavo 

N Srednja 

vrednost 

Standardni odklon Standardna napaka 

Boljša kakovost 

sadja in zelenjave 

Na tržnici 

V trgovini 

32 

91 

4.34 

3.52 

0.75 

0.83 

0.13 

0.09 

 

Test neodvisnih vzorcev 

  Levenov preizkus 

za preverjanje 

domneve o 

enakosti varianc 

 T-test enakosti aritmetičnih sredin 

   95% interval 

zaupanja  

  

F 

Stopnj

a 

značil

nosti 

t 

Stopnja 

prostost

i 

Stopnj

a 

značilo

stni (2-

stransk

a) 

Razlika 

med 

aritmetični

ma 

razlikama 

Standard

na 

napaka 

aritmetič

ne 

razlike 

Spodn

ja 

meja 

Zgorn

ja 

meja 

Boljša 

kakovo

st sadja 

in 

zelenja

ve 

Domnev

a- 

enakost 

varianc 

Domnev

a – 

različnos

t varianc 

1.11 0.295 

4.95 

5.23 

121.00 

60.35 

0.000 

0.000 

0.83 

0.83 

0.17 

0.16 

0.50 

0.51 

1.16 

1.14 
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Priloga 4: T-TEST NEODVISNIH VZORCEV 

Skupinska statistika 

Test neodvisnih vzorcev 

  Levenov preizkus 

za preverjanje 

domneve o 

enakosti varianc 

 T-test enakosti aritmetičnih 

sredin 

   95% interval 

zaupanja 

  

F 

Stopn

ja 

značil

nosti 

t 

Stopnja 

prostost

i 

Stopnja 

značilo

stni (2-

stransk

a) 

Razlika 

med 

aritmeti

čnima 

razlika

ma 

Standard

na 

napaka 

aritmetič

ne razlike 

Spod

nja 

meja 

Zgor

nja 

meja 

Ali vam je 

poreklo 

sezonskega 

sadja in 

zelenjave 

pomemben 

dejavnik pri 

nakupu 

 

Domneva- 

enakost 

varian 

 

 

Domneva 

– 

različnost 

varianc 

34.4

4 

 

 

0.00 

 

 

-3.58 

 

-3.43 

171.00 

 

123.92 

0.000 

 

0.001 

-0.25 

 

-0.25 

0.07 

 

0.07 

-0.39 

 

-0.39 

 

-0.11 

 

-0.10 

 

 

 Spol N Srednja 

vrednost 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

Ali vam je poreklo 

sezonskega sadja in 

zelenjave pomemben 

dejavnik pri nakupu 

Ženska 

Moški 

104 

69 

1.20 

1.45 

0.40 

0.50 

0.04 

0.06 
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Priloga 5: PEARSONOV KORELACIJSKI KOEFICIENT 

Korelacije 

 Pogostost 

nakupovanja 

Starost 

Pogostost 

nakupovanja 

Personov 

korelacijski 

koeficient         

(2-stranski) 

1.00 

180 

0.02 

0.767 

180 

Starost Personov 

korelacijski 

koeficient         

(2-stranski) 

0.02 

0.767 

180 

1.00 

 

180 

 


