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1.  UVOD 
 
V zadnjem času trgovina v slovenskem gospodarstvu dobiva vse večji pomen. Ker sta 
konkurenca in ponudba na trgu vedno večji, kupec ne išče več blaga, ampak trgovina kupca, 
ki je blago pripravljen kupiti. 
 
Posredniki med trgovskimi podjetji na debelo oz. proizvodnimi podjetji in končnimi porabniki 
so trgovska podjetja na drobno. Končnim porabnikom prodajajo nabavljeno blago praviloma 
v manjših količinah za potrebe posameznega gospodinjstva. Zato se v razmerju do 
proizvodnih in trgovskih podjetij na debelo pojavljajo kot zastopniki porabnikov, v razmerju 
do končnih porabnikov pa kot nekakšni predstavniki proizvajalcev. 
 
Raziskovalci trgovine na drobno vedno bolj ugotavljajo vzroke, zakaj imajo porabniki raje 
eno prodajalno kot drugo. Na to vplivajo razne sestavine trženjskega spleta, med drugim tudi 
cena, ki je bistveni del trženjskega spleta. V vseh profitnih kot tudi v mnogih neprofitnih 
organizacijah določajo cene svojim izdelkom in storitvam. Cena pri porabniku ustvarja 
zaznavanje kakovosti in tudi celotno cenovno podobo o trgovskem podjetju.  
 
Namen mojega diplomskega dela je primerjati in analizirati cene štirih konkurentov na 
področju trgovine z živili, in sicer Tuša, Spara, Mercatorja in E.Leclerca. 
 
Diplomsko delo je razdeljeno na dva dela. Prvi del, ki obsega šest krajših poglavij, je 
predvsem teoretičen, v drugem delu pa so predstavljeni potek in rezultati raziskave 
drobnoprodajnih cen štirih konkurentov. Na začetku sem na kratko predstavila oblikovanje 
prodajnih cen, v četrtem poglavju dejavnike določanja cen ter različne metode oblikovanja 
cen v petem poglavju. V tretjem poglavju sem povzela pravila in smernice iz strokovne 
literature s področja trženja, ki imajo poudarek na politiki prodajnih cen. Šesto poglavje pa 
obravnava dokončno odločitev o ceni. V sedmem poglavju sledi predstavitev panoge in 
podjetij. Osrednji del (osmo poglavje) diplomskega dela je namenjen trženjski raziskavi 
drobnoprodajnih cen štirih konkurentov. Razčlenjen je po fazah poteka običajne trženjskle 
raziskave. Delo zaključujejo najpomembnejše ugotovitve, dobljene s trženjsko raziskavo, in 
sklepne misli.  
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2. OBLIKOVANJE PRODAJNIH CEN V TRGOVINI 
 
Že v preteklosti, ko so se kupci in prodajalci še pogajali o cenah, so se srečevali s problemom, 
kako določiti ceno. Prodajalci so skušali prodati po čim višji, kupci pa kupiti po čim nižji 
ceni. Dokončno ceno so dosegli s pomočjo dogovarjanja.  
 
Kupci so včasih izbirali na podlagi cene, kar je še vedno značilno za revnejše države, revnejše 
skupine porabnikov in primarne izdelke. Relativno sodoben pristop, ki ga je sprožil širok 
razmah prodaje na drobno ob koncu 19. stoletja, je določanje ene same cene, ki velja za vse 
kupce (Kotler, 1996, str. 488). V zadnjem času pa so za vedenje porabnikov postali 
pomembnejši tudi necenovni dejavniki, vendar pa še vedno ostaja cena ena glavnih 
determinant tržnega deleža podjetja in njegove donosnosti. 
 
Odločitve glede oblikovanja prodajnih cen so najbolj odločilna, občutljiva in najtežja naloga 
trženjskega spleta trgovine, saj je to edina prvina, ki prinese dohodek, ostale prvine pa 
ustvarjajo stroške. Cena pa je tudi najbolj prožna sestavina trženjskega spleta, saj jo je moč 
hitro spremeniti. Tržnikom predstavljata cena in cenovna konkurenca precej velik problem, 
saj se v veliko podjetjih napačno lotijo obravnave tega problema. Najpogostejše napake so 
naslednje (Kotler, 1996, str. 488):  
- cena se preveč osredotoči na stroške 
- cene ne spreminjajo dovolj pogosto, da bi izkoristili spremembe na trgu 
- cena ni osrednja prvina strategije trženjskega pozicioniranja 
- cena se ne spreminja dovolj glede na različne artikle nekega izdelka, glede na tržne 

segmente in nakupovalne okoliščine. 
 
Pri oblikovanju prodajnih cen je kar nekaj pomanjkljivosti, saj so podatki o cenah izjemno 
razdrobljeni, prav tako pa ni pojasnjena večdimenzionalnost cen v trgovini. Najpogosteje se 
prodajne cene oblikujejo na osnovi časovne, sortimentne, geografske in primerjalne 
razsežnosti (Potočnik, 2001, str. 246-249). 
 
Časovna dimenzija 
To je eden izmed dolgoročnejših ciljev, saj poskuša ustvariti najugodnejšo cenovno podobo 
za prodajalno ali podjetje. Ena izmed poti k dolgoročnemu razvoju podobe nizkih cen, ki se 
na široko uporablja v večini sektorjev trgovine na drobno, je tudi izvajanje posebnih ponudb 
ali stalnih sezonskih razprodaj. Posebne ponudbe lahko najdemo tudi pri vseh štirih, kasneje 
omenjenih, konkurentih. 
 
Dimenzija sortimenta 
Z določanjem cen za zelo širok sortiment izdelkov se ukvarja večina trgovskih podjetij. Ko se 
trgovina odloči za zvišanje cen, se pojavi vprašanje, ali naj za vse izdelke uporabi enako 
stopnjo zvišanja in s tem poveča dobičkonosnost vseh izdelkov. Dolgoročnejši pristop k 
selektivnim popustom in ustvarjanju ugodne cenovne podobe o celotnem trgovskem podjetju 
ali posamezni prodajalni je tudi metoda določanja nižjih cen vodilnim izdelkom. Prav tako je 
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za dimenzijo sortimenta pomembno razlikovanje cen med lastnimi in proizvajalčevimi 
blagovnimi znamkami. S politiko nižjih cen lastnih blagovnih znamk želijo trgovska podjetja 
pridobiti zvestobo kupcev tako tem znamkam kot tudi podjetju. Tudi teh prijemov se vsi 
štirje, kasneje omenjeni konkurentje, poslužujejo.  
 
Geografska dimenzija 
Trgovska podjetja morajo posvetiti posebno pozornost oblikovanju cen na različnih lokalnih 
trgih, ki se med seboj razlikujejo. Pojavi se geografska diferenciacija cen, na katero vplivajo 
cilji določene prodajalne in razmere na lokalnem trgu. Ko se na nekem območju odpre nova 
konkurenčna prodajalna, je geografska diferenciacija kratkoročna in zajema le nekatere 
izdelke. 
 
Primerjalna dimenzija 
Primerjalno cenovno pozicijo do konkurentov je potrebno upoštevati pri vseh cenovnih 
odločitvah, dolgoročnih in kratkoročnih, na ravni posameznih izdelkov ali celotnega 
sortimenta, lokalnih ali nacionalnih. Tako lahko cene pozicioniramo pod ravnjo konkurentov 
ali nad njo. 
 
 
3. POLITIKA PRODAJNIH CEN 
 
Oblikovanje cen v trgovskem podjetju temelji na določeni politiki cen. Politiko cen pa lahko 
pojmujemo kot odločitev ali serijo odločitev, ki jih sprejema management podjetja na temelju 
poprejšnje analize tržne situacije, ki je odvisna od intenzivnosti povpraševanja, velikosti trga, 
ravni cen in konkurence. Namen vsega tega pa je doseči določen cilj ali skupino ciljev znotraj 
celostnega trženjskega načrta (Rebernik, 1994, str. 211). 
 
Cena ni le enostaven seštevek nabavne cene in želenega dobička. Na začetku je potrebno 
analizirati trg in panogo, ugotoviti je potrebno obseg povpraševanja in iz tega oceniti možno 
količino prodaje v določenem časovnem obdobju. Potrebno je ugotoviti cene glavnih 
konkurentov in upoštevati cenovne omejitve. Na podlagi vsega prej naštetega podjetje izbere 
ustrezno metodo oblikovanja cen in v skladu s cenovnimi cilji oblikuje primerno strukturo 
cene, na podlagi katere določijo končno prodajno ceno. 
 
Trgovska podjetja s politiko prodajnih cen uresničujejo svoje kratkoročne in dolgoročne cilje 
in izvajajo cenovno konkurenco na trgu (Potočnik, 2001, str. 256). 
 
Dolgoročni cilji politike prodajnih cen:  
• ohraniti ali povečati tržni delež in s tem trgovskemu podjetju zagotoviti dosežen položaj 

na daljši rok 
• ohraniti ali povečati dosežene stopnje rentabilnosti uporabljenih sredstev 
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• zagotoviti trajno cenovno konkurenčnost s pomočjo stalnega prilagajanja prodajnih cen 
tržni situaciji 

 
Kratkoročni cilji prodajnih cen pa so:  
• prodajati po cenah, ki so nižje od konkurenčnih podjetij 
• izvajati prodajne akcije oz. občasno prodajati po nižjih cenah 
• prodajati določene izdelke po višjih cenah zaradi vključevanja različnih prodajnih storitev 
• sprotno prilagajati prodajne cene cenam istovrstnih izdelkov drugih trgovskih podjetij 
• prodajati po trajno višjih cenah zaradi mode ali boljše kakovosti izdelkov, višje stopnje 

postrežbe ter ugleda trgovskega podjetja med kupci 
 
Največkrat se trgovska podjetja odločijo za zniževanje cen z namenom, da bi obvladovala trg 
in zaustavila upadanje tržnega deleža. Tu pa se pojavi vprašanje glede kakovosti, saj nekateri 
kupci menijo, da je le-ta slabša kot pri konkurenci. To je razlog, da nizka cena lahko poveča 
tržni delež, ne pa tudi tržne zvestobe, saj se nekateri porabniki preusmerijo k trgovcu, ki ima 
še nižje cene. 
 
V sodobnem trženju pa imajo vse pomembnejšo vlogo tudi necenovni dejavniki, ki 
predstavljajo necenovno konkurenco. Porabniki so vse bolj pozorni tudi na različne prodajne 
in poprodajne storitve, kot so svetovalne storitve, dostava blaga na dom, servisiranje, montaža 
in podobno. Prej našteti dejavniki skupaj s prodajnimi pogoji pogosto prepričajo potrošnika 
bolj kot majhne razlike v cenah med konkurenčnimi prodajalnami. 
 
 
4. DEJAVNIKI DOLOČANJA PRODAJNE CENE 
 
Najstarejši instrument trženjskega spleta trgovskih podjetij so ravno prodajne cene, ki so 
tesno povezane s prodajnim sortimentom, prodajnimi storitvami, prodajnimi metodami, 
prikazovanjem proizvodov in oglaševanjem. 
 
Na to, kako bo podjetje oblikovalo cene, najbolj vplivajo stroški poslovanja in konkurenca, ne 
smemo pa pozabiti na ukrepe in intervencije vladnih ustanov na področju cen. 
 
Ko se podjetje odloča o prodajni ceni, mora najprej določiti svoje poslovne cilje, ali bo šlo 
zgolj za preživetje, za vodstvo v kakovosti ali za maksimiziranje dobička. Nato je potrebno 
ugotoviti obseg povpraševanja, ki je temelj za predvidevanje obsega prodaje v določenem 
časovnem obdobju pri različnih ravneh prodajnih cen. Oceniti pa je potrebno tudi gibanje 
stroškov in primerjati cene konkurentov. 
 
Pri določanju prodajne cene pa je potrebno upoštevati tudi naslednje dejavnike: 
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1. Razmerje med ponudbo in povpraševanjem 
 
V krajšem obdobju se lahko oblikujeta dva trga: 
• trg prodajalcev se pojavi, ko povpraševanje presega ponudbo. To pomeni, da na 

spremembo cen lažje vplivajo prodajalci kot kupci, zato cene praviloma naraščajo 
• trg kupcev pa nastane, ko ponudba presega povpraševanje, zato kupci lahko bolj vplivajo 

na cene. Le-te se bodo zmanjševale, dokler posamezni prodajalci ne bodo mogli več 
prodajati in se bo ponudba pričela zmanjševati, cene pa bodo zopet naraščale. 

 
Dolgoročno naj bi se, v pogojih popolne konkurence, oblikovala takšna cena, pri kateri sta 
ponudba in povpraševanje usklajena. Takšno stanje je v sodobnem tržnem sistemu izjemno 
težko doseči, ker ni mogoče naenkrat zagotoviti vseh pogojev, ki jih zahteva popolna 
konkurenca. 
 
2. Oblika in sestava trga 
 
Najbolj značilne oblike trga so polipol (kjer je veliko ponudnikov in povpraševalcev), 
oligopol (kjer je nekaj ponudnikov ali nekaj povpraševalcev) in monopol (kjer je samo en 
ponudnik ali en povpraševalec). Vsaka od zgoraj naštetih oblik trga na strani ponudbe se 
lahko srečuje z vsako obliko trga na strani povpraševanja. Bolj, ko se približujemo monopolni 
obliki, več imamo možnosti vplivanja na ceno, zato tako ponudniki kot tudi povpraševalci 
poskušajo vsak zase ustvariti monopolno situacijo. 
 
Za ustvarjanje le-te pa obstajajo naslednje možnosti: 
 
• na strani ponudbe: 

-  razni dogovori o dobavnih in prodajnih pogojih, količini izdelkov in tudi o cenah 
-  veliko podjetje kupi več majhnih podjetij 

 
• na strani povpraševanja: 

-  povezovanje v potrošniške skupnosti in zadruge 
 
Takšne dogovore poleg oblik trga povzroča tudi obnašanje povpraševalcev in ponudnikov. 

 
3. Informiranost ponudnikov in povpraševalcev 
 
V praksi se izkaže, da teorija o oblikovanju cen, ki temelji na predpostavki, da so vsi 
udeleženci na trgu popolnoma seznanjeni z vsemi informacijami, ne drži. Prodajalci nimajo 
natančnih informacij o ponudbi konkurence in nakupnem obnašanju kupcev. Kupci 
pa imajo pomanjkljive informacije o izdelkih, cenah, dobavnih in plačilnih pogojih, 
prodajnem obnašanju ponudnikov, ipd. 
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Svojo obveščenost poskušajo tako prodajalci kot tudi kupci izboljšati z obiski sejmov, razstav 
in s sistematično raziskavo trga. Slabša kot je obveščenost, manj bo na nakupno odločitev 
vplivala cena. 
 
4. Preference 
 
Preferenc imamo več vrst, in sicer:  
 
a) osebne preference: 
• določenemu prodajalcu (kupujemo samo pri določenem prodajalcu oblačil) 
• določenemu kupcu (podjetje dobavlja blago samo določenemu kupcu zaradi prijateljskih 

stikov) 
b) stvarne preference: 
• določenemu izdelku (vedno kupujemo osebni avto istega proizvajalca) 
• določeni obliki zadovoljitve potrebe (zaščita pred dežjem z dežnikom in ne z dežnim 

plaščem) 
 
5. Sporazumi o cenah 
 
Sporazume o cenah sprejemajo tako državni organi kot tudi tržni udeleženci. 
 
Državni organi s svojimi ukrepi določajo način oblikovanja prodajne cene. Intervencije 
države se dotaknejo predvsem tistih izdelkov ali storitev, ki so splošnega javnega pomena. 
Tem izdelkom vlada določi njihovo najvišjo raven ali pa določi najvišjo maržo, ki jo lahko 
zaračunajo trgovska podjetja. 
 
Tržni udeleženci, ki so običajno prodajalci, lahko z medsebojnimi dogovori prav tako 
vplivajo na cene. Najbolj znana sta dva načina: 
• horizontalna omejitev cenovne konkurence, ki je posledica medsebojnih sporazumov med 

podjetji istovrstne dejavnosti in pomeni kartelno omejevanje cenovne konkurence. 
• vertikalna omejitev cenovne konkurence, ki nastaja na celotni prodajni poti izdelkov. V 

tem primeru morajo tako trgovska podjetja na debelo kot tudi na drobno prodajati izdelke 
po cenah, ki jih določijo proizvajalci. 

 
Udeleženci v sporazumih o cenah določajo tri vrste cen: 
 
1. najnižje cene, znane tudi kot zaščitne cene, se najpogosteje določajo za odkup        
    nekaterih vrst kmetijskih pridelkov. Njihov namen je zaščita proizvajalcev, če bi se   
   dejanska tržna cena spustila pod najnižje določeno odkupno ceno. 
 
2. stalne oz. fiksne cene lahko postavi država ali proizvajalec za nekatere znane izdelke z  
    blagovno znamko. Tu mora prodajalec prodajati izdelek po natančno določeni ceni. 
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3. najvišje cene, ki jih prodajalec ne sme preseči, lahko pa prodaja po nižji ceni (sem sodi  
    večina cen, ki jih določi država). 

 
6.  Cenovna elastičnost povpraševanja  
 
Reakcije potrošnikov na spremembe cen posameznih izdelkov ali skupin blaga odraža 
cenovna elastičnost povpraševanja. Le-ta nam pove, za koliko odstotkov se spremeni 
povpraševanje, če se cena spremeni za en odstotek. Če je odstotna sprememba povpraševanja 
večja kot odstotna sprememba cene, je povpraševanje elastično, v nasprotnem primeru pa je 
povpraševanje neelastično (Potočnik, 2001, str.243). 
 
Cenovno elastičnost povpraševanja določa več dejavnikov. Manj elastično bo povpraševanje 
pod naslednjimi pogoji (Kotler, 1996, str. 495): 
• če je nadomestnih izdelkov oziroma konkurence zelo malo  
• če višjih cen kupci ne opazijo takoj 
• če kupci svoje nakupne navade spreminjajo počasneje, prav tako pa zavestno ne iščejo 

cenejših izdelkov 
• če kupci mislijo, da višjim cenam botruje boljša kakovost, inflacija, ipd. 
 
Trgovini na drobno pomaga splošen koncept elastičnosti povpraševanja oceniti verjetne 
odzive kupcev na znižanje cen pri sezonskih razprodajah, na akcijske cene in podobno. 
Podatki o elastičnosti povpraševanja pa lahko tudi zavajajo, ker se spremembe v 
povpraševanju ne bodo odražale na enak način pri vseh izdelkih. Na spremembe v 
povpraševanju dejansko vplivajo še številni drugi dejavniki, ki so v nasprotju s smotrnim 
odločanjem kupcev. Mednje sodijo: 
• efekt snobizma, zaradi katerega kupujemo drage izdelke, da bi pokazali okolici, da si to 

lahko tudi mi privoščimo 
• efekt ugleda oz. prestiža, ko kupujemo izdelke zato, ker tako drage stvari kupujejo tudi 

drugi 
• efekt kakovosti oz. prepričanje, da so dražji izdelki tudi kakovostnejši 
 
 
5. METODE OBLIKOVANJA CEN 
 
Zgornjo mejo cene določi povpraševanje na trgu, spodnjo pa določajo stroški podjetja. Poleg 
zgoraj naštetega pa podjetju pri odločitvi o postavitvi cene pomaga cena pri konkurenci in 
kako se le-ta nanjo odziva. Svoje stroške mora podjetje primerjati s stroški konkurence, da 
lahko ugotovi, ali posluje s stroškovno prednostjo ali ne. Poleg tega pa mora podjetje 
ugotoviti tudi ceno in kakovost ponudbe pri konkurenci. Vse zgoraj našteto lahko pomaga 
podjetju pri orientaciji za določanje lastnih cen. Če je ponudba podjetja blizu ponudbi 
glavnega tekmeca, bo podjetje moralo določiti podobno ceno, ker v nasprotnem primeru 
izdelka ne bo prodalo.  
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Ob upoštevanju povpraševanja, stroškovne funkcije in cene pri konkurenci lahko podjetje 
določi ceno, ki je višja od cene, ki ne prinese nobenega dobička, in nižja od cene, ki odvrne 
povpraševanje. Za to ima podjetje na voljo več cenovnih metod (Kotler, 1996,str. 498-506):  
• določanje cen na osnovi pribitka oz. marže, 
• določanje cen na osnovi ciljnega donosa, 
• določanje cen na osnovi zaznane vrednosti izdelka pri porabniku, 
• določanje cen po načelu »več vrednosti za manj denarja«, 
• določanje cen na osnovi trenutnih cen na trgu 
• določanje cen ob ponudbi na natečaju 
 
5.1. Določanje cen na osnovi pribitka oz. marže (mark-up) 
 
To je najpogosteje uporabljena metoda oblikovanja cen in je hkrati tudi najpreprostejša, saj 
dodamo stroškom le standardni pribitek. Pribitki se razlikujejo glede na vrsto izdelkov in so 
ponavadi višji za: 
• blago s sezonskim značajem, 
• butične artikle, 
• blago, ki se počasneje prodaja, 
• artikle z visokimi stroški skladiščenja, 
• cenovno neelastične artikle, 
• artikle, ki jih šele uvajajo na trg. 
 
Marža je razlika med nabavno in prodajno ceno, ki mora pokrivati: 
• materialne stroške, 
• amortizacijo, 
• plače zaposlenih, 
• dobiček. 
 
Trgovska podjetja zaračunavajo maržo v odstotku od nabavne vrednosti ali v absolutnem 
znesku najpogosteje na tri načine (Potočnik, 2001, str. 253-255): 
• kot maržo za posamezni izdelek, kjer so za vsak proizvod natančno določeni stroški, 

amortizacija in dobiček; 
• kot maržo za skupino izdelkov, ker ni smiselno določati marže za posamezne izdelke; 
• kot maržo za celoten sortiment in jo zaračunavajo v enakem odstotku za vse izdelke, ki jih 

prodajajo. Ta način uporabljajo zelo specializirana trgovska podjetja. 
 
V trgovini poznamo tri temeljne načine določanja razlike v ceni: 
 
• progresivna metoda, kjer je znana nabavna cena, h kateri prištejemo vse stroške in 

pričakovani dobiček, da dobimo prodajno ceno; 
• retrogradna metoda, kjer poznamo prodajno ceno in odštejemo vse stroške in dobiček, da 

dobimo nabavno ceno; 
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• diferenčna metoda, kjer poznamo prodajno in nabavno ceno, razlika med njima pa je 
razporejena med vse stroške in pričakovani dobiček. 

 
5.2. Določanje cen na osnovi ciljnega donosa 
 
Podjetje po tej metodi opredeli ceno, ki naj bi prinesla ciljno stopnjo donosnosti, znano tudi 
kot ROI. Na ta način opredeljena cena je močno odvisna od pričakovanega obsega prodaje. 
Zato je potrebno najprej ugotoviti prelomno točko, ki podjetju pove, koliko izdelkov mora 
prodati, da pokrije vse stroške, in nato kolikšna mora biti prodaja, da dosežejo ciljni dobiček. 
Pri tem je potrebno upoštevati tudi nabavno ceno in stroške poslovanja. 
 
5.3. Določanje cen na osnovi zaznane vrednosti izdelka pri porabniku 
 
Vse več podjetij meni, da je ključnega pomena pri določanju cen kupčevo zaznavanje 
kakovosti njihovega izdelka in ne stroški. Da ugotovijo, kako trg zaznava vrednost izdelkov, 
morajo opraviti tržno raziskavo, na podlagi katere bodo nato dobili želene informacije za 
učinkovito določanje cen. Prodajalci, ki imajo precenjeno mnenje o svoji ponudbi, bodo 
zaračunavali previsoko ceno, prodajalci, ki pa svojo ponudbo podcenjujejo, pa bodo 
zaračunavali manj, kot bi lahko. 
 
Najprej mora trgovsko podjetje ugotoviti, če mu nabavna cena in stroški poslovanja 
omogočajo prodajo določenega izdelka. Ob načrtovani ceni in kakovosti podjetje razvije 
koncept izdelka za določen ciljni trg. Nato predvidi obseg prodaje, ki naj bi jo dosegli ob 
načrtovani ceni. Na podlagi tega predvidi stroške na enoto izdelka in izračuna, če bo proizvod 
prinesel zadovoljiv dobiček ob načrtovani ceni in stroških. Če se izračunan dobiček ne ujema 
s predvidenim, podjetje zamisel opusti. 
 
5.4. Določanje cen po načelu »več vrednosti za manj denarja« 
 
Za takšen pristop k določanju cene se je v zadnjih letih odločilo kar nekaj podjetij. Ta način 
določanja cen za kupca predstavlja izredno ugoden nakup, saj podjetje za visokokakovostno 
ponudbo zaračunava nizke cene. Trgovsko podjetje bo lahko postavilo nižjo ceno od 
konkurentov le v primeru, ko bo lahko svoje stroške poslovanja čim bolj znižalo ali pa našlo 
ugodnejšega dobavitelja. Seveda pa ne sme biti vzrok nižjih cen slabša kakovost izdelkov. 
 
5.5. Določanje cen na osnovi trenutnih cen na trgu 
 
Ta način določanja cene je dobra rešitev, če podjetje težko ugotovi svoje stroške. Za ta način 
se odločajo predvsem manjša podjetja, ki sledijo vodilnemu podjetju in spremenijo cene le 
takrat, ko jih spremeni vodilno podjetje. Tu sprememba cen ni vzrok zvišanja ali znižanja 
stroškov ali povpraševanja. 
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5.6. Določanje cen ob ponudbi na natečaju 
 
Ta metoda določanja cen je običajna, ko se podjetja potegujejo za posel na podlagi svojih 
pisnih ponudb. Podjetje določi ceno ne glede na stroške, ampak na osnovi pričakovanj o 
cenah konkurenčnih podjetij. Če hoče podjetje zmagati na natečaju, mora ponuditi nižjo ceno 
od konkurentov. Vendar pa podjetje ne sme določiti cene, ki bo nižja od stroškov, ker bi s tem 
ogrozilo svoj obstoj. To je vzrok, da podjetja v svojo ponudbo vkalkulirajo pričakovan 
dobiček in s tem izravnajo izgube z dobički. To je smiselno predvsem za podjetja, ki 
pripravijo veliko ponudb. 
 
 
6. DOKONČNA ODLOČITEV O CENI 
 
Podjetju pri oblikovanju cen pomagajo vse metode, opisane v prejšnjem poglavju, vendar pa 
mora upoštevati tudi dodatne dejavnike, preden se odloči o končni ceni. Veliko kupcev 
pojmuje ceno kot kazalec kakovosti, zato morajo biti podjetja pozorna tudi na psihološki 
učinek cen. Pogosto si kupci z opazovanjem trenutnih ali preteklih cen ali ob samem 
nakupovanju oblikujejo referenčno ceno o nekem izdelku. Ko prodajalec uvrsti nek izdelek 
med dražje izdelke, lahko kupcem posredno sporoči, da izdelek spada v visokokakovostni in 
višji cenovni razred. 
 
Na zaznavanje vrednosti izdelkov pri kupcih lahko prodajalci zelo vplivajo tudi s taktiko lihih 
ali sodih števil. Če se cena konča na sodo število, ustvari podobo visokih cen in s tem večkrat 
tudi opozarja na boljšo kakovost izdelkov. Večkrat pa lahko v prodajalnah opazimo, da se 
cene končujejo na liho število. S tem dobijo kupci občutek, da gre za popust, včasih lahko 
tudi za cenen nakup. Kupci običajno vidijo ceno 999 tolarjev bliže ceni 900 kot 1000 tolarjev. 
To bomo lahko opazili tudi pri trgovskih podjetjih, ki jih bom podrobneje predstavila v 
naslednjem poglavju. 
 
 
7. PREDSTAVITEV PANOGE IN PODJETIJ 
 
7.1. TRGOVSKE DRUŽBE 
 
V Standardni klasifikaciji dejavnosti najdemo trgovino v področju G, ki poleg trgovine 
zajema še popravila motornih vozil in izdelkov široke porabe. Pri Gospodarski zbornici 
Slovenije se zbirajo različni podatki o trgovskih družbah in njihovem poslovanju. 
 
V Prilogi številka 1 imamo prikazano poslovanje trgovskih družb med leti 1996 in 2001. Iz 
tabele je lepo razvidno, da so se v obravnavanem obdobju tako prihodki, čisti in celotni 
dobiček, izdatki za plače in druge stroške, povprečno število zaposlenih kot tudi prihodek na 
zaposlenega povečevali. Število trgovskih družb pa je leta 1999 začelo padati, vendar je kljub 
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temu trgovina po deležu, ki ga dosega v številu družb, še vedno vodilna med vsemi 
dejavnostmi. Pri tem so velike trgovske družbe v obdobju 1999-2001 povečale svoj delež v 
prihodkih vseh trgovskih družb, pri srednjih in malih trgovskih podjetjih pa opazimo padanje 
tržnega deleža, podobno se dogaja tudi s čistim dobičkom. Povprečno število zaposlenih v 
srednjih in malih trgovskih družbah pada, v velikih pa raste, kar lahko pripisujemo odprtju 
več velikih nakupovalnih centrov (glej Prilogo 2). 
 
Kot lahko vidimo, so se nakupovalne navade slovenskih potrošnikov v devetdesetih bistveno 
spremenile. Spremenjen delovni čas je povzročil zmanjšanje razpoložljivega časa za nakupe 
in s tem nižjo frekvenco nakupov. Potrošniki so postali bolj zahtevni in selektivni. 
Pripravljeni so bili potovati daleč, da bi dobili to, kar so želeli, zato se je veliko Slovencev 
odpravljalo po nakupe tudi v tujino. Posledično pa so se tudi pri nas začeli odpirati 
nakupovalni centri na obrobju mest, kjer je lahek dostop in velika izbira. 
  
V nadaljevanju bom predstavila štiri glavne konkurente na področju nakupovalnih centrov, ki 
predstavljajo bistveni del moje diplomske naloge. To so Tuš, Spar, Mercator in E.Leclerc. 
 
7.2. TUŠ 
 
Družba Engrotuš je bila ustanovljena leta 1990, le leto dni po tem, ko so pričeli s trgovsko 
dejavnostjo v njihovi prvi trgovini z živili v Slovenskih Konjicah. Družba je hitro rasla na 
vseh ravneh poslovanja, zato so zlahka sledili konkurenci. Iz nekoč neznanega podjetja in 
lokalnega trgovca so prišli na tretje mesto med trgovci z živili v Sloveniji in v slogu 
slovenskega trgovca za danes in jutri še naprej zasledujejo osnovno smer poslovanja. 
 
V Sloveniji je enaintrideset Tuševih marketov, supermarketov in drogerij. V letu 2000 so 
odprli prvi Tuš center v Mariboru, ki poleg njihove osnovne ponudbe v supermarketu z živili 
ponuja še ostale dopolnjujoče dejavnosti po vzoru nakupovalnih centrov v svetu. S tem so 
presegli nivo majhnih trgovcev in tudi v tem segmentu prodaje sledijo konkurenci.  
 
V Celju so novembra 2002 odprli moderen multipleks Planet TUŠ – trgovski center z 
multikinom, ki na površini 28.000 m2 oziroma 36.000 m2 s parkirišči na strehi objekta nudi 
kombinacijo dobre zabave in nakupovanja. Skupna površina prodajnih prostorov znaša 10.000 
m2 (neto) ali 14.000 m2 (bruto). V objektu se poleg 42 prodajaln nahajajo tudi banka, lekarna, 
gostinski lokali, kotiček za otroke in optika.  

Hipermarket TUŠ je prvi in največji hipermarket v verigi Tuš in se s svojo široko ponudbo 
razprostira na kar 3000 m2 (neto) ali 3550 m2 (bruto). Ostali gostinski lokali zajemajo 800 m2 
površine. Otroški kotiček Oslarija zajema 54 m2. Bogato ponudbo živilskega dela trgovine 
dopolnjuje ponudba tekstila in tehničnega blaga. 
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Tudi z modernim hipermarketom ostajajo v Tušu zvesti strategiji nizkih cen in pestre akcijske 
ponudbe. Ravno to strategijo pa bom v svoji diplomi poskušala preveriti v supermarketu v 
Kranju in ugotoviti, če so cene res tako ugodne.  

7.3. SPAR 

Sedež svetovne verige Spar je v Švici. V začetku devetdesetih let pa je svetovna veriga Spar 
začela prodirati tudi na trge vzhodnoevropskih držav, med njimi tudi v Slovenijo. Prvo 
trgovino z logotipom Spar so odprli leta 1991 na Ulici bratov Babnik v Ljubljani, v letu dni pa 
sta se ji pridružila še dva supermarketa, prav tako v Ljubljani. 

16. avgusta 1996 je odprl vrata prvi megamarket Interspar v ljubljanskem BTC-ju. Sledila sta 
megamarketa Interspar v Celju leta 1995 in na Viču v Ljubljani leta 1997. Leta 1997 so odprli 
tudi prvi hipermarket Spar v Velenju. Za prelomno štejejo leto 2000, ko so odprli v tistem 
času največji megamarket Interspar v nakupovalnem središču Europark v Mariboru, istega 
leta pa so v središču Ljubljane v galeriji Kapitelj odprli moderen supermarket Spar. Leto 2002 
je zaznamovala otvoritev največjega nakupovalnega centra Citypark v Sloveniji, v sklopu 
katerega so odprli največji megamarket Interspar v vsej svetovni verigi trgovin Spar. 

Tako ima Spar Slovenija danes 25 trgovin Spar in 6 megamarketov Interspar, njihovo skupno 
število pa bo kmalu preseglo številko 30. 

Podjetje Spar Slovenija ima prek 45.000 kvadratnih metrov prodajnih površin in preko 1800 
zaposlenih, kar ga uvršča med največja podjetja v Sloveniji. 

V vsem času obstoja je za podjetje značilna cenovna politika, ki temelji na nizkih cenah 
kakovostnega blaga, hitrem pretoku blaga in majhnem deležu marže. S takim načinom 
poslovanja dosega visoko konkurenčnost ponudbe. Tudi sama sem se odpravila v hipermarket 
Spar v Kranju, ki poleg širokega izbora živilskih izdelkov, izdelkov za osebno nego in čistil 
dnevne potrošnje ponuja tudi različne neživilske (tehnične, godpodinjske, tekstilne) izdelke, 
in preverila, kakšne so cene.  

7.4. MERCATOR 

Skupina Mercator je ena največjih in najuspešnejših gospodarskih družb v JV Evropi, ki 
deluje že 52 let. Skupino Mercator sestavlja 23 gospodarskih družb, in sicer 15 trgovskih 
družb, od tega tri zunaj Slovenije, 5 živilskopredelovalnih, 2 hotelsko-gostinski ter po ena 
kmetijska in inženiring družba. Skupaj zaposlujejo okoli 14.000 ljudi. Skupina Mercator je 
vodilna trgovska veriga na slovenskem trgu, poleg tega pa postaja tretji največji trgovec s 
prehrambenimi izdelki na hrvaškem trgu in pomemben trgovec na tržišču BiH.  

Najpomembnejša in najobsežnejša gospodarska dejavnost Skupine Mercator je trgovina na 
debelo in drobno z izdelki široke potrošnje. 1.117 različnih tipov maloprodajnih enot - od 
nakupovalnih centrov, hipermarketov, supermarketov, blagovnic, do samoposrežnih in 
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specializiranih prodajaln zajema 479.230 kvadratnih metrov skupnih površin. V Sloveniji in 
na novih trgih ima 17 nakupovalnih centrov v Kopru, Mariboru, Ljubljani, Novem mestu, 
Murski Soboti, na Ptuju, v Brežicah, Slovenj Gradcu, na Ravnah, v Novi Gorici, na Jesenicah, 
v Kamniku, v Kranju ter v Pulju, Sarajevu, Zagrebu in Splitu. Mercatorjev tržni delež v 
slovenski trgovini znaša 36,8 odstotkov, kar mu zagotavlja prvo mesto v dejavnosti trgovine z 
živili. Povprečno v Mercatorjevih prodajalnah mesečno nakupuje 10 milijonov kupcev. 

Njihovi strateški cilji so naslednji:  

• Zagotavljanje prave ponudbe za kakovostno življenje.  
• Zadovoljevanje potreb, želja in pričakovanj kupcev.  
• Zagotavljanje rasti prodaje in utrjevanje položaja vodilne trgovske verige v Sloveniji. 
• Uveljavitev in pridobitev pomembnega tržnega deleža na novih trgih: na Hrvaškem, v 

Bosni in Hercegovini ter Srbiji in Črni gori. 
• Dolgoročno partnerstvo s proizvajalci.  
• Povezovanje s tujimi strateškimi partnerji.  
• Doseganje ravni poslovne uspešnosti najuspešnejših evropskih trgovcev.  
• Zagotavljanje varnosti naložb.  
• Povečevanje vrednosti premoženja lastnikov.  
• Povečevanje poslovne učinkovitosti.  
• Izpolnjevanje obveznosti do zaposlenih in širšega družbenega okolja.  
• Zagotavljanje konkurenčnosti netrgovskega dela skupine ter širitev poslovanja 

proizvodnih družb na nove trge. 

Tudi sama sem se odpravila v Mercatorjev hipermarket v Kranju, kjer sem si ogledala cene 
nekaterih izdelkov.  

7.5. E.LECLERC 

E. Leclerc je svoj edini hipermarket v Sloveniji, in sicer v Ljubljani na Rudniku, odprl junija 
2000. S tem edinim prodajnim mestom predstavlja 3-% tržni delež v Sloveniji. Po velikosti in 
prometu spadajo na peto mesto med trgovci v Sloveniji. 

Stavba hipermarketa se razprostira na 19.936 kvadratnih metrih, zraven pa je še 37.500 
kvadratnih metrov parkirnih prostorov. Sama prodajna površina pa meri 8.308 kvadratnih 
metrov. 

V prodaji imajo okvirno 80.000 izdelkov, ki spadajo v naslednje družine: 

• SVEŽI IZDELKI: pekarski in slaščičarski (lastna proizvodnja), ribarnica, mesnica (lastna 
priprava), siri, delikatesa (tudi pripravljene jedi), mleko in mlečni izdelki, pakirani 
delikatesni izdelki, itd. 

• NEŽIVILSKI PROGRAM - TEHNIKA, SEZONSKI IZDELKI...: tehnika, gospodinjski 
aparati, nosilci zvoka in slike, informatika, gospodinjstvo, sam svoj mojster, avtooprema... 
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• TEKSTIL z otroško opremo, čevlji, spodnjim perilom... 
• ŠIROKA POTROŠNJA: pakirana živila, higienski in kozmetični program, vse za živali, 

pijače. 
 
Njihovo poslanstvo in cilji so skrbeti za nadaljnji razvoj v Sloveniji, kar pomeni odprtje še 
najmanj 5 trgovin v večjih slovenskih mestih. Le-te bodo skladno s pravili Združenja 
E.Leclerc v privatni lasti posameznikov, bodisi Slovencev bodisi Francozov, saj je E.Leclerc 
združenje neodvisnih trgovcev. 
 
Vizija E.Leclerca: slovenska trgovina se bo v naslednjih petih letih skrčila na tri verige: 
Mercator, Spar in Leclerc, ostale družbe bodo bodisi odkupljene ali pa bodo izginile. 
 
 
8. TRŽENJSKA RAZISKAVA DROBNOPRODAJNIH CEN ŠTIRIH 

KONKURENTOV 
 
Trženjska raziskava je uradna povezava podjetja z njegovim okoljem. Je dejavnost, ki 
povezuje potrošnika, kupca in podjetje preko informacij. Informacije (Churchill, 1996, str. 7): 
• odkrivajo in opredeljujejo trženjske probleme, 
• povzročijo, izboljšajo in ocenijo trženjske ukrepe, 
• nadzorujejo trženjsko dejavnost, 
• izboljšujejo razumevanje trženja kot procesa. 
  
Trženjske raziskave so vedno bolj pomembne, saj prav te mnogokrat privedejo do novih in 
uspešnejših načinov zadovoljevanja potrošnikovih želja in potreb. S trženjskimi 
informacijami mora podjetje ravnati čim bolj učinkovito, kar narekujejo tudi naslednji 
dejavniki okolja (Rojšek, Žabkar, 1998, str. 1):  
 
• zaradi hitrejšega razvijanja in trženja izdelkov imajo poslovneži vedno manj časa za 

sprejemanje odločitev 
• trženjske aktivnosti postajajo zapletenejše s tem, ko se podjetja širijo tako na domače kot 

tudi tuje trge 
• cena raste mnogim pomembnim proizvodnim tvorcem, kar pomeni, da jih morajo 

učinkoviteje rabiti, če hočejo biti konkurenčni na trgu 
• ker pričakovanja kupcev naraščajo, lahko pomanjkanje ustreznih in pravočasnih 

informacij pomeni za podjetje izgubljeno tržno priložnost 
• zaradi velike količine informacij, ki jih omogoča računalniška tehnologija, se je večkrat 

težko odločiti, kaj storiti z njimi 
 
Preden pa se lotimo trženjske raziskave je potrebno sestaviti čim učinkovitejši načrt. V 
zasnovi sem po Churchillu (Churchill, 1996, str. 54) upoštevala naslednje faze: 
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1) Opredelitev problema 
2) Določitev namena raziskave 
3) Določitev metode zbiranja podatkov 
4) Oblikovanje vprašalnika 
5) Določitev vzorca in zbiranje podatkov 
6) Analiza in razlaga podatkov 
7) Priprava poročila 
 
8.1. OPREDELITEV PROBLEMA IN NAMENA RAZISKAVE 

Po mnenju mnogih strokovnjakov je prva faza trženjske raziskave najpomembnejša. Dobro 
opredeljen problem močno olajša pot k njegovi rešitvi, vendar zna biti pravilna opredelitev 
problema dokaj težka naloga (Rojšek, Žabkar, 1998, str.7). 

O trgovskih centrih je bilo narejenih že veliko raznoraznih raziskav, jaz pa sem se odločila, da 
bom med seboj primerjala štiri največje, zgoraj opisane konkurente. Zadala sem si nalogo, da 
analiziram cene vseh štirih trgovcev in ugotovim, kje so le-te najugodnejše. Ker v raziskavo 
ni bilo mogoče zajeti vseh izdelkov v posamezni prodajalni, je bilo potrebno tudi statistično 
dokazati, če je po mojih ugotovitvah najcenejša prodajalna tudi dejansko najcenejša. Zato je 
bilo potrebno določiti  hipotezo in jo statistično preveriti. Moja izhodiščna hipoteza je bila, da 
so cene v vseh prodajalnah enake, torej razlike med njimi niso značilne. 
 

H1: PTUŠ = PSPAR = PMERC = PLEC  
 
Poleg tega pa me je zanimalo še subjektivno mnenje kupcev o najcenejši prodajalni, ki sem ga 
dobila z anketiranjem. 
  
8.2. DOLOČITEV METODE ZBIRANJA PODATKOV 
 
Pri trženjskih raziskavah obstajata dva osnovna vira podatkov: primarni in sekundarni. 
Informacije, ki so zbrane za več namenov in ne za točno določeno raziskavo, so sekundarni 
podatki. Primarni podatki pa so informacije, specifično zbrane za namen določene raziskave 
(Churchill, 1996, str. 192). Vir primarnih podatkov primerjalne analize drobnoprodajnih cen 
štirih konkurentov so prepisane cene 150 izdelkov v vseh štirih obravnavanih prodajalnah. 
Glede mnenja kupcev o najcenejši prodajalni pa je vir primarnih podatkov anketiranje 100 
naključno mimoidočih na ulicah Kranja in Ljubljane. 
 
Izbira metode raziskovanja je tesno povezana s cilji raziskave in določitvijo osnovnih virov 
podatkov (Rojšek, Žabkar, 1998, str. 10). Glede na to je najustreznejša »raziskava na terenu«, 
s katero lahko dobim neposreden vpogled v cene posameznih izdelkov v vseh štirih 
prodajalnah. Kot raziskovalno metodo sem uporabila strukturirano opazovanje, saj sem točno 
vedela, kaj v prodajalnah opazujem – cene. Tudi pri anketiranju sem uporabila »raziskavo na 
terenu«, kot raziskovalno metodo pa sem izbrala osebno spraševanje. 
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8.3. OBLIKOVANJE VPRAŠALNIKA 
 
Za zbiranje podatkov o mnenju potrošnikov, kje stvari lahko kupijo najceneje, sem uporabila 
vprašalnik. Za vsa vprašanja je bil uporabljen strukturiran neprikrit vprašalnik, ki ima že 
vnaprej točno določena vprašanja in odgovore, kjer se anketiranec zaveda namena raziskave. 
Kot je lepo razvidno, vprašanja niso zahtevna, saj je bil moj namen predvsem ugotoviti, 
katera izmed obravnavanih prodajaln se potrošnikom zdi najcenejša.V vprašalniku sem 
uporabila tudi neke vrste izločitveno vprašanje, ki je anketirance razdelilo na dve skupini, in 
sicer tiste, ki kupujejo izdelke tam, kjer so cene najbolj ugodne, in tiste, ki tega ne počno (5. 
vprašanje, glej Prilogo 3). Poleg tega pa sem v četrtem vprašanju anketirance konkretno 
povprašala, v kateri prodajalni se jim posamezne  skupine izdelkov (te skupine so identične 
skupinam, ki sem jih opazovala) zdijo najcenejše. Tako sem lahko primerjala objektivne cene 
(prepisane cene v prodajalnah) in subjektivno mnenje kupcev. 
 
8.4. DOLOČITEV VZORCA IN ZBIRANJE PODATKOV 
 
Vzorec izdelkov je bil določen slučajno, pri tem pa sem upoštevala, da so bili izdelki 
istovrstni, od istega proizvajalca in enako težki. Tako sem lahko dejansko ugotovila, v kateri 
prodajalni je določen izdelek najcenejši. V vseh štirih prodajalnah sem si izbrala enake 
izdelke, ki niso bili v akciji ali deležni kakšnih drugih popustov, in prepisala njihove cene. 
Poudariti moram tudi to, da to niso izdelki iz slovenske košarice. V vzorec  je bilo zajetih 150 
izdelkov (glej Prilogo 4). Ti izdelki so bili naključno izbrani, vendar sem pazila na to, da je v 
vsakem izmed 14 sklopov  približno enako število izdelkov. Sklope izdelkov sem določila 
sama, pri tem pa sem si pomagala s sklopi, ki so določeni v prodajalnah. Sklopi oz. skupine 
izdelkov so naslednji:  
 
• Sadje in zelenjava 
• Otroška hrana, sladki namazi ter topli napitki 
• Sladkor, sol, olje, kis in mlevski izdelki 
• Juhe in začimbe 
• Vložena povrtnina, konzerve in dodatki jedem 
• Žitarice in testenine 
• Delikatesa 
• Mleko in mlečni izdelki 
• Zamrznjene jedi 
• Slan in sladek kotiček 
• Vina in alkoholne pijače 
• Brezalkoholne pijače 
• Hrana za pse in muce 
• Čistila in izdelki za osebno nego 
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Iz zgoraj navedenih sklopov je razvidno, da kruha in pekarskih izdelkov v svojo raziskavo 
nisem vključila. Razlog temu je, da imajo v E.Leclercu lastno pekarno in zato ni bilo mogoče 
upoštevati njihovih cen, ker niso bile primerljive, saj te izdelke prodajajo izključno v 
E.Leclercu. 
 
Prepisovanje cen je potekalo v zadnjem tednu novembra. Najprej sem se odpravila v 
supermarket Tuš v Kranju in prepisala cene 150-ih izdelkov, nato sem se odpravila še v 
hipermarket Spar, prav tako v Kranju, kjer sem poiskala popolnoma enake izdelke kot prej v 
Tušu in preverila cene. Vajo sem nato ponovila še v hipermarketu Mercator v Kranju in 
E.Leclercu v Ljubljani. Nekatere prodajalne je bilo potrebno obiskati tudi večkrat, saj so bili 
nekateri izdelki v akciji ali pa so bile trajno nizke cene. Dejansko sem morala prepisati cene 
več kot 150-im izdelkom, da sem potem v vseh štirih prodajalnah imela cene za 150 
popolnoma enakih izdelkov, ki sem jih nato vključila v svojo raziskavo. Ker sem izdelke 
sama naključno izbrala in bi lahko prišla do drugačnih ugotovitev, če bi izbrala druge izdelke, 
sem nato naredila še statističen preizkus. 
 
Anketiranje je potekalo med 15.4.2003 in 24.4.2003 na ulicah Kranja in Ljubljane, tako v 
dopoldanskih kot tudi v popoldanskih urah. Pazila sem na to, da ni bilo v bližini nobene 
obravnavane prodajalne, ker bi bili potem odgovori verjetno prilagojeno pristranski. Tisti 
anketiranci, ki so bili vključeni v vzorec, so bili vključeni naključno, ker se je pač zgodilo, da 
so bili na kraju anketiranja v času anketiranja. V vzorec je bilo zajetih 100 Slovencev, s 
katerimi sem komunicirala osebno. Anketiranci so ankete izpolnjevali sami, vendar sem bila 
ves čas na voljo z ustreznimi pojasnili, čeprav jih skoraj niso potrebovali, saj so bila vprašanja 
zelo jasna in razumljiva. 
 
8.5. ANALIZA IN RAZLAGA REZULTATOV RAZISKAVE 
 
V tem delu diplomskega dela predstavljam rezultate raziskave cen štirih konkurentov. 
Podatki, pridobljeni z opazovanjem cen in anketiranjem, so obdelani z računalnikom v 
programih Microsoft Excel 2000 in SPSS 11.0 for Windows. 
 
Prvi del predstavlja objektivni del raziskave, saj nanj nimajo vpliva ne kupci, ne jaz, ne 
prodajalci. Najprej sem 150-im popolnoma enakim izdelkom prepisala cene, ki so dane in 
vsem vidne. 
 
Ko sem v vseh štirih obravnavanih prodajalnah dobila cene 150 popolnoma enakih izdelkov, 
sem le te vnesla v računalnik, da sem jih lahko primerjala (glej Prilogo 4). Ugotovila sem, da 
se cene popolnoma enakih izdelkov v posameznih prodajalnah kar precej razlikujejo. Nekateri 
izdelki so cenejši v eni prodajalni, spet drugi pa drugje. Pri dražjih izdelkih so razlike med 
prodajalnami večje, pri cenejših pa manjše, čeprav se pri nekaterih izdelkih izkaže drugače. 
Ko sem seštela cene 150 izdelkov po posameznih prodajalnah, sem prišla do naslednjih 
ugotovitev: 
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• 150 izdelkov, ki sem jih določila sama in jim prepisala cene, bi najceneje lahko kupila v 
Sparu in sicer za 71.769 SIT, najdražji pa bi bil nakup v Tušu, kjer bi me enaki izdelki 
stali 75.922,6 SIT. Poudariti pa moram, da nisem upoštevala akcijskih in trajno nizkih 
cen. 

 
• Iz Priloge 4 je lepo razvidno, da se v Tušu poslužujejo taktike lihih števil, saj se vse cene 

končujejo z ..9,9, npr. 299,9. Ta metoda pri kupcih vzbudi občutek, da kupujejo v  
prodajalni, kjer so cene nizke oz. nižje kot pri konkurentih ali da so deležni kakšnih 
popustov. Dejansko stanje pa je ravno obratno, saj sem ugotovila, da je Tuš najdražji med 
obravnavanimi prodajalnami.  

 
V naslednjem koraku sem v razpredelnici (Priloga 4) barvno označila, v kateri prodajalni je 
posamezni izdelek najcenejši, npr. 1 kg kivija, ki je najcenejši v Tušu. Ko sem preštela, koliko 
izdelkov je v posamezni prodajalni najcenejših, sem dobila naslednje rezultate (Tabela 1). 
 
Tabela 1: Najcenejši izdelki po posameznih prodajalnah 
 
  Število Odstotek
Najcenejši izdelki v E.Leclercu 60 40,00
Najcenejši izdelki v Sparu 55 36,67
Najcenejši izdelki v Mercatorju 18 12,00
Najcenejši izdelki v Tušu 17 11,33
Vsi izdelki 150 100,00
Vir: Opazovanje cen po posameznih prodajalnah, 2002. 
 
Iz zgornje tabele je lepo razvidno, da je po številu izdelkov najcenejši E.Leclerc, saj ima tukaj 
kar 60 od 150 izbranih oz. 40 % izdelkov najnižjo ceno. Sledi mu Spar s 55 izdelki. Kot lahko 
vidimo, se v tem primeru situacija obrne in ni več Spar najcenejši, ampak E.Leclerc. Ker so 
razlike med Sparom in E.Leclercom zelo majhne in odvisne od tega, s katerega zornega kota 
jih gledamo, bom kasneje naredila še statističen preizkus. 
 
Zanimivo pa si bo pogledati, v kateri prodajalni lahko določeno skupino izdelkov kupimo 
najceneje in kakšne so razlike po posameznih izdelkih. 
 
Sadje in zelenjava 
 
Iz spodnje tabele je lepo razvidno, da sem v to skupino zajela 9 izdelkov sadja in zelenjave. 
Tudi v tej skupini sem pazila na to, da je bilo sadje oz. zelenjava od istega uvoznika oz. 
dobavitelja. Kljub temu se cene med prodajalnami razlikujejo. Teh izbranih devet izdelkov bi 
lahko najceneje kupila v Tušu, in sicer za 2078,2 SIT, najdražji pa bi bil nakup v Sparu in 
E.Leclercu, kjer bi morala plačati kar 2691 SIT. V Tušu bi lahko najceneje kupila kar pet 
izdelkov iz obravnavane skupine oz. 55,56 % izdelkov (Priloga 6), in sicer tistih, ki so 
obarvani z zeleno barvo, medtem ko v ostalih prodajalnah le enega ali dva. Pri nekaterih 
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izdelkih (npr. kivi, ananas, kumare in paradižnik) lahko opazimo zelo velike razlike v cenah, 
tudi do 200 SIT. Tako velike razlike pa verjetno bolj močno vplivajo na zaznavanje 
najcenejše prodajalne, saj bodo kupci hitro opazili, da v Tušu stane kivi 299,9 SIT, v  Sparu 
pa bodo kilogram enakega kivija kupili za 489 SIT. 
 
Tabela 2: Cene sadja in zelenjave po posameznih prodajalnah 
 
IZDELEK/PRODAJALNA TUŠ SPAR MERCATORLECLERC
Kivi  (1 kg) 299,9 489 409 459
Pomaranče (1kg) 249,9 215 239 279
Ananas (1 kg) 329,9 489 419 569
Banane (1 kg) 139,9 115 109 179
Solata Endivja (1 kg) 259,9 229 349 229
Zelje (1kg) 59,9 68 69 69
Kumare (1 kg) 359,9 498 549 439
Paradižnik (1 kg) 299 499 329 389
Čebula (1 kg) 79,9 89 129 79
Skupaj SIT 2078,2 2691 2601 2691
Vir: Opazovanje cen po posameznih prodajalnah, 2002. 
 
Otroška hrana, sladki namazi in topli napitki 
 
Tabela 3: Cene otroške hrane, sladkih namazov in toplih napitkov po posameznih  
                prodajalnah 
 
IZDELEK/PRODAJALNA TUŠ SPAR MERCATORLECLERC 
Kosmiči Nesquick 450g 664,9 735 819 720
Čokolešnik bebi 2kg 2099,9 1995 2135 2090
Frutek breskav, riž 120g 159,9 136 157 155
Krema Viki 750g 859,9 799 901 809
Med gozdni 900g 1499,9 1319 1354 1399
Sladki greh čok. 960g 1399,9 1219 1330 1169
Puding vanili 40g 69,9 67 72 69
Benquick kakao 800g 919,9 755 882 795
Nescaffe cappuccino 125g 589,9 629 667 490
Čaj hibiskus druž. 80g 339,9 325 365 335
Čaj jagoda, vanilija 54g 329,9 315 344 315
Skupaj SIT 8933,9 8294 9026 8346
Vir: Opazovanje cen po posameznih prodajalnah, 2002. 
 
Iz zgornje tabele lahko vidimo, da so cene po posameznih prodajalnah različne, največ 
izdelkov, 68,18 % (Priloga 6), pa bi najceneje lahko kupili v Sparu. Kot lahko vidimo, pa ima 
čaj jagoda, vanilija enako najnižjo ceno tako v Sparu kot tudi v E.Leclercu. Mercator pa v tej 
skupini nima najcenejšega niti enega izdelka. Če bi vse zgoraj omenjene izdelke kupili v eni 
prodajalni, bi bil prav tako najcenejši Spar. Tu bi za vse izdelke potrošili 8294 SIT, medtem 
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ko v najdražjem Mercatorju kar 9026 SIT. Medtem ko ima  Spar najdražje sadje in zelenjavo, 
je v zgoraj obravnavani skupini najcenejši. 
 
Nepogrešljivi izdelki v kuhinji 
 
V to skupino sem vključila osnovne sestavine, ki jih lahko najdemo v vsaki kuhinji, kot so 
sladkor, sol, olje, kis in mlevski izdelki. 
 
Tabela 4: Cene osnovnih sestavin v kuhinji po posameznih prodajalnah 
 
IZDELEK/PRODAJALNA TUŠ SPAR MERCATORLECLERC
Vanili sladkor 10g 29,9 26 28,6 27
Sladkor 1kg, Ormož 179,9 175 175 170
Morska sol, fino mleta 1kg 99,9 89 99 85
Moka pšenična tip 500 (roza) 154,9 145 148 128
Koruzni zdrob 1kg 159,9 170 181 170
Ješprenj special 1kg 199,9 189 205 195
Olje GEA sončnično 1l 399,9 409 389 395
Olje Zvezda sončnično 1l 434,9 355 333 335
Vinski kis Talis 1l 209,9 219 230 215
Skupaj SIT 1869,1 1777 1788,6 1720
Vir: Opazovanje cen po posameznih prodajalnah, 2002. 
 
Iz Tabele 4 vidimo, da je število izdelkov z najnižjimi cenami po posameznih prodajalnah 
precej enakomerno porazdeljeno. V E.Leclercu so najcenejši trije izdelki, kar predstavlja 
33,33 % (glej Prilogo 6), medtem ko sta v ostalih treh konkurentih najcenejša dva v tem 
sklopu. V tej skupini ni opaziti kakšnih večjih odstopanj med izdelki, razen pri olju Zvezda, 
kjer je razlika v ceni med najcenejšo (Mercatorjem) in najdražjo prodajalno (Tušem) kar za 
100 SIT. Če bi vse izdelke v omenjeni skupini kupili v eni prodajalni, bi jih najceneje dobili v 
E.Leclercu, in sicer za 1720 SIT, najdražji pa bi bili v Tušu – 1869,1 SIT. Kljub temu, da 
imajo Tuš, Spar in Mercator enako število najcenejših izdelkov, pa je skupna vsota med njimi 
različna. Temu je vzrok tudi to, da ima v Tušu kar polovica izdelkov najvišjo ceno, kar težko 
izravnata dva izdelka z najnižjo ceno. 
 
Juhe in začimbe 
 
Kljub temu, da v tej skupini razlike niso tako zelo velike, pa vidimo (Tabela 5), da je zopet 
najcenejši Spar. Nakup vseh izdelkov iz tega sklopa bi nas stal 1124 SIT, v zopet najdražjem 
Tušu pa 1239,4 SIT. Vidimo tudi, da je kar 50 % (Priloga 6) juh in začimb najcenejših v 
Sparu. 
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Tabela 5: Cene juh in začimb po posameznih prodajalnah 
 
IZDELEK/PRODAJALNA TUŠ SPAR MERCATORLECLERC
Knorr Blejska juha 63g 189,9 169 159 179
Knorr Goveja juha s testenin. 63g 189,9 199 197 185
Maggi gobova juh. z jurčki 75g 199,9 135 212 145
Vegeta 250g 379,9 358 359 355
Čevap Maestro 25g 79,9 65 84 83
Poper mleti Maestro 40g 199,9 198 211 205
Skupaj SIT 1239,4 1124 1222 1152
Vir: Opazovanje cen po posameznih prodajalnah, 2002. 
 
Vložena povrtnina, konzerve in dodatki jedem 
 
Tabela 6: Cene vložene povrtnine, konzerv in dodatkov jedem po posameznih prodajalnah 
 
IZDELEK/PRODAJALNA TUŠ SPAR MERCATORLECLERC
Kumarice Eta 650g 299,9 379 425 410
Zelene olive Eta 650g 689,9 459 494 495
Rjavi fižol Eta  415g 212,9 199 214 209
Ajvar polpekoč Eta 650g 729,9 519 554 449
Majoneza Hellmans 630g 719,9 597 598 699
Ketchup 100 % Eta 550g 529,9 439 494 479
Tuna Rio mare 160g 399,9 495 529 499
Riba z zelenjavo 125g 279,9 225 278 229
Pašteta Argeta jun. kokošja 100g 189,9 179 198 160
Pašteta Kekec 75g 129,9 119 142 125
Skupaj SIT 4182 3610 3926 3754
Vir: Opazovanje cen po posameznih prodajalnah, 2002. 
 
Kot lahko vidimo v zgornji tabeli, so razlike v cenah raznih konzerv, vložene zelenjave, 
ajvarja in podobnih izdelkov med posameznimi prodajalnami kar velike. Pri nekaterih 
izdelkih so razlike v cenah neverjetno velike, npr. ajvar v E.Leclercu 449 SIT, v Tušu pa 
729,9 SIT, prav tako tuna Rio mare in kumarice Eta. Razlika med najcenejšo in najdražjo 
prodajalno v tem sklopu izdelkov je približno 500 SIT, kar je kar precej, če upoštevamo 
dejstvo, da gre za 10 izdelkov. Najcenejši je zopet Spar, kjer bi nas ti izdelki stali 3610 SIT, 
najdražji pa Tuš, kjer bi za enake izdelke plačali 4182 SIT. Tudi po številu najcenejših 
izdelkov vodi Spar, saj je tu najcenejših kar 60 % izdelkov (Priloga 6). V Mercatorju pa ni 
najcenejši niti en artikel, vendar je v vsoti še vedno cenejši od Tuša, saj ima slednji večino 
cen precej višjih od Mercatorja.  
 
Žitarice in testenine 
 
Iz Tabele 7 je razvidno, da v tej skupini razlike niso tako velike, kar je verjetno posledica 
tega, da je v to skupino zajetih samo pet izdelkov. Kruha v tej skupini in tudi v celotni 
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raziskavi ni, ker ima E.Leclerc lastno pekarno, zato sta vključeni le žemlja in štručka. Te 
izdelke lahko najceneje kupimo v E.Leclercu, in sicer za 923 SIT, najdražja pa sta Mercator in 
Tuš – razlika med njima je 0,3 SIT. Zanimivo je tudi to, da je po številu izdelkov najcenejši 
Spar, vendar ima ostale izdelke dražje kot E.Leclerc, zato ga v vsoti slednji prehiti za 7 SIT. 
 
Tabela 7: Cene žitaric in testenin po posameznih prodajalnah  
 
IZDELEK/PRODAJALNA TUŠ SPAR MERCATOR LECLERC 
Žemlja mala 55g 40 56 56 55
Štručka sirova 70g 100 95 108 89
Špageti Grande 7 500g 209,9 205 178 195
Polžki Ceres 32 500g 214,9 205 216 209
Kapelati sirovi Mlinotest 250g 379,9 369 387 375
Skupaj SIT 944,7 930 945 923
Vir: Opazovanje cen po posameznih prodajalnah, 2002. 
 
Delikatesa 
 
Tabela 8: Cene delikatese po posameznih prodajalnah 
 
IZDELEK/PRODAJALNA TUŠ SPAR MERCATORLECLERC
Mortadela z olivami  1kg 1990,9 1990 1693 2159
Posebna salama 1kg 1079,9 1090 1035 1182
Šunka toast MIR  1kg 1899,9 2050 2220 1439
Šunka Jurij  1kg 2199,9 2102 2019 2299
Hrenovke v naravnem ovoju  1kg 1119,9 1498 1495 1450
Sir Gauda Celeia 1kg 1439,9 1360 1331 1449
Sir Šmarski Rok 25%  1kg 1559,9 1480 1449 1449
Sir Livada 45%   1kg 1659,9 1349 1254 1499
Sir Jošt 1kg 1399,9 1299 1367 1349
Sir Edamec Celeia 1kg 1429,9 1620 1331 1449
Skupaj SIT 15780 15838 15194 15724
Vir: Opazovanje cen po posameznih prodajalnah, 2002. 
 
V skupini salam in sirov se izkaže, da je najugodnejši Mercator (Tabela 8), tako po številu 
izdelkov, saj je v omenjeni prodajalni kar 65 % (Priloga 6) izdelkov najcenejših, kot tudi po 
skupni vsoti, ki je 15 194 SIT. Tuš nima niti enega najcenejšega izdelka, vendar bi kljub temu 
te izdelke najdražje plačali v Sparu, in sicer 15 838 SIT. V tej skupini razlike med končnimi 
vsotami še niso tako velike, če upoštevamo dejstvo, da se cene posameznega izdelka nagibajo 
čez 1 000 SIT. Tudi razlike med posameznimi izdelki niso večje od 400 SIT (npr. sir Livada), 
razen pri šunki Toast, ki v najcenejšem E.Leclercu stane 1439 SIT, v najdražjem Mercatorju 
pa 2220 SIT. Opazimo lahko tudi, da ima Mercator tiste izdelke, ki se največ prodajajo, kot so 
šunka Toast, sir Jošt in hrenovke, dražje kot ostali. 
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Mleko in mlečni izdelki 
 
V skupino mleko in mlečni izdelki sem vključila 11 izdelkov, od sirnih namazov, margarine, 
jogurta, skute, smetane, mleka, do sladoleda (Tabela 9). V tej skupini ni opaziti pretiranih 
razlik v ceni med prodajalnami, razen pri smetani Hulala, ki v Mercatorju stane 369 SIT, v 
Tušu pa kar 519,9 SIT. Po številu najcenejših izdelkov vodi Mercator – 40,91 % (priloga 6), 
sledi mu Spar z 36,36 %. Prav tako je Mercator najcenejši v skupni vsoti, ki znaša 2237 SIT, 
najdražji pa je Tuš z 2499 SIT za enake izdelke. Kot lahko vidimo Mercator privablja svoje 
kupce z najcenejšimi cenami delikatese, mleka in mlečnih izdelkov – to so izdelki, ki se 
vsakdanje največ kupujejo. 
 
Tabela 9: Cene mleka in mlečnih izdelkov po posameznih prodajalnah 
 
IZDELEK/PRODAJALNA TUŠ SPAR MERCATOR LECLERC
Sir Tamar lahki zelenjavni 140g 209,9 189 188 189
Margarina Becel 250g 299,9 249 275 295
Jogurt LCA borovnica, Celeia 180 g 99,9 89 91 98
Jogurt Pro Bio 180g 99,9 85 91 85
Jogurt navadni 3,2% 84,9 85 76 85
Ego navadni 222g 79,9 99 97 89
Skuta z jogurtom Danone 184,9 185 175 175
Skuta Obstgarten 125g 129,9 119 124 119
Smetena Hulala 1l 519,9 479 369 475
Mleko Alpsko 1,6%  lahko.-vitaminiz. 1l 169,9 159 157 159
Sladoled Planica 1000g 620 529 594 615
Skupaj SIT 2499 2267 2237 2384
Vir: Opazovanje cen po posameznih prodajalnah, 2002. 
 
Zamrznjene jedi 
 
Tabela 10: Cene zamrznjenih jedi po posameznih prodajalnah 
 
IZDELEK/PRODAJALNA TUŠ SPAR MERCATOR LECLERC
Rogljički francoski Pečjak 280g 299,9 238 279 299
Cmoki borovničevi Pečjak 500g 699,9 625 670 709
Grah in korenje 450g (škatla iglo) 384 345 366 379
Morski sadeži z zelenjavo Mariva 300g 849,9 639 715 699
Sardele panirane Frigomar 400g 449,9 465 568 595
Polpeti sojini Hokus 400g 579,9 548 587 549
Medaljoni piščančji zlati 292g Ptuj 569,9 488 488 599
Skupaj SIT 3833,4 3348 3673 3829
Vir: Opazovanje cen po posameznih prodajalnah, 2002. 
 
Ljudem, ki kupujejo hitro pripravljeno  in zamrznjeno hrano, priporočam obisk Spara, saj 
bodo tukaj najceneje dobili svoj obrok. V raziskavo sem vključila izdelke iz testa, ribe in tudi 
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zamrznjeno, že pripravljeno meso (Tabela 10). Najugodneje bi lahko izdelke iz raziskave 
kupila v Sparu, in sicer za 3348 SIT, najdražji pa bi bil nakup v Tušu – 3833,4 SIT. Tudi vse 
posamezne izdelke, razen paniranih sardel, bi najceneje lahko kupila v Sparu. Piščančji 
medaljoni pa imajo enako ceno v Sparu in Mercatorju. Pri posameznih izdelkih ni opaziti 
večjih odstopanj, razen pri morskih sadežih z zelenjavo, kjer je razlika med najcenejšo in 
najdražjo prodajalno 200 SIT. 
 
Vina in alkoholne pijače 
 
Tabela 11: Cene vina in alkoholnih pijač po posameznih prodajalnah 
 
IZDELEK/PRODAJALNA TUŠ SPAR MERCATOR LECLERC
Viljamovka Prior 0,7 4779,9 4250 4679 4390
Cynar 1l 2479,9 2250 2432 2220
Liker Matiss breskev 0,7 1599,9 1490 1577 1470
Vodka jagoda Fructal 0,7l 1559,9 1350 1487 1390
Refošk 1/1 vina KP 729,9 649 722 639
Vino Teran Kras 1l 859,9 789 877 759
Chardonnay (Ljutomerčan)  0,75 669,9 679 660 675
Traminec (Jeruzalem-Ormož) 0,75 769,9 889 956 870
Cviček (Krško) 1l 799,9 669 749 699
Janževec 1l 539,9 399 598 515
Union ploč.0,5 169,9 159 158 165
Zlatorog 0,33 129,9 129 135 129
Radler 0,5 149,9 165 157 159
Skupaj SIT 15238,7 13867 15187 14080
Vir: Opazovanje cen po posameznih prodajalnah, 2002. 
 
V to skupino sem vključila tako žgane pijače, vina, kot trudi pivo (Tabela 11). Med izdelki po 
posameznih prodajalnah nisem opazila velikih cenovnih odstopanj, razen pri janževcu, ki ga v 
Sparu dobimo za 399 SIT, v Mercatorju pa za 598 SIT, kar je skoraj 200 SIT razlike. Podobno 
je tudi pri viljamovki, ki jo v Sparu lahko kupimo najceneje, in sicer za 4250 SIT, v Tušu pa 
kar za 4779,9 SIT, kar je 500 SIT razlike. Po številu izdelkov je zopet najcenejši E.Leclerc, 
kjer je najcenejših kar 46,15 % (glej Prilogo 6) izdelkov iz te skupine, drugače pa bi vse 
izdelke najceneje lahko kupili v Sparu, torej za 13 867 SIT, najdražji pa bi bil nakup v Tušu, 
in sicer 15 238,7 SIT. Očitno ima E.Leclerc znižanih več izdelkov, vendar so cene v Sparu  
znižane bolj kot v E.Leclercu. 
 
Slan in sladek kotiček 
 
V slanem in sladkem kotičku je zajetih kar 19 izdelkov od slanih prigrizkov, čokolade, 
bonbonov, piškotov, do žvečilnih gumijev (Tabela 12). V tej skupini ni kakšnih velikih 
odstopanj med prodajalnami. Po številu izdelkov je najcenejši E.Leclerc, saj je tu najcenejših 
kar 57,89 % izdelkov (Priloga 6), v skupni vsoti pa Spar, kjer bi nas ti izdelki stali 4822 SIT. 
Najdražje pa bi jih plačali v Mercatorju, in sicer 5259 SIT. Izdelki, ki niso v E.Leclercu 
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najcenejši, so večinoma vsi dražji od Spara, zato E.Leclerc v skupni vsoti ni najugodnejši – 
razlika med njima je slabih 100 SIT. 
 
Tabela 12: Cene slanega in sladkega kotička po posameznih prodajalnah 
 
IZDELEK/PRODAJALNA TUŠ SPAR MERCATOR LECLERC 
Palčke Soletti 250g 239,9 217 239 210
Prestice Soletti 200g 219,9 219 227 209
Palčke slane Salzletten 150g 169,9 159 176 160
Crunchips X-cut paprika 150g 299,9 249 303 245
Rolada mini s posipom 115g 195 195 195 189
Raffaello 150g 749,9 669 735 665
Čokol.desert After eight 200g 529,9 499 592 529
Čokolada Bali tablica 200g 399,9 369 413 395
Keksi Hit 250g 239,9 229 252 209
Domačica 350g 559,9 498 498 549
Mars king size 74g 179,9 165 174 165
Kinder bueno 43g 139,9 119 135 125
Čok. Twix 58g 139,9 129 137 129
Toblerone 100g 179,9 198 216 235
Bonboni Softi 175g 239,9 239 258 235
Kinder jajček  159,9 139 161 135
Ricola bonb. Mint limona 50g 359,9 325 329 335
Halls extra strong 32g 124,9 110 120 109
Airwaves med&limona 99,9 95 99 90
Skupaj SIT 5228,2 4822 5259 4918
Vir: Opazovanje cen po posameznih prodajalnah, 2002. 
 
Brezalkoholne pijače 
 
V raziskavo sem vključila 13 izdelkov: vode, sokove, gazirane in negazirane pijače (Tabela 
13). V tem primeru je izrazito najcenejši E.Leclerc, tako po številu najcenejših izdelkov – kar 
84,62 % (Priloga 6) kot tudi po skupni vsoti. Te izdelke bi v E.Leclercu lahko kupili za 2586 
SIT, v najdražjem Tušu pa bi nas stali približno 350 SIT več. V tej skupini ni v Mercatorju 
niti enega izdelka z najnižjo ceno, vendar v skupni vsoti kljub temu ni najdražji, ker ima Tuš 
kar nekaj izdelkov občutno dražjih od Mercatorja. 
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Tabela 13: Cene brezalkoholnih pijač po posameznih prodajalnah 
 
IZDELEK/PRODAJALNA TUŠ SPAR MERCATOR LECLERC
Red bull 299,9 299 312 229
Zala 1,5l 89,9 85 94 80
Radenska 1,5l 139,9 125 124 119
Cocta 1,5 199,9 189 165 158
Fanta Orange 1,5l 259,9 245 272 235
ACE malina, ribez  1,5l 229,9 189 189 185
Sola Multi  1,5l 189,9 189 189 185
Sok nektar iz pomar.  1l 164,9 165 209 179
Sirup Frupi ananas  1,5l 559,9 529 541 530
Sirup Pika pomaranča Dana  1l 429,9 429 437 399
Iso sport 0,5 119,9 115 126 110
Ledeni čaj brusnica  0,5l 99,9 92 99 88
Sok Ace 0,5 119,9 115 117 89
Skupaj SIT 2903,7 2766 2874 2586
Vir: Opazovanje cen po posameznih prodajalnah, 2002. 
 
Hrana za pse in muce 
 
Tabela 14: Cene hrane za pse in muce v posameznih prodajalnah 
 
IZDELEK/PRODAJALNA TUŠ SPAR MERCATOR LECLERC
Brik. Hobby Cat perut.-zelenj.  400g 259,9 235 257 245
Brik. Friskies  losos&tuna  400g 319,9 229 317 299
Brik. Darling meso  400g 239,9 252 257 239
Whiskas govedina  400g 269,9 259 263 255
Whiskas perutnina 100g 149,9 155 153 149
Whiskas vrečka junior perut. 100g 129,9 135 128 125
Sheba govedina 100g 209,9 199 198 195
Cesar govedina 150g 274,9 239 264 255
Chappi perut.-riž  800g 299,9 299 332 325
Pal Pedigree goved.  400g 239,9 245 234 225
Pedigree dry puran,riž,zelenj  500g 289,9 295 284 260
¸Pedigree 5 vrst perut.  800g 399,9 429 425 389
Skupaj SIT 3083,8 2971 3112 2961
Vir: Opazovanje cen po posameznih prodajalnah, 2002. 
 
Kot je razvidno iz Tabele 14, se bodo lahko muce in psi najceneje nahranili v E.Leclercu. Če 
bi vseh 12 izdelkov kupili v prej omenjeni prodajalni, bi nas stali 2961 SIT, v najdražjem 
Mercatorju pa 3112 SIT. Tudi po številu najcenejših izdelkov je najugodnejši E.Leclerc z 
66,67 % (Priloga 6), sledi pa mu Spar z 33,33 %. Kljub temu, da je v odstotku najcenejših 
izdelkov med E.Leclercom in Sparom kar precejšnja razlika, pa vidimo, da je v skupni vsoti 
Spar le za 10 SIT dražji od najcenejše prodajalne – E.Leclerca. To je posledica tega, da so v 
E.Leclercu cene tistih izdelkov, ki nimajo najnižje cene, precej dražji od Spara, tako se razlika 
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v skupni vsoti med obravnavanima prodajalnama zmanjša na 10 SIT. V Tušu in Mercatorju 
pa nima noben izdelek v obravnavani skupini najnižje cene. 
 
Čistila in izdelki za osebno nego 
 
Tabela 15: Cene čistil in izdelkov za osebno nego po posameznih prodajalnah 
 
IZDELEK/PRODAJALNA TUŠ SPAR MERCATOR LECLERC
Ava active power gel 1,5l 1199,9 1198 1199 1145
Toaletni pap. Exskluziv 8x3 399,9 399 464 385
Bref WC gel tropic 100ml 279,9 279 265 240
Stick Nivea dry za ženske 629,9 549 593 565
Šampon Johnsons baby 500ml 659,9 615 695 635
Šampon Head&shoul. 2v1 400ml 1099,9 998 1002 909
Krema Solea soft 150ml 489,9 469 492 429
Fa papaya grape tušgel 250ml 419,9 339 392 355
Palmolive bodymilk 250ml 549,9 498 521 505
Dent-a-med perfect extra white 75ml 459,9 439 453 405
Gillete pena za britje 250ml 799,9 669 732 685
Lady odstranjevalec laka 100ml 239,9 259 237 205
Palčke Beby kobacaj 100 kom 139,9 109 122 169
Vložki Always tanga (18 kom) 399,9 369 395 355
Vložki Viriana ul.plus nor. 10kom 339,9 275 308 285
Skupaj SIT 8108,5 7464 7870 7272
Vir: Opazovanje cen po posameznih prodajalnah, 2002. 
 
V zadnjo skupino sem vključila praške, čistila, deodorante, šampone, gele, balzame, kreme, 
izdelke za nego zob in kože ter izdelke za intimno higieno (Tabela 15). Tudi tukaj lahko 
opazimo podobno situacijo kot zgoraj. Med izdelki po posameznih prodajalnah v skupini 
čistil in izdelkov za osebno nego nisem opazila velikih cenovnih odstopanj razen pri šamponu 
Head&Shoulders 2v1, ki ga v najcenejšem E.Leclercu lahko kupimo za 909 SIT, v Tušu pa je 
dražji za skoraj 200 SIT. Tako po številu izdelkov, tu je najcenejših 53,33 % izdelkov (Priloga 
6) kot po skupni vsoti ima prednost E.Leclerc. Tu bi vse izdelke lahko nakupili za 7272 SIT, 
najdražji pa je Tuš, kjer bi za enake izdelke odšteli 8108,5 SIT. Tudi v tej skupini nimata Tuš 
in Mercator niti enega izdelka z najnižjo ceno, vendar ima Tuš precej izdelkov dražjih od 
Mercatorja, zato je slednji v skupni vsoti ugodnejši za približno 300 SIT. 
 
Zgoraj sem ugotavljala, v kateri prodajalni je določen sklop izdelkov najcenejši, v Tabeli 16 
pa imam te ugotovitve povzete. Iz te tabele se lepo vidi, katera prodajalna je v skupni vsoti po 
številu sklopov najcenejša. Prodajalna, kjer je določen sklop izdelkov najcenejši, je označena 
z * (glej Prilogo 5). 
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Tabela 16: Najcenejši sklopi izdelkov po posameznih prodajalnah 
 
  Število Odstotek
E.Leclerc 6 42,86
Spar 5 35,71
Mercator 2 14,29
Tuš 1 7,14
Vsi sklopi 14 100
Vir: Opazovanje cen po posameznih prodajalnah, 2002. 
 
Iz Tabele 16 je razvidno, da je tudi največ sklopov najcenejših v E.Leclercu, kar 6 od 14 oz.43 
%, sledi mu Spar s 36 % oz. 5 sklopi. Tudi tukaj se lepo vidi, da so razlike med E.Leclercom 
in Sparom zelo majhne, zato je težko reči, kateri od njiju je cenejši.  
 
Ljudje si izoblikujejo mnenje o cenah v prodajalni na podlagi izdelkov, ki jih največ kupujejo. 
Vsaka prodajalna ima določene izdelke, ki so cenejši kot drugje in prav s cenami privablja 
različne segmente kupcev. To je razvidno tudi iz moje raziskave, kjer ima vsaka prodajalna 
znižane določene sklope izdelkov. Iz Priloge 6 je razvidno, da sta sadje in zelenjava 
najcenejša v Tušu, mlečne izdelke in delikateso pa najceneje lahko kupimo v Mercatorju. To 
pomeni, da ljudje, ki konzumirajo veliko sadja in zelenjave, verjetno kupujejo v Tušu, ker se 
jim le-ta zdi najcenejši, čeprav ima druge stvari precej dražje. Mercator pa svoje kupce 
privablja z nizkimi cenami sirov, salam in mleka, kar vsakodnevno kupujemo. Za ljudi, ki 
imajo radi hitro pripravljene jedi, je pravšnja prodajalna Spar, saj so tu najcenejše zamrznjene 
jedi, žitarice in testenine, juhe, konzerve, vložena povrtnina, namazi in otroška hrana. Po 
pijačo, tako alkoholno kot tudi brezalkoholno, slane in sladke prigrizke, hrano za domače 
ljubljenčke, čistila in izdelke za osebno nego pa se je najbolje odpraviti v E.Leclerc. Tu bomo 
najugodneje našli tudi sestavine, ki so nepogrešljive v vsaki kuhinji in brez njih težko 
pripravimo kosilo, kot so sol, kis, olje, moka…  
 
Zgornja analiza in razlaga je zasnovana na osnovi absolutnih cen, v nadaljevanju pa sem 
proučila tudi relativne cene. Najprej sem za vsak artikel izračunala povprečno ceno, nato pa 
relativno ceno v vsaki izmed trgovin (glej Prilogo 7 a). Prvi stolpec razpredelnice v Prilogi 7a 
so povprečne cene posameznega izdelka. Te sem izračunala tako, da sem seštela štiri cene 
istega izdelka iz posameznih prodajaln in jih nato delila s štiri. Nato sem ceno izdelka v 
posamezni prodajalni delila s povprečno ceno. Tako sem ugotovila, ali je cena izdelka v 
posamezni prodajalni nad ali pod povprečno ceno. Če je bil rezultat večji od ena, je izdelek v 
določeni prodajalni nad povprečno ceno, če pa je bil rezultat manjši od ena, pa je izdelek v 
obravnavani prodajalni cenejši od povprečne cene. V razpredelnici sem nato z vijolično barvo 
označila cene v posamezni prodajalni, ki so nižje od povprečne. Že na prvi pogled ugotovimo, 
da je največ izdelkov, ki imajo cene nižje od povprečja, v Sparu in E.Leclercu. 102 od 150 
obravnavnih izdelkov imata v omenjenih prodajalnah nižje cene od povprečne. Sledi jima 
Mercator s 43 izdelki s podpovprečno ceno, najmanj, le 33 od 150 izdelkov pa jih je v Tušu. 
Tudi z vidika relativnih cen sta najcenejša Spar in E.Leclerc. V predzadnji vrstici tabele v 
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Prilogi 7a sem seštela vse relativne cene po posameznih prodajalnah. V tem primeru je 
najcenejši Spar, kljub temu da imata Spar in E.Leclerc enako število izdelkov s ceno, ki je 
nižja od povprečne. Očitno ima Spar za malenkost cenejše izdelke. Enak je rezultat, če 
pogledamo skupno relativno ceno (zadnja vrstica tabele v Prilogi 7a), ki sem jo dobila tako, 
da sem izračunala povprečno ceno vseh izdelkov, s katero sem nato delila ceno vseh izdelkov 
po posamezni prodajalni. Tudi v tem primeru vidimo, da je cena vseh izdelkov v Sparu in 
E.Leclercu nižja (manjša od 1), v Tušu in Mercatorju pa višja (večja od 1) od povprečne cene 
vseh izdelkov. Tudi skupna relativna cena nam pokaže, da je najdražji Tuš, najcenejši pa 
Spar. 
 
V Prilogi 7b sem v tabeli prikazala relativne cene posameznih sklopov. Te sem dobila tako, 
da sem izračunala povprečno ceno vsote vseh izdelkov v določenem sklopu, s katero sem nato 
delila ceno vsote izdelkov po posameznih prodajalnah. Če je bila relativna cena večja od ena, 
pomeni, da je v obravnavani prodajalni določen sklop dražji od povprečja in obratno. Z 
rumeno barvo sem označila tiste sklope po posameznih prodajalnah, ki imajo ceno nižjo od 
povprečja. Kljub temu, da ima po absolutnih cenah največ sklopov z najnižjo ceno E.Leclerc, 
je pri relativnih cenah situacija drugačna. Že takoj lahko vidimo, da je največ sklopov s ceno, 
ki je nižja od ena, v Sparu in E.Leclercu. V Sparu so to vsi sklopi, razen sadja in zelenjave ter 
delikatese, v E.Leclercu pa je takšnih 10 od 14 sklopov. V slednjem imajo ceno, ki je višja od 
povprečja, naslednji sklopi: sadje in zelenjava, delikatesa, mleko in mlečni izdelki ter 
zamrznjene jedi. V Mercatorju je cena nižja od ena samo pri delikatesi in mlečnih izdelkih, 
Tuš pa je najbolj skromen, in sicer samo s sadjem in zelenjavo. V zadnji vrstici tabele v 
Prilogi 7b sem seštela vse relativne cene po posameznih prodajalnah. Tudi s tega vidika je 
najcenejši Spar, sledi mu E.Leclerc, najvišje cene pa ima zopet Tuš.  
 
Pri izdelkih, ki sem jih vključila v raziskavo, se tako v primeru absolutnih kot tudi relativnih 
cen izkaže, da sta Spar in E.Leclerc cenejša od Mercatorja in Tuša, vendar so razlike med 
Sparom in E.Leclercom majhne. Da bi to ugotovitev lahko posplošila na vse izdelke, ki se 
prodajajo v obravnavanih prodajalnah,  jo je potrebno potrditi še z ustreznim statističnim 
preizkusom. 
 
8.5.1. REZULTATI IN ANALIZA STATISTIČNE OBDELAVE 
 

Postopek, s katerim na podlagi vzorčnih podatkov ugotavljamo, ali je trditev, ki jo izražamo v 
obliki domneve, verjetno pravilna ali verjetno nepravilna, je statistično preizkušanje domnev. 
Domnevo, ki jo na podlagi vzorčnih podatkov preizkušamo, imenujemo ničelna domneva in 
jo označimo s H0. Hkrati z ničelno domnevo opredelimo še eno domnevo, ki jo imenujemo 
alternativna domneva in jo označimo s H1. Ta je ničelni domnevi nasprotna, kar pomeni, da se 
ničelna in alternativna domneva izključujeta.Če velja ničelna domneva, alternativna ne velja 
in narobe (Košmelj, Rovan, 1997, str. 196-197). 
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Preizkušanje domnev sem izvajala v štirih korakih (Košmelj, Rovan, 1997, str.230): 
1. korak: v skladu z vsebino proučevane problematike sem postavila ničelno in alternativno      
   domnevo, 
2. korak: izbrala sem ustrezen preizkus in preizkusila ničelno domnevo, 
3. korak: ugotovila sem, ali je razlika značilna ali ni značilna pri zanemarljivi stopnji  
    tveganja, 
4. korak: sprejela sem sklep v skladu z ugotovitvami v 3. koraku in z opredelitvijo ničelne   
    in alternativne domneve, ki je bila postavljena v 1. koraku. 
 
Moja ničelna domneva je, da razlik v cenah med obravnavanimi prodajalnami ni. 
H0: PT=PS=PM=PL 

 
Alternativna domneva pa predvideva, da so razlike med cenami po posameznih prodajalnah 
značilne. 
H0: PT ≠ PS ≠ PM ≠ PL 
 
Ustrezni preizkus je F preizkus, ki ga izračunavamo kot razmerje med ocenjeno varianco med 
postopki (v mojem primeru prodajalnami) in ocenjenim ostankom variance. Cilj analize 
variance za odvisne vzorce, ki sem jo uporabila tudi sama, je ustrezno ovrednotiti razlike med 
postopki. To analizo variance sem uporabila tudi sama, saj opazujem iste enote (izdelke oz. 
artikle) v različnih prodajalnah, kar pomeni, da gre za odvisni vzorec. 
 
Pognala sem SPSS s podatki o cenah in izvedla ANOVO za odvisne vzorce, pri čemer sem 
prišla do naslednjih ugotovitev (Priloga 8). Iz računalniškega izpisa SPSS programa 
Reliability izhaja, da je mogoče zelo zanesljivo (P = 0,0001) zavreči domnevo, da razlik v 
cenah v štirih prodajalnah (Tuš, Spar, Mercator in Leclerc) ni. Pri analizi variance, v kateri so 
bile izločene razlike med izdelki oz. artikli in so prišle do izraza le razlike med prodajalnami, 
je izračunani F= 7,5907 pri P = 0,0001 in je večji kot za običajni F preizkus (m1 = 3, m2 = 
447) in za strožji preizkus (m1 = 1, m2 = 149). Tako lahko zelo zanesljivo sklepamo, da so 
cene v posameznih prodajalnah različne. Ravno tako lahko na osnovi povprečne cene v 
stolpcu Mean trdimo, da sta tuja dva trgovca Spar in E.Leclerc cenejša od domačih dveh – 
Mercatorja in Tuša. Tudi v tem primeru sta povprečni ceni Spara in E.Leclerca zelo blizu, 
zato je težko reči, kdo od njiju je cenejši. V Sparu je sicer povprečna cena, izračunana na 
osnovi absolutnih cen, za dobre 3 SIT nižja, tako lahko zaključim, da je Spar malenkostno 
cenejši od E.Leclerca. 
 
V zgornjem odstavku so predstavljene ugotovitve, ki so pridobljene neposredno v 
prodajalnah. Zanimalo pa me je tudi, kako cene v posameznih prodajalnah vidijo kupci, zato 
sem naredila tudi anketo.  
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8.5.2. ANALIZA IN RAZLAGA REZULTATOV ANKETE 
 
V prvem delu analize ankete sem si najprej pogledala osnovne demografske podatke o 
anketirancih, v drugem delu pa sem proučila njihove odgovore glede prodajaln. 
 
SPOL (7. vprašanje) 
V vzorec je bilo zajetih 20 moških (20 %) in 80 žensk (80 %). 
 
STAROST (8.vprašanje) 
Slika 1: Struktura anketirancev glede na starost 

Struktura anketirancev glede na starost

36%

30%

19%
12% 3%

30-39 let

40-49 let

20-29 let

50-59 let

Nad 60
l t

 
Vir: Vprašalnik »Raziskava o cenah v prodajalnah«, 15.4.-24.4.2003. 

 
S Slike 1 je razvidno, da so v vzorcu zastopani vsi starostni razredi, razen razred pod 20 let. 
Največ anketirancev se je uvrstilo v razred od 30-39 let (36 %), sledita starostna skupina od 
40-49 let (30 %) in skupina od 20-29 let (19 %). Najslabše zastopana pa je skupina nad 60 let 
(3 %). 
 
KRAJ BIVANJA (9. vprašanje) 
Pri kraju bivanja sem si pomagala s telefonskimi področnimi kodami, na katere je razdeljena 
Slovenija. Kot prikazuje Tabela 17, je večina anketirancev iz Kranja (76 %), manj iz 
Ljubljane (23 %). Na to vpliva tudi dejstvo, da je anketiranje potekalo na ulicah Ljubljane in 
Kranja. Iz območja Novega mesta prihaja samo en anketiranec iz Kopra, Maribora in Celja pa 
ni nobenega. 
 
Tabela 17: Struktura anketirancev glede na kraj bivanja 
 
Kraj bivanja Frekvence Deleži anketirancev (%)
Kranj 76 76
Ljubljana 23 23
Novo mesto 1 1
Skupaj 100 100
Vir: Vprašalnik »Raziskava o cenah v prodajalnah«, 15.4.-24.4.2003. 
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IZOBRAZBA (10. vprašanje) 
S Slike 2 je razvidno, da ima v vzorcu največ anketirancev končano poklicno ali srednjo šolo 
(47 %), nekaj manj visoko ali univerzitetno stopnjo (31 %), osnovnošolsko izobrazbo pa ima 
22 % anketirancev.  
 
Slika 2: Struktura anketirancev glede na izobrazbo 
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Vir: Vprašalnik »Raziskava o cenah v prodajalnah«, 15.4.-24.4.2003. 
 
ZAPOSLITVENI STATUS (11. vprašanje) 
Tabela 18: Struktura anketirancev glede na zaposlitveni status 
 
Zaposlitveni status Frekvence Deleži anketirancev (%)
Obrtnik 1 1
Vodstveni delavec 5 5
Uslužbenec (v pisarni) 38 38
Delavec 41 41
Študent/Dijak 1 1
Gospodinja  0 0
Samostojni poklic 2 2
Upokojenec 4 4
Brezposeln 1 1
Drugo 7 7
Skupaj 100 100
Vir: Vprašalnik »Raziskava o cenah v prodajalnah«, 15.4.-24.4.2003. 
 
Tabela 18 prikazuje, da v vzorcu glede na zaposlitveni status prevladujejo delavci (41 %) in 
uslužbenci v pisarni (38 %), sledijo jim drugi poklici (7 %), vodstveni delavci (5 %) in 
upokojenci (4 %). 
 
VELIKOST GOSPODINJSTVA (12. vprašanje) 
S Slike 3 je razvidno, da vzorec sestavljajo anketiranci, ki prihajajo večinoma iz 
gospodinjstev s štirimi člani (44 %). Sledijo jim gospodinjstva s tremi člani (22 %) in 
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gospodinjstva z dvema članoma (17 %). Za vzorec sem izračunala tudi povprečje, ki kaže, da 
ima gospodinjstvo anketiranca v povprečju 3,43 članov. 
 
Slika 3: Struktura anketirancev glede na število članov gospodinjstva 
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Vir: Vprašalnik »Raziskava o cenah v prodajalnah«, 15.4.-24.4.2003. 
  
DOHODEK GOSPODINJSTVA (13. vprašanje) 
S Slike 4 je razvidno, da je največ slovenskih anketirancev ocenilo, da ima njihovo 
gospodinjstvo v primerjavi s slovenskim povprečnim dohodkom povprečni dohodek (69 %). 
20 % anketirancev je ocenilo, da je njihov dohodek gospodinjstva podpovprečen. Ostali 
dohodkovni razredi so slabše zastopani. 
 
Slika 4: Struktura anketirancev glede na dohodek v primerjavi s slovenskim povprečjem 
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Vir: Vprašalnik »Raziskava o cenah v prodajalnah«, 15.4.-24.4.2003. 
 
Pri razlagi dohodka gospodinjstva je potrebno opozoriti na občutljivost tega vprašanja, saj 
imajo ljudje taka vprašanja za zelo osebna in nanje neradi odgovarjajo. Zato je bilo vprašanje 
o višini dohodka postavljeno tako, da je kar najmanj posegalo v zasebnost anketiranca, saj se 
je nanašal na državno povprečje (ni bila navedena konkretna višina). Vsak anketiranec se je 
po svoji oceni uvrstil v navedeni dohodkovni razred. Zaradi narave vprašanja se je veliko 
ljudi opredelilo za povprečni dohodek, kar je po eni strani lahko tudi posledica tega, da ljudje 
neradi izstopajo iz povprečja. 
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V nadaljevanju bom predstavila odgovore na zastavljena vprašanja 
 
1. vprašanje 
V prvem vprašanju sem anketirance vprašala katero prodajalno obiščejo najpogosteje in prišla 
do naslednjih rezultatov: S Slike 5 lahko vidimo, da 56 % anketirancev najpogosteje obišče 
Mercator, sledi mu Spar s 26 % anketirancev. Mercatorjeve prodajalne so namreč zelo 
razširjene, poleg tega pa je vedno več nakupovalnih centrov, ki poleg nakupov nudijo tudi 
zabavo in  nakup se lahko spremeni v poseben družinski izlet. 
 
Slika 5: Struktura anketirancev glede na najpogostejši obisk prodajaln 
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Vir: Vprašalnik »Raziskava o cenah v prodajalnah«, 15.4.-24.4.2003. 
 
2. vprašanje 
Tabela 19: Struktura anketirancev glede na pogostost obiska 
 
Pogostost obiska Frekvence Deleži anketirancev (%)
Manj kot 1x mesečno 1 1 
1x mesečno 15 15 
1x tedensko 47 47 
Večkrat tedensko 32 32 
Vsak dan 5 5 
Skupaj 100 100 
Vir: Vprašalnik »Raziskava o cenah v prodajalnah«, 15.4.-24.4.2003. 
 
Pri drugem vprašanju me je zanimalo, kako pogosto anketiranci obiščejo prodajalno, kar se je 
navezovalo na prvo vprašanje. Iz Tabele 19 je razvidno, da 47 % anketirancev obišče 
prodajalno enkrat tedensko, sledijo pa anketiranci, ki obiščejo prodajalno večkrat tedensko 
(32 %). 
 
3. vprašanje 
Tukaj sem anketirance povprašala o najpomembnejšem dejavniku pri obisku prodajalne. S 
Slike 6 je razvidno, da imajo anketiranci precej podobno mnenje o pomembnosti cen (32 %), 
ponudbi in kakovosti izdelkov (31 %) ter lokaciji in parkirišču (26 %). 
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Slika 6: Delež anketirancev glede na najpomembnejši dejavnik 
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Vir: Vprašalnik »Raziskava o cenah v prodajalnah«, 15.4.-24.4.2003. 
 
4. vprašanje 
Slika 7: Mnenja o najcenejših sklopih po posamezni prodajalni 
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Vir: Vprašalnik »Raziskava o cenah v prodajalnah«, 15.4.-24.4.2003. 
 
Pri tem vprašanju so se morali anketiranci odločiti v kateri prodajalni se jim zdi določen sklop 
izdelkov najcenejši, kar prikazuje zgornji graf. Na osi X so sklopi zaradi prevelike količine 
besedila označeni samo s številkami, v Prilogi 9 pa so sklopi napisani tudi z besedami. Največ 
anketirancev meni, da je kar 9 sklopov od 14 najcenejših v Sparu, ostalih 5 sklopov pa v 
Mercatorju. 
 
5. vprašanje 
Tukaj me je zanimalo, če anketiranci običajno kupujejo v prodajalni, kjer so cene najbolj 
ugodne. 55 % jih je odgovorilo pritrdilno, 45 % pa zanikalo. 
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6. vprašanje 
To vprašanje pa je anketirance spraševalo, katera prodajalna se jim na splošno zdi najcenejša. 
Slika 8 nam jasno pokaže, da 43 % anketirancev meni, da je najcenejši Spar, sledita pa mu 
Tuš z 28 % in Mercator s 25 % anketirancev. 
 
Slika 8: Struktura anketirancev glede na mnenje o najcenejši prodajalni 
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Vir: Vprašalnik »Raziskava o cenah v prodajalnah«, 15.4.-24.4.2003. 
 
V nadaljevanju bom s pomočjo kontingenčnih tabel in grafov predstavila nekaj povezav med 
vprašanji. 
 
13. in 3., 5. oz. 6 vprašanje 
Zanimalo me je, kako vpliva dohodek (13. vprašanje) na pomembnost dejavnikov (3. 
vprašanje) in kako vpliva na kupovanje v najcenejši prodajalni (5. vprašanje) ter na mnenje o 
najcenejši prodajalni (6. vprašanje). 
 
Slika 9: Pomembnost dejavnikov glede na dohkodek 
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Vir: Vprašalnik »Raziskava o cenah v prodajalnah«, 15.4.-24.4.2003. 
 
S Slike 9 lahko vidimo, da so ljudem z močno podpovprečnim dohodkom najpomembnejše 
cene (67 %), kar je tudi razumljivo. Tudi anketirancem z podpovprečnim dohodkom so 
najpomembnejše cene (35 %), precej pa jim pomeni tudi že ponudba in kakovost izdelkov 
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(30%). Zanimivo je tudi to, da je 5 % anketirancev s podpovprečnim dohodkom omenilo kot 
najpomembnejši dejavnik različne možnosti plačila. To si lahko razlagamo s tem, da so imeli 
v mislih razna odložena plačila, kot so čeki in podobno. Anketiranci s povprečnim dohodkom 
so bili precej enotni glede cen (32 %), lokacije in parkirišča (32 %) ter ponudbe in kakovosti 
izdelkov (29 %). Anketirancem z nadpovprečnim dohodkom pa je daleč najpomembnejša 
ponudba in kakovost izdelkov (63 %). Enako pomembnost pa pripisujejo cenam, lokaciji in 
parkirišču ter prodajnemu osebju. 
 
S spodnje slike lahko vidimo, da so anketiranci s povprečnim (54 %), podpovprečnim (75 %) 
in močno podpovprečnim (67 %) dohodkom odgovorili pritrdilno na vprašanje, če kupujejo v 
prodajalnah, kjer so cene najbolj ugodne. Pri anketirancih z nadpovprečnim dohodkom pa po 
pričakovanjih cene niso pomembne, saj 88 % anketirancev ne kupuje v prodajalnah z 
najugodnejšimi cenami. Kot smo videli zgoraj, sta njim bolj pomembna ponudba in kakovost 
izdelkov. 
 
Slika 10: Odvisnost kupovanja v najcenejših prodajalnah od dohodka 
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Vir: Vprašalnik »Raziskava o cenah v prodajalnah«, 15.4.-24.4.2003. 
 
S Slike 11 je razvidno, da so anketiranci iz vseh dohodkovnih razredov zedinjeni glede 
najcenejše prodajalne. Vsi so mnenja, da je najcenejši Spar. Največ je v to prepričanih 
anketirancev z nadpovprečnim (75 %) in močno podpovprečnim dohodkom (67 %). O Tušu 
imajo najboljše mnenje anketiranci s podpovprečnim dohodkom (35 %), o Mercatorju 
anketiranci s povprečnim dohodkom (32 %), o E.Leclercu pa anketiranci z močno 
podpovprečnim dohodkom (33 %). Zanimivo je tudi to, da anketiranci z nadpovprečnim 
dohodkom in močno podpovprečnim dohodkom ne omenjajo Mercatorja kot najcenejše 
prodajalne. 
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Slika 11: Mnenje o najcenejši prodajalni glede na dohodek 

Mnenje o najcenejši prodajalni glede na dohodek

0%

20%

40%

60%

80%

Tuš Spar Mercator Leclerc

Prodajalna

Nadpovprečen doh.

Povprečen doh.
Podpovprečen doh.

Močno podpovpr.doh.

 
Vir: Vprašalnik »Raziskava o cenah v prodajalnah«, 15.4.-24.4.2003. 
 
10. in 4. oz. 5. vprašanje 
V nadaljevanju me je zanimalo, kako vpliva izobrazba na mnenje o tem v kateri prodajalni je 
določen sklop izdelkov najcenejši (4. vprašanje) in kako vpliva na kupovanje v prodajalni, 
kjer so cene najbolj ugodne (5. vprašanje). 
 
Tukaj sem si za vsak segment posebej glede na izobrazbo pogledala, kje se jim določen sklop 
izdelkov zdi najcenejši. Pri anketirancih z osnovnošolsko izobrazbo prevladuje Spar. Kar pri 
12 sklopih od 14 obravnavanih se je največji odstotek anketirancev iz tega segmenta odločil 
za Spar (glej Prilogo 10a). Le za dva sklopa, in sicer sladkor, sol, olje, kis, mlevske izdelke ter 
delikateso 41 % anketirancev z osnovno šolo meni, da so najcenejši v Mercatorju. E.Leclerc 
omenja le po 5 % anketirancev z osnovno šolo, vendar še to samo pri treh sklopih. 
 
Pri anketirancih s poklicno ali srednjo šolo je situacija malce drugačna (glej Prilogo 10b). Pri 
petih sklopih izdelkov se je največ anketirancev odločilo, da je najcenejši Spar, pri drugih 
petih pa jih največ meni, da je najcenejši Mercator. Za ostale štiri sklope pa se je enako 
število anketirancev iz obravnavanega segmenta odločilo za Spar in Mercator.Pri žitaricah in 
testeninah ter zamrznjenih jedeh se je kar 47 % anketirancev s poklicno ali srednjo šolo 
odločilo za Mercator. Za vino in alkoholne pijače pa 45 % anketirancev iz obravnavanega 
segmenta meni, da jih najceneje lahko kupijo v Sparu. E.Leclerc je zopet zastopan v manjšini, 
še največ anketirancev (11 %) ga omenja pri vloženi povrtnini in konzervah. 
 
Anketirancem z visoko ali univerzitetno izobrazbo pa se pri največih sklopih,  11 od 14, 
najugodnejši zdi Mercator. Pri hrani za pse in muce pa se je več kot polovica anketirancev iz 
tega segmenta (55 %) odločila za Spar. Zanimivo je tudi to, da pri delikatesi enako število 
anketirancev iz tega segmenta, in sicer 23 %, omenja tako Tuš kot tudi E.Leclerc. Na splošno 
ugotavljam, da se z višjo izobrazbo potrošnikov povečuje naklonjenost Mercatorju. To lahko 
pripišem tudi temu, da imajo ljudje z nižjo izobrazbo več časa za proučevanje cen v 
prodajalnah. Zanimivo pa je tudi to, da anketiranci z nadpovprečnim dohodkom sploh ne 
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omenjajo Mercatorja kot najcenejše prodajalne. Vzrok je lahko v tem, da anketiranci z visoko 
ali univerzitetno izobrazbo niso mnenja, da imajo nadpovprečen dohodek, saj se je vsak 
anketiranec po svoji oceni uvrstil v navedene dohodkovne razrede. 
 
Slika 12: Odvisnost kupovanja v najcenejših prodajalnah od izobrazbe 
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Vir: Vprašalnik »Raziskava o cenah v prodajalnah«, 15.4.-24.4.2003. 
 
V nadaljevanju me je zanimalo tudi, kako vpliva izobrazba na kupovanje v prodajalni, kjer so 
cene najbolj ugodne. S Slike 12 lahko vidimo, da 77 % anketirancev z osemletko in 57 % 
anketirancev s poklicno ali srednjo šolo kupuje v prodajalnah, kjer so cene najbolj ugodne. 
Obratno je pri anketirancih z visoko ali univerzitetno izobrazbo, kjer jih je 65 % to zanikalo. 
Vidimo, da se vpliv cen z višjo izobrazbo zmanjšuje. 
 
8. in 3. oz. 5. vprašanje 
Zanimalo me je, kako vpliva starost (8.vprašanje) na pomembnost dejavnikov (3. vprašanje) 
in na kupovanje v prodajalnah z najugodnejšimi cenami (5. vprašanje).  
 
Iz Priloge 11 lahko vidimo, da je največ anketirancev (53 %) v starostni skupini 20-29 let kot 
najpomembnejši dejavnik navedlo ponudbo in kakovost izdelkov. Največ anketirancev med 
30. in 39. (39 %) ter 40. in 49. letom (37 %) pa je navedlo ceno. Največ anketirancev (33 %) 
v starostni skupini 50-59 let pa je zopet kot najpomembnejši dejavnik navedlo ponudbo in 
kakovost izdelkov. V starostnem razredu nad 60 let pa je enakemu številu anketirancev (33 
%) enako pomembna ponudba in kakovost izdelkov, lokacija in parkirišče ter prodajno 
osebje. Cenovno so najbolj občutljivi anketiranci med 30. in 49. letom. 
 
Zanimalo pa me je tudi, kako vpliva starost na kupovanje v najcenejši prodajalni. Kot lahko 
vidimo s spodnje slike, pri vseh starostnih razredih prevladuje pozitiven odgovor na 
vprašanje, če kupujejo v prodajalnah, kjer so cene najbolj ugodne, razen pri starostnih 
razredih 30-39 in 50-59 let, kjer so odgovori izenačeni. Tukaj je zanimivo, da kar 67 % 
anketirancev starejših od 60 let kupuje v prodajalnah, kjer so cene najbolj ugodne, čeprav pri 
pomembnosti dejavnikov cen sploh niso omenjali. 
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Slika 13: Odvisnost kupovanja v najcenejših prodajalnah od starosti 
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Vir: Vprašalnik »Raziskava o cenah v prodajalnah«, 15.4.-24.4.2003. 
 
12. in 2. oz. 3. vprašanje 
Zanimalo me je tudi, kako vpliva število članov (12. vprašanje) na pogostost obiska (2. 
vprašanje) in na pomembnost dejavnikov (3. vprašanje). 
 
Slika 14: Pogostost obiska glede na število članov gospodinjstva 
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Vir: Vprašalnik »Raziskava o cenah v prodajalnah«, 15.4.-24.4.2003. 
 
Z zgornje slike je razvidno, da 40 % anketirancev z enim članom obišče prodajalno enkrat ali 
večkrat tedensko, medtem ko enkrat tedensko obišče prodajalno kar 53 % anketirancev z 
dvema članoma. Pri anketirancih s tremi člani jih enkrat tedensko obišče prodajalno 41 %, pri 
tem pa moramo upoštevati tudi, da jih 9 % obišče prodajalno vsak dan. Podobno je tudi pri 
anketirancih s štirimi člani, saj 48 % le-teh obišče prodajalno enkrat tedensko. Pri 
anketirancih s petimi člani pa jih polovica obišče prodajalno večkrat tedensko. Zanimivo pa 
je, da vsi anketiranci s šestimi člani, ki so bili vključeni v mojo raziskavo, obiščejo prodajalno 
enkrat tedensko. Na splošno lahko ugotovimo, da se pogostost obiska povečuje s številom 
članov. 
V Prilogi 12 prikazujem odvisnost najpomembnejšega dejavnika od števila članov. 40 % 
anketirancem z enim članom je najpomembnejša ponudba in kakovost izdelkov, medtem ko je 
41 % anketirancem z dvema članoma najpomembnejša lokacija in parkirišče. Tudi največ 
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anketirancev s tremi člani (36 %) najbolj preferira ponudbo in kakovost izdelkov. 36 % 
anketirancem s štirimi in 40 % s petimi člani pa je najpomembnejša cena. Anketiranci s 
šestimi člani pa so izenačeni glede cene in vzdušja v prodajalni. Tudi v tem primeru lahko 
vidimo, da gospodinjstva z več člani dajejo večji poudarek ceni. 
 
7. in 5. vprašanje 
Tukaj me je zanimalo, kako vpliva spol (7. vprašanje) na kupovanje v prodajalni, kjer so cene 
najugodnejše (5. vprašanje). 
 
Iz Tabele 20 lahko vidimo, da je anketirancem ženskega spola bolj pomembno, da kupujejo v 
najcenejših prodajalnah, saj je tako odgovorilo 56 % vprašanih, medtem, ko so bili moški 
izenačen: 50 % jih kupuje v prodajalnah z najugodnejšimi cenami, drugih 50 % pa kjerkoli. 
Vidimo, da so ženske bolj cenovno občutljive kot moški. 
 
Tabela 20: Kupovanje v cenovno najugodnejših prodajalnah glede na spol 
 
KUPUJE, KJER JE NEJCENEJE Da Ne Skupaj 
Moški 50% 50% 100% 
Ženske 56% 44% 100% 
Vir: Vprašalnik »Raziskava o cenah v prodajalnah«, 15.4.-24.4.2003. 
 
V tem delu raziskave sem s pomočjo anket ugotovila, da se pomembnost cen zmanjšuje z 
višjim dohodkom in višjo izobrazbo. Glede na spol dajejo cenam večji poudarek ženske in 
tista gospodinjstva z večjim številom članov. Kljub temu, da večina anketirancev ve, da je 
najcenejši Spar, pa to ni najpogosteje obiskana prodajalna, kar kaže na to, da danes cena ni 
več odločilnega pomena. 
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9. SKLEP  
 
Izjemno pomembni sestavini vsake trženjske strategije trgovine na drobno sta učinkovito 
vplivanje na porabnike glede izbire prodajalne in nato še maksimiziranje nakupa v izbrani 
prodajalni. Postopoma si kupci oblikujejo svoje stališče o prodajalni. Določene značilnosti 
prodajalne kupce od nje odvračajo ali jih privlačijo. To so lahko izguba časa in drugi stroški 
nakupovanja ali pa cene. Nekatere bodo visoke cene odvrnile, pritegnile pa bodo tiste, ki 
pričakujejo visoko kakovost. Prav tako bodo nekaterim kupcem velike prodajalne, kot npr. 
hipermarketi, pomenile ugodno in dobro izbiro, druge pa bodo prestrašile in odvrnile od 
nakupovanja. Za mnoge kupce je nakupovanje dolgočasno, vsakdanje opravilo, medtem ko 
drugi vidijo v nakupovanju zadovoljevanje različnih osebnih potreb. Z razvojem velikih 
hipermarketov pa je za nekatere nakupovanje postalo neke vrste sobotni družinski izlet, ker za 
te stvari med tednom nimajo časa. Predstave kupcev o določeni prodajalni odločilno vplivajo 
na proces ocenjevanja in razvrščanja osebnih stališč do značilnosti posamezne prodajalne.  
 
Oblikovanje cen neposredno vpliva na obseg prodaje. Realno kupci ne morejo primerjati več 
kot nekaj deset cen izdelkov, zato poskušajo posplošiti cenovno podobo na podlagi teh nekaj 
primerjav. 
 
Namen mojega diplomskega dela je bil primerjati drobnoprodajne cene štirih konkurentov: 
Tuša, Spara, Mercatorja in E.Leclerca. V raziskavo sem vključila 150 popolnoma enakih 
izdelkov in primerjala njihove cene v teh štirih prodajalnah. Na podlagi raziskave sem 
ugotovila, da sta najcenejša Spar in E.Leclerc. Slednji ima pri največjem številu izdelkov 
najnižjo ceno, v Sparu pa bi najceneje lahko kupili vse izdelke, vključene v raziskavo. 
E.Leclec je najcenejši tudi po številu sklopov izdelkov. Za najdražjo prodajalno pa se je 
izkazal Tuš. 
 
Tudi če pogledamo relativne cene, se izkaže, da je Spar za malenkost ugodnejši od 
E.Leclerca. Do enake ugotovitve pridemo, če primerjamo relativne cene sklopov. Tudi v tem 
primeru je najdražji Tuš. 
 
V drugem delu raziskave sem cene še statistično obdelala. Ugotovila sem, da lahko zavrnem 
ničelno domnevo, da so cene v vseh prodajalnah enake oz. da razlike med njimi niso značilne. 
Rezultati se ujemajo s prejšnjimi ugotovitvami. Spar je malenkostno cenejši od E.Leclerca, 
Tuš pa je zopet najdražji. Vsi ti rezultati so bili pridobljeni z opazovanjem cen po 
prodajalnah, z anketo pa sem dobila tudi mnenje ljudi o najcenejši prodajalni. 
 
Iz ankete sem ugotovila, da največ anketirancev ocenjuje, da je najcenejši Spar in da ima tudi 
največ sklopov z najnižjo ceno, čeprav pa največ anketirancev največkrat obišče Mercator. To 
je verjetno posledica velike razširjenosti Mercatorjevih hipemarketov, ki nekaterim 
predstavljajo sobotni izlet in ne le nakupovanje. Kupovanje v prodajalnah kjer so cene 
najugodnejše, se zmanjšuje z višjim dohodkom in tudi z višjo izobrazbo kupcev. Prav tako 
anketiranci z višjim dohodkom pripisujejo manjši pomen ceni. Glede cen so najbolj občutljivi 
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anketiranci med 30. in 49. letom starosti. Ugotovila sem tudi, da se pogostost obiska 
prodajalne povečuje z večjim številom članov v gospodinjstvu, kar je pričakovano, saj takšne 
družine tudi konzumirajo več. Posledica tega je tudi to, da so družine z več člani bolj 
občutljive na ceno. 
 
Zgoraj našteti razlogi me prepričujejo, da je najcenejši Spar, česar se zavedajo tudi kupci, 
vendar pa Sparovih prodajaln ne obiščejo največkrat. Torej lahko povzamem, da se pri ljudeh, 
sploh pri tistih z višjim dohodkom in bolj izobraženih, zmanjšuje pomen cene in so jim 
pomembni tudi drugi dejavniki. Tu lahko vidim, da se potrjujejo ugotovitve iz teorije, ki 
pravi, da so ljudem vedno bolj pomembni drugi dejavniki, kot so ponudba in kakovost 
izdelkov, vzdušje, lokacija, itd.To pa hkrati pomeni, da se bodo morale prodajalne vedno bolj 
posvečati tudi  drugim dejavnikom poleg cene in si tudi z njimi pridobiti konkurenčno 
prednost. 
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PRILOGA 1 
 
Tabela 1: Poslovni izid pravnih oseb v gospodarstvu RS v obdobju 1996 – 2001 in indeksi  
               rasti posameznih kategorij poslovnega izida za leto 2001 glede na leto 2000 
 
                

  GOSPODARSTVO (Skupaj od A - Q) - V MIO SIT 
           
KATEGORIJA 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Indeks 01/00 
Prihodki 5.675.134 6.515.716 7.087.515 7.842.728 9.093.266 10.138.431 111,49
Odhodki 5.739.112 6.508.587 7.045.866 7.702.927 8.976.338 10.412.371 116
Celotni dobiček 139.976 198.855 233.607 290.018 341.998 380.887 111,37
Čisti dobiček 121.764 177.258 209.269 258.786 303.289 337.564 111,3
Plače in drugi str.dela 787.737 876.917 954.108 1.051.007 1.180.002 1.321.673 112,01
Celotna izguba 182.112 180.995 172.644 139.159 185.603 636.783 343,09
Čista izguba 182.181 181.126 172.733 139.266 185.768 637.008 342,9
Prihodki na zaposl.** 12.146 14.155 15.438 16.921 19.402 21.414 110,37
Povpr. št. zaposl.* 467.238 460.376 459.094 463.481 468.677 473.445 101,02
Število družb* 35.786 36.717 37.585 37.553 37.695 37.210 98,71
Vir: Agencija RS za plačilni promet; Zaključni računi (ZR) družb 1996 - 2001   
*povprečno št. zaposlenih in št. družb sta prikazana v dejanskih vrednostih   
**prihodek na zaposlenega je prikazan v 000 SIT     
 
 
Tabela 2: Poslovni izid pravnih oseb v trgovini (G) v obdobju 1996 – 2001 in indeksi rasti   
                posameznih kategorij poslovnega izida za leto 2001 glede na leto 2000 
 
                

   TRGOVINA V MIO SIT    
           
KATEGORIJA 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Indeks 01/00 
Prihodki 1.893.771 2.201.978 2.362.212 2.640.685 3.023.776 3.393.849 112,24
Odhodki 1.875.114 2.173.493 2.332.635 2.595.901 2.974.019 3.334.096 112,11
Celotni dobiček 40.444 52.282 58.927 66.005 77.826 87.129 111,95
Čisti dobiček 34.172 44.958 51.337 57.220 68.204 75.354 110,48
Plače in drugi str.dela 129.001 151.011 163.114 175.154 194.534 218.695 112,42
Celotna izguba 21.382 22.903 28.467 20.141 27.013 27.244 100,85
Čista izguba 21.405 22.922 28.508 20.192 27.089 27.304 100,79
Prihodki na zaposl.** 24.090 27.455 29.317 33.597 37.898 41.716 110,07
Povpr. št. zaposl.* 78.613 80.202 80.576 78.598 79.787 81.357 101,97
Število družb* 14.821 14.904 14.990 14.256 13.750 12.946 94,28
Vir: Agencija RS za plačilni promet; Zaključni računi (ZR) družb 1996 - 2001   
*povprečno št. zaposlenih in št. družb sta prikazana v dejanskih vrednostih   
**prihodek na zaposlenega je prikazan v 000 SIT     
 
 
 
 
 



  2

PRILOGA 2 
 
Tabela: Struktura posameznih kategorij poslovnega izida trgovskih družb RS, ki so oddale  
             zaključni račun, glede na njihovo velikost v obdobju 1999 – 2001 
 
                      
    VELIKE TRG.DRUŽBE SRED. TRG.DRUŽBE MALE TRG. DRUŽBE
    (L. 1999-2001) - % (L. 1999-2001) - % (L. 1999-2001) - % 
KATEGORIJA (G) 1999 2000 2001 1999 2000 2001 1999 2000 2001
PRIHODKI 100 56,26 64,08 67,04 20,54 16,78 15,7 23,2 19,14 17,26
ODHODKI 100 56,3 63,88 66,85 20,33 16,74 15,68 23,37 19,38 17,48
CELOTNI DOBIČEK 100 47,3 59,87 63,41 27,19 19,46 18,38 25,52 20,67 18,21
ČISTI DOBIČEK 100 47,63 60,76 64,02 26,92 18,98 18,03 25,45 20,26 17,94
PLAČE IN DR. STR.DELA 100 55,27 58,08 60,2 18,27 16,53 15,69 26,46 25,39 24,11
CELOTNA IZGUBA 100 32,75 30,62 31,59 14,53 20,64 21,18 52,72 48,74 47,23
ČISTA IZGUBA 100 32,8 30,66 31,53 14,52 20,64 21,25 52,68 48,7 47,22
POVPR. ŠT.ZAPOSL. 100 49,16 52,4 54,61 17,19 15,39 14,88 33,65 32,2 30,51
ŠTEVILO DRUŽB 100 1,6 2,1 2,89 5,02 5,52 6,12 93,38 92,38 90,99
Vir: Agencija za plačilni promet, ZR 1999 - 2001       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  3

PRILOGA 3 
 
 

RAZISKAVA O CENAH V PRODAJALNAH 
 
1.) Katero izmed naštetih trgovin obiščete najpogosteje (obkrožite samo 1 odgovor):  

 Tuš 
 Mercator 
 Spar 
 Leclerc 

 
2.) Kako pogosto jo obiščete (obkrožite samo 1 odgovor):  

 Manj kot 1x mesečno 
 1x mesečno 
 1x tedensko 
 Večkrat tedensko 
 Vsak dan 

 
3.) Kaj Vam je pri obisku najbolj pomembno (obkrožite samo 1 odgovor):  

 Prodajno osebje 
 Vzdušje v prodajalni 
 Lokacija in parkirišče 
 Cene 
 Ponudba in kakovost izdelkov 
 Različne možnosti plačila (kartica, gotovina, čeki…) 

 
4.) V kateri izmed obravnavanih prodajaln se Vam zdi določen izdelek najcenejši   
      (označite z X): 

SKLOP IZDELKOV/PRODAJALNA TUŠ SPAR MERCATOR LECLERC
1. Sadje in zelenjava         
2. Otroška hrana, sladki namazi ter topli napitki         
3. Sladkor, sol, olje, kis in mlevski izdelki         
4. Juhe in začimbe         
5. Vložena povrtnina, konzerve in dodatki jedem         
6. Žitarice in testenine         
7. Delikatesa         
8. Mleko in mlečni izdelki         
9. Zamrznjene jedi         
10. Slan in sladek kotiček         
11. Vina in alkoholne pijače         
12. Brezalkoholne pijače         
13. Hrana za pse in muce         
14. Čistila in izdelki za osebno nego         
 
5.) Običajno kupujem živila v trgovini, kjer so cene najbolj ugodne (obkrožite samo 1 odgovor):  

 Da 
 Ne 
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6.) Katera izmed naštetih trgovin se Vam zdi najcenejša (obkrožite samo 1 odgovor): 
 Tuš 
 Mercator 
 Spar 
 Leclerc 

 
Za konec vas prosim še za nekaj podatkov o vas samih, ki mi bodo omogočili narediti statistično obdelavo 
  
7.) Spol (obkrožite):  Moški            Ženski 
 
8.) Starost (označite z X):  
 

Pod 20 20-29 30-39 40-49 50-59 Nad 60 
 
 
9.) Kraj bivanja   _________________________________ 
 
10.) Izobrazba ( obkrožite): 

 Osemletka 
 Poklicna ali srednja šola 
 Visoka ali univerzitetna izobrazba 

 
11.) Zaposlitveni status (obkrožite): 

 Kmet                                                                          
 Obrtnik 
 Vodstveni delavec 
 Uslužbenec ( v pisarni) 
 Delavec 
 Študent/Dijak 
 Gospodinja 
 Samostojni poklic 
 Upokojenec 
 Brezposeln 
 Drugo (navedite) _____________________     

 
               
12.) Koliko članov šteje vaše gospodinjstvo? ____________________ 
 
13.) Kako bi ocenili dohodek vaše družine v primerjavi s slovenskim: 

 Visoko nadpovprečen 
 Nadpovprečen 
 Povprečen 
 Podpovprečen 
 Močno podpovprečen 

 
 
 
Zahvaljujem se Vam za sodelovanje! 
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PRILOGA 4 
 
Tabela: Primerjava cen po posameznih prodajalnah 

IZDELEK OZ. ARTIKEL TUŠ SPAR MERCATOR LECLERC
1.) Kivi  (1 kg) 299,9 489 409 459
2.) Pomaranče (1kg) 249,9 215 239 279
3.) Ananas (1 kg) 329,9 489 419 569
4.) Banane (1 kg) 139,9 115 109 179
5.) Solata Endivja (1 kg) 259,9 229 349 229
6.) Zelje (1kg) 59,9 68 69 69
7.) Kumare (1 kg) 359,9 498 549 439
8.) Paradižnik (1 kg) 299 499 329 389
9.) Čebula (1 kg) 79,9 89 129 79
10.) Kosmiči Nesquick 450g 664,9 735 819 720
11.) Čokolešnik bebi 2kg 2099,9 1995 2135 2090
12.) Frutek breskav, riž 120g 159,9 136 157 155
13.) Krema Viki 750g 859,9 799 901 809
14.) Med gozdni 900g 1499,9 1319 1354 1399
15.) Sladki greh čok. 960g 1399,9 1219 1330 1169
16.) Puding vanili 40g 69,9 67 72 69
17.) Benquick kakao 800g 919,9 755 882 795
18.) Nescaffe cappuccino 125g 589,9 629 667 490
19.) Čaj hibiskus druž. 80g 339,9 325 365 335
20.) Čaj jagoda, vanilija 54g 329,9 315 344 315
21.) Vanili sladkor 10g 29,9 26 28,6 27
22.) Sladkor 1kg, Ormož 179,9 175 175 170
23.) Morska sol, fino mleta 1kg 99,9 89 99 85
24.) Moka pšenična tip 500 (roza) 154,9 145 148 128
25.) Koruzni zdrob 1kg 159,9 170 181 170
26.) Ješprenj special 1kg 199,9 189 205 195
27.) Olje GEA sončnično 1l 399,9 409 389 395
28.) Olje Zvezda sončnično 1l 434,9 355 333 335
29.) Vinski kis Talis 1l 209,9 219 230 215
30.) Knorr Blejska juha 63g 189,9 169 159 179
31.) Knorr Goveja juh. S testenin. 63g 189,9 199 197 185
32.) Maggi gobova juh. z jurčki 75g 199,9 135 212 145
33.) Vegeta 250g 379,9 358 359 355
34.) Čevap Maestro 25g 79,9 65 84 83
35.) Poper mleti Maestro 40g 199,9 198 211 205
36.) Kumarice Eta 650g 299,9 379 425 410
37.) Zelene olive Eta 650g 689,9 459 494 495
38.) Rjavi fižol Eta  415g 212,9 199 214 209
39.) Ajvar polpekoč Eta 650g 729,9 519 554 449
40.) Majoneza Hellmans 630g 719,9 597 598 699
41.) Ketchup 100 % Eta 550g 529,9 439 494 479
42.) Tuna Rio mare 160g 399,9 495 529 499
43.) Riba z zelenjavo 125g 279,9 225 278 229
44.) Pašteta Argeta jun. kokošja 100g 189,9 179 198 160
45.) Pašteta Kekec 75g 129,9 119 142 125
46.) Žemlja mala 55g 40 56 56 55
47.) Štručka sirova 70g 100 95 108 89
48.) Špageti Grande 7 500g 209,9 205 178 195
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49.) Polžki Ceres 32 500g 214,9 205 216 209
50.) Kapelati sirovi Mlinotest 250g 379,9 369 387 375
51.) Mortadela z olivami  1kg 1990,9 1990 1693 2159
52.) Posebna salama 1kg 1079,9 1090 1035 1182
53.) Šunka toast MIR  1kg 1899,9 2050 2220 1439
54.) Šunka Jurij  1kg 2199,9 2102 2019 2299
55.) Hrenovke v naravnem ovoju  1kg 1119,9 1498 1495 1450
56.) Sir Gauda Celeia 1kg 1439,9 1360 1331 1449
57.) Sir Šmarski Rok 25%  1kg 1559,9 1480 1449 1449
58.) Sir Livada 45%   1kg 1659,9 1349 1254 1499
59.) Sir Jošt 1kg 1399,9 1299 1367 1349
60.) Sir Edamec Celeia 1kg 1429,9 1620 1331 1449
61.) Sir Tamar lahki zelenjavni 140g 209,9 189 188 189
62.) Margarina Becel 250g 299,9 249 275 295
63.) Jogurt LCA borovnica, Celeia 180 g 99,9 89 91 98
64.) Jogurt Pro Bio 180g 99,9 85 91 85
65.) Jogurt navadni 3,2% 84,9 85 76 85
66.) Ego navadni 222g 79,9 99 97 89
67.) Skuta z jogurtom Danone 184,9 185 175 175
68.) Skuta Obstgarten 125g 129,9 119 124 119
69.) Smetena Hulala 1l 519,9 479 369 475
70.) Mleko Alpsko 1,6%  lahko.-vitaminiz. 1l 169,9 159 157 159
71.) Sladoled Planica 1000g 620 529 594 615
72.) Rogljički francoski Pečjak 280g 299,9 238 279 299
73.) Cmoki borovničevi Pečjak 500g 699,9 625 670 709
74.) Grah in korenje 450g (škatla iglo) 384 345 366 379
75.) Morski sadeži z zelenjavo Mariva 300g 849,9 639 715 699
76.) Sardele panirane Frigomar 400g 449,9 465 568 595
77.) Polpeti sojini Hokus 400g 579,9 548 587 549
78.) Medaljoni piščančji zlati 292g Ptuj 569,9 488 488 599
79.) Palčke Soletti 250g 239,9 217 239 210
80.) Prestice Soletti 200g 219,9 219 227 209
81.) Palčke slane Salzletten 150g 169,9 159 176 160
82.) Crunchips X-cut paprika 150g 299,9 249 303 245
83.) Rolada mini s posipom 115g 195 195 195 189
84.) Raffaello 150g 749,9 669 735 665
85.) Čokol.desert After eight 200g 529,9 499 592 529
86.) Čokolada Bali tablica 200g 399,9 369 413 395
87.) Keksi Hit 250g 239,9 229 252 209
88.) Domačica 350g 559,9 498 498 549
89.) Mars king size 74g 179,9 165 174 165
90.) Kinder bueno 43g 139,9 119 135 125
91.) Čok. Twix 58g 139,9 129 137 129
92.) Toblerone 100g 179,9 198 216 235
93.) Bonboni Softi 175g 239,9 239 258 235
94.) Kinder jajček  159,9 139 161 135
95.) Ricola bonb. Mint limona 50g 359,9 325 329 335
96.) Halls extra strong 32g 124,9 110 120 109
97.) Airwaves med&limona 99,9 95 99 90
98.) Viljamovka Prior 0,7 4779,9 4250 4679 4390
99.) Cynar 1l 2479,9 2250 2432 2220
100.) Liker Matiss breskev 0,7 1599,9 1490 1577 1470
101.) Vodka jagoda Fructal 0,7l 1559,9 1350 1487 1390



  7

102.) Refošk 1/1 vina KP 729,9 649 722 639
103.) Vino Teran Kras 1l 859,9 789 877 759
104.) Chardonnay (Ljutomerčan)  0,75 669,9 679 660 675
105.) Traminec (Jeruzalem-Ormož) 0,75 769,9 889 956 870
106.) Cviček (Krško) 1l 799,9 669 749 699
107.) Janževec 1l 539,9 399 598 515
108.) Union ploč.0,5 169,9 159 158 165
109.) Zlatorog 0,33 129,9 129 135 129
110.) Radler 0,5 149,9 165 157 159
111.) Red bull 299,9 299 312 229
112.) Zala 1,5l 89,9 85 94 80
113.) Radenska 1,5l 139,9 125 124 119
114.) Cocta 1,5 199,9 189 165 158
115.) Fanta Orange 1,5l 259,9 245 272 235
116.) ACE malina, ribez  1,5l 229,9 189 189 185
117.) Sola Multi  1,5l 189,9 189 189 185
118.) Sok nektar iz pomar.  1l 164,9 165 209 179
119.) Sirup Frupi ananas  1,5l 559,9 529 541 530
120.) Sirup Pika pomaranča Dana  1l 429,9 429 437 399
121.) Iso sport 0,5 119,9 115 126 110
122.) Ledeni čaj brusnica  0,5l 99,9 92 99 88
123.) Sok Ace 0,5 119,9 115 117 89
124.) Brik. Hobby Cat perut.-zelenj.  400g 259,9 235 257 245
125.) Brik. Friskies  losos&tuna  400g 319,9 229 317 299
126.) Brik. Darling meso  400g 239,9 252 257 239
127.) Whiskas govedina  400g 269,9 259 263 255
128.) Whiskas perutnina 100g 149,9 155 153 149
129.) Whiskas vrečka junior perut. 100g 129,9 135 128 125
130.) Sheba govedina 100g 209,9 199 198 195
131.) Cesar govedina 150g 274,9 239 264 255
132.) Chappi perut.-riž  800g 299,9 299 332 325
133.) Pal Pedigree goved.  400g 239,9 245 234 225
134.) Pedigree dry puran,riž,zelenj  500g 289,9 295 284 260
135.) ¸Pedigree 5 vrst perut.  800g 399,9 429 425 389
136.) Ava active power gel 1,5l 1199,9 1198 1199 1145
137.) Toaletni pap. Exskluziv 8x3 399,9 399 464 385
138. ) Bref WC gel tropic 100ml 279,9 279 265 240
139.) Stick Nivea dry za ženske 629,9 549 593 565
140.) Šampon Johnsons baby 500ml 659,9 615 695 635
141.) Šampon Head&shoul. 2v1 400ml 1099,9 998 1002 909
142.) Krema Solea soft 150ml 489,9 469 492 429
143.) Fa papaya grape tušgel 250ml 419,9 339 392 355
144.) Palmolive bodymilk 250ml 549,9 498 521 505
145.) Dent-a-med perfect extra white 75ml 459,9 439 453 405
146.) Gillete pena za britje 250ml 799,9 669 732 685
147.) Lady odstranjevalec laka 100ml 239,9 259 237 205
148.) Palčke Beby kobacaj 100 kom 139,9 109 122 169
149.) Vložki Always tanga (18 kom) 399,9 369 395 355
150.) Vložki Viriana ul.plus nor. 10kom 339,9 275 308 285
Skupaj SIT 75922,6 71769 74914,6 72340
Vir: Opazovanje cen po posameznih prodajalnah, 2002.     
Prodajalna, kjer je določen izdelek najcenejši.     
Prodajalna z najnižjo skupno ceno 150-ih izbranih     
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izdelkov. 
PRILOGA 5 
 
Tabela: Najcenejši sklopi po posameznih prodajalnah 
 
SKLOP IZDELKOV TUŠ SPAR MERCATOR LECLERC
Sadje in zelenjava *       
Otroška hrana, sladki namazi ter topli napitki   *     
Sladkor, sol, olje, kis in mlevski izdelki       * 
Juhe in začimbe   *     
Vložena povrtnina, konzerve in dodatki jedem   *     
Žitarice in testenine   *     
Delikatesa     *   
Mleko in mlečni izdelki     *   
Zamrznjene jedi   *     
Slan in saldek kotiček       * 
Vina in alkoholne pijače       * 
Brezalkoholne pijače       * 
Hrana za pse in muce       * 
Čistila in izdelki za osebno nego       * 
Vir: Opazovanje cen po posameznih prodajalnah, 2002.     
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PRILOGA 6 
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Vir: Opazovanje cen po posameznih prodajalnah, 2002. 
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Najcenejši sladkor, sol, olje, kis in 
mlevski izdelki po posameznih 

prodajalnah
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Vir: Opazovanje cen po posameznih prodajalnah, 2002. 
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PRILOGA 7a 
 
Tabela: Relativne cene izdelkov v posamezni prodajalni 
 
POVPREČNA CENA P REL.T P REL.S P REL.M P REL. L 

414,23 0,72 1,18 0,99 1,11
245,73 1,02 0,87 0,97 1,14
451,73 0,73 1,08 0,93 1,26
135,73 1,03 0,85 0,80 1,32
266,73 0,97 0,86 1,31 0,86
66,48 0,90 1,02 1,04 1,04

461,48 0,78 1,08 1,19 0,95
379,00 0,79 1,32 0,87 1,03
94,23 0,85 0,94 1,37 0,84

734,73 0,90 1,00 1,11 0,98
2079,98 1,01 0,96 1,03 1,00

151,98 1,05 0,89 1,03 1,02
842,23 1,02 0,95 1,07 0,96

1392,98 1,08 0,95 0,97 1,00
1279,48 1,09 0,95 1,04 0,91

69,48 1,01 0,96 1,04 0,99
837,98 1,10 0,90 1,05 0,95
593,98 0,99 1,06 1,12 0,82
341,23 1,00 0,95 1,07 0,98
325,98 1,01 0,97 1,06 0,97
27,88 1,07 0,93 1,03 0,97

174,98 1,03 1,00 1,00 0,97
93,23 1,07 0,95 1,06 0,91

143,98 1,08 1,01 1,03 0,89
170,23 0,94 1,00 1,06 1,00
197,23 1,01 0,96 1,04 0,99
398,23 1,00 1,03 0,98 0,99
364,48 1,19 0,97 0,91 0,92
218,48 0,96 1,00 1,05 0,98
174,23 1,09 0,97 0,91 1,03
192,73 0,99 1,03 1,02 0,96
172,98 1,16 0,78 1,23 0,84
362,98 1,05 0,99 0,99 0,98
77,98 1,02 0,83 1,08 1,06

203,48 0,98 0,97 1,04 1,01
378,48 0,79 1,00 1,12 1,08
534,48 1,29 0,86 0,92 0,93
208,73 1,02 0,95 1,03 1,00
562,98 1,30 0,92 0,98 0,80
653,48 1,10 0,91 0,92 1,07
485,48 1,09 0,90 1,02 0,99
480,73 0,83 1,03 1,10 1,04
252,98 1,11 0,89 1,10 0,91
181,73 1,04 0,99 1,09 0,88
128,98 1,01 0,92 1,10 0,97
51,75 0,77 1,08 1,08 1,06
98,00 1,02 0,97 1,10 0,91
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196,98 1,07 1,04 0,90 0,99
211,23 1,02 0,97 1,02 0,99
377,73 1,01 0,98 1,02 0,99

1958,23 1,02 1,02 0,86 1,10
1096,73 0,98 0,99 0,94 1,08
1902,23 1,00 1,08 1,17 0,76
2154,98 1,02 0,98 0,94 1,07
1390,73 0,81 1,08 1,07 1,04
1394,98 1,03 0,97 0,95 1,04
1484,48 1,05 1,00 0,98 0,98
1440,48 1,15 0,94 0,87 1,04
1353,73 1,03 0,96 1,01 1,00
1457,48 0,98 1,11 0,91 0,99

193,98 1,08 0,97 0,97 0,97
279,73 1,07 0,89 0,98 1,05
94,48 1,06 0,94 0,96 1,04
90,23 1,11 0,94 1,01 0,94
82,73 1,03 1,03 0,92 1,03
91,23 0,88 1,09 1,06 0,98

179,98 1,03 1,03 0,97 0,97
122,98 1,06 0,97 1,01 0,97
460,73 1,13 1,04 0,80 1,03
161,23 1,05 0,99 0,97 0,99
589,50 1,05 0,90 1,01 1,04
278,98 1,08 0,85 1,00 1,07
675,98 1,04 0,92 0,99 1,05
368,50 1,04 0,94 0,99 1,03
725,73 1,17 0,88 0,99 0,96
519,48 0,87 0,90 1,09 1,15
565,98 1,02 0,97 1,04 0,97
536,23 1,06 0,91 0,91 1,12
226,48 1,06 0,96 1,06 0,93
218,73 1,01 1,00 1,04 0,96
166,23 1,02 0,96 1,06 0,96
274,23 1,09 0,91 1,10 0,89
193,50 1,01 1,01 1,01 0,98
704,73 1,06 0,95 1,04 0,94
537,48 0,99 0,93 1,10 0,98
394,23 1,01 0,94 1,05 1,00
232,48 1,03 0,99 1,08 0,90
526,23 1,06 0,95 0,95 1,04
170,98 1,05 0,97 1,02 0,97
129,73 1,08 0,92 1,04 0,96
133,73 1,05 0,96 1,02 0,96
207,23 0,87 0,96 1,04 1,13
242,98 0,99 0,98 1,06 0,97
148,73 1,08 0,93 1,08 0,91
337,23 1,07 0,96 0,98 0,99
115,98 1,08 0,95 1,03 0,94
95,98 1,04 0,99 1,03 0,94

4524,73 1,06 0,94 1,03 0,97
2345,48 1,06 0,96 1,04 0,95
1534,23 1,04 0,97 1,03 0,96
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1446,73 1,08 0,93 1,03 0,96
684,98 1,07 0,95 1,05 0,93
821,23 1,05 0,96 1,07 0,92
670,98 1,00 1,01 0,98 1,01
871,23 0,88 1,02 1,10 1,00
729,23 1,10 0,92 1,03 0,96
512,98 1,05 0,78 1,17 1,00
162,98 1,04 0,98 0,97 1,01
130,73 0,99 0,99 1,03 0,99
157,73 0,95 1,05 1,00 1,01
284,98 1,05 1,05 1,09 0,80
87,23 1,03 0,97 1,08 0,92

126,98 1,10 0,98 0,98 0,94
177,98 1,12 1,06 0,93 0,89
252,98 1,03 0,97 1,08 0,93
198,23 1,16 0,95 0,95 0,93
188,23 1,01 1,00 1,00 0,98
179,48 0,92 0,92 1,16 1,00
539,98 1,04 0,98 1,00 0,98
423,73 1,01 1,01 1,03 0,94
117,73 1,02 0,98 1,07 0,93
94,73 1,05 0,97 1,05 0,93

110,23 1,09 1,04 1,06 0,81
249,23 1,04 0,94 1,03 0,98
291,23 1,10 0,79 1,09 1,03
246,98 0,97 1,02 1,04 0,97
261,73 1,03 0,99 1,00 0,97
151,73 0,99 1,02 1,01 0,98
129,48 1,00 1,04 0,99 0,97
200,48 1,05 0,99 0,99 0,97
258,23 1,06 0,93 1,02 0,99
313,98 0,96 0,95 1,06 1,04
235,98 1,02 1,04 0,99 0,95
282,23 1,03 1,05 1,01 0,92
410,73 0,97 1,04 1,03 0,95

1185,48 1,01 1,01 1,01 0,97
411,98 0,97 0,97 1,13 0,93
265,98 1,05 1,05 1,00 0,90
584,23 1,08 0,94 1,02 0,97
651,23 1,01 0,94 1,07 0,98

1002,23 1,10 1,00 1,00 0,91
469,98 1,04 1,00 1,05 0,91
376,48 1,12 0,90 1,04 0,94
518,48 1,06 0,96 1,00 0,97
439,23 1,05 1,00 1,03 0,92
721,48 1,11 0,93 1,01 0,95
235,23 1,02 1,10 1,01 0,87
134,98 1,04 0,81 0,90 1,25
379,73 1,05 0,97 1,04 0,93
301,98 1,13 0,91 1,02 0,94

73736,55 153,75 145,70 153,78 146,76
SKUPNA RELAT.CENA 1,03 0,97 1,02 0,98
Vir: Opazovanje cen po posameznih prodajalnah, 2002.   
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PRILOGA 7b 
 
Tabela: Relativne cene sklopov po posameznih prodajalnah 
 
SKLOP IZDELKOV/PRODAJALNA POVPR. CENA P REL.T P REL.S P REL.M P REL.L
1. Sadje in zelenjava 2515,30 0,83 1,07 1,03 1,07
2. Otroška hrana, sladki namazi ter topli napitki 8649,98 1,03 0,96 1,04 0,96
3. Sladkor, sol, olje, kis in mlevski izdelki 1788,68 1,04 0,99 1,00 0,96
4. Juhe in začimbe 1184,35 1,05 0,95 1,03 0,97
5. Vložena povrtnina, konzerve in dodatki jedem 3868,00 1,08 0,93 1,01 0,97
6. Žitarice in testenine 935,68 1,01 0,99 1,01 0,99
7. Delikatesa 15634,00 1,01 1,01 0,97 1,01
8. Mleko in mlečni izdelki 2346,75 1,06 0,97 0,95 1,02
9. Zamrznjene jedi 3670,85 1,04 0,91 1,00 1,04
10. Slan in saldek kotiček 5056,80 1,03 0,95 1,04 0,97
11. Vina in alkoholne pijače 14593,18 1,04 0,95 1,04 0,96
12. Brezalkoholne pijače 2782,43 1,04 0,99 1,03 0,93
13. Hrana za pse in muce 3031,95 1,02 0,98 1,03 0,98
14. Čistila in izdelki za osebno nego 7678,63 1,06 0,97 1,02 0,95
SKUPAJ   14,35 13,64 14,22 13,78
Vir: Opazovanje cen po posameznih prodajalnah, 2002. 
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PRILOGA 8 
 
Statistično preverjanje domneve: 
 
GET 
  FILE='F:\Metode\Anova_OV\dipl_spss.sav'. 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=ptus pspar pmerc plecl 
  /FORMAT=NOLABELS 
  /SCALE(ALPHA)=ALL/MODEL=ALPHA 
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE HOTELLING CORR ANOVA . 
 
 
 
 
 
 
****** Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis ****** 
_ 
 
 
 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     PTUS            506,1507       594,5859       150,0 
  2.     PSPAR           478,4600       554,0217       150,0 
  3.     PMERC           499,4307       577,3220       150,0 
  4.     PLECL           482,2667       560,7870       150,0 
 
 
                    Correlation Matrix 
 
                PTUS        PSPAR       PMERC       PLECL 
 
PTUS            1,0000 
PSPAR            ,9900      1,0000 
PMERC            ,9908       ,9933      1,0000 
PLECL            ,9901       ,9920       ,9854      1,0000 
 
 
 
        N of Cases =       150,0 
 
 
 
                       Analysis of Variance 
 
Source of Variation     Sum of Sq.       DF       Mean Square    F         Prob. 
 
Between People      193361210,1126       149     1297726,2424 
Within People         1648723,3300       450        3663,8296 
  Between Measures        79921,4754         3     26640,4918      7,5907  ,0001 
  Residual              1568801,8546       447      3509,6238 
Total               195009933,4426       599      325559,1543 
     Grand Mean      491,5770 
 
 
Hotelling's T-Squared =     18,6347        F =      6,1282       Prob. =   ,0006 
  Degrees of Freedom:              Numerator =      3      Denominator =     147 
 
 
 
Reliability Coefficients     4 items 
 
Alpha =   ,9973           Standardized item alpha =   ,9976 
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PRILOGA 9 
 
Tabela: Mnenja o najcenejših sklopih po posamezni prodajalni 
 
SKLOP/PRODAJALNA TUŠ SPAR MERCATORLECLERC SKUPAJ
1. Sadje in zelenjava 18 41 39 2 100
2. Otroška hrana, sladki namazi ter topli napitki 14 44 38 4 100
3. Sladkor, sol, olje, kis in mlevski izdelki 26 30 42 2 100
4. Juhe in začimbe 17 41 38 4 100
5. Vložena povrtnina, konzerve in dodatki jedem 20 39 35 6 100
6. Žitarice in testenine 19 36 42 3 100
7. Delikatesa 15 37 38 10 100
8. Mleko in mlečni izdelki 15 39 40 6 100
9. Zamrznjene jedi 11 39 43 7 100
10. Slan in saldek kotiček 17 40 38 5 100
11. Vina in alkoholne pijače 20 42 35 3 100
12. Brezalkoholne pijače 19 39 38 4 100
13. Hrana za pse in muce 22 44 29 5 100
14. Čistila in izdelki za osebno nego 19 39 35 7 100
Vir: Vprašalnik "Raziskava o cenah v prodajalnah", 15.4.-24.4.2003    
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PRILOGA 10a 
 
Tabela: Mnenja anketirancev z osnovno šolo o najcenejših sklopih po posamezni   
             prodajalni 
 
SKLOP/PRODAJALNA TUŠ SPAR MERCATORLECLERC SKUPAJ 
1. Sadje in zelenjava 23% 41% 36% 0% 100% 
2. Otroška hrana, sladki namazi ter topli napitki 9% 59% 27% 5% 100% 
3. Sladkor, sol, olje, kis in mlevski izdelki 23% 36% 41% 0% 100% 
4. Juhe in začimbe 18% 45% 36% 0% 100% 
5. Vložena povrtnina, konzerve in dodatki jedem 23% 50% 27% 0% 100% 
6. Žitarice in testenine 18% 45% 36% 0% 100% 
7. Delikatesa 23% 36% 41% 0% 100% 
8. Mleko in mlečni izdelki 14% 45% 36% 5% 100% 
9. Zamrznjene jedi 23% 45% 32% 0% 100% 
10. Slan in saldek kotiček 14% 50% 36% 0% 100% 
11. Vina in alkoholne pijače 18% 50% 32% 0% 100% 
12. Brezalkoholne pijače 18% 55% 27% 0% 100% 
13. Hrana za pse in muce 32% 50% 18% 0% 100% 
14. Čistila in izdelki za osebno nego 18% 45% 32% 5% 100% 
Vir: Vprašalnik "Raziskava o cenah v prodajalnah", 15.4.-24.4.2003 
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PRILOGA 10b 
 
Tabela: Mnenja anketirancev s poklicno ali srednjo šolo o najcenejših sklopih po  
             posamezni prodajalni 
 
SKLOP/PRODAJALNA TUŠ SPAR MERCATOR LECLERC SKUPAJ
1. Sadje in zelenjava 26% 40% 34% 0% 100% 
2. Otroška hrana, sladki namazi ter topli napitki 19% 40% 36% 4% 100% 
3. Sladkor, sol, olje, kis in mlevski izdelki 30% 26% 43% 2% 100% 
4. Juhe in začimbe 21% 40% 34% 4% 100% 
5. Vložena povrtnina, konzerve in dodatki jedem 21% 34% 34% 11% 100% 
6. Žitarice in testenine 21% 30% 47% 2% 100% 
7. Delikatesa 17% 38% 38% 6% 100% 
8. Mleko in mlečni izdelki 21% 36% 36% 6% 100% 
9. Zamrznjene jedi 9% 36% 47% 9% 100% 
10. Slan in saldek kotiček 21% 36% 36% 6% 100% 
11. Vina in alkoholne pijače 26% 45% 30% 0% 100% 
12. Brezalkoholne pijače 23% 36% 34% 6% 100% 
13. Hrana za pse in muce 21% 34% 36% 9% 100% 
14. Čistila in izdelki za osebno nego 26% 34% 36% 4% 100% 
Vir: Vprašalnik "Raziskava o cenah v prodajalnah", 15.4.-24.4.2003 
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PRILOGA 10c 
 
Tabela: Mnenja anketirancev z visoko ali univerzitetno izobrazbo o najcenejših sklopih po  
             posamezni prodajalni 
 
SKLOP/PRODAJALNA TUŠ SPAR MERCATORLECLERC SKUPAJ
1. Sadje in zelenjava 3% 42% 48% 6% 100% 
2. Otroška hrana, sladki namazi ter topli napitki 10% 39% 48% 3% 100% 
3. Sladkor, sol, olje, kis in mlevski izdelki 23% 32% 42% 3% 100% 
4. Juhe in začimbe 6% 39% 48% 6% 100% 
5. Vložena povrtnina, konzerve in dodatki jedem 16% 39% 42% 3% 100% 
6. Žitarice in testenine 16% 39% 39% 6% 100% 
7. Delikatesa 23% 16% 39% 23% 100% 
8. Mleko in mlečni izdelki 6% 39% 48% 6% 100% 
9. Zamrznjene jedi 10% 35% 45% 10% 100% 
10. Slan in saldek kotiček 13% 39% 42% 6% 100% 
11. Vina in alkoholne pijače 13% 32% 45% 10% 100% 
12. Brezalkoholne pijače 13% 32% 52% 3% 100% 
13. Hrana za pse in muce 13% 55% 26% 6% 100% 
14. Čistila in izdelki za osebno nego 10% 42% 35% 13% 100% 
Vir: Vprašalnik "Raziskava o cenah v prodajalnah", 15.4.-24.4.2003 
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PRILOGA 11 
 
Tabela: Pomembnost dejavnikov glede na starost 
 
KAJ JE  Prodajno Vzdušje v Lokacija in Cene Ponudba in Različne Skupaj 
NAJPOMEMBNEJŠE osebje prodajalni parkirišče   kakov. Izd. možnos. plač.   
pod 20 let 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
20-29 let 0% 5% 21% 21% 53% 0% 100% 
30-39 let 0% 8% 28% 39% 25% 0% 100% 
40-49 let 3% 3% 27% 37% 23% 7% 100% 
50-59 let 0% 17% 25% 25% 33% 0% 100% 
nad 60 let 33% 0% 33% 0% 33% 0% 100% 
Vir: Vprašalnik "Raziskava o cenah v prodajalnah", 15.4.-24.4.2003    
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PRILOGA 12 
 
Tabela: Odvisnost najpomembnejšega dejavnika od števila članov 
 
KAJ JE  Prodajno Vzdušje v Lokacija in Cene Ponudba in Različne Skupaj 
NAJPOMEMBNEJŠE osebje prodajalni parkirišče   kakov. Izd. možnos. plač.   
1 član 20% 0% 20% 20% 40% 0% 100% 
2 člana 0% 6% 41% 18% 29% 6% 100% 
3 člani 5% 5% 23% 32% 36% 0% 100% 
4 člani 0% 5% 25% 36% 32% 2% 100% 
5 članov 0% 20% 20% 40% 20% 0% 100% 
6 članov 0% 50% 0% 50% 0% 0% 100% 
Vir: Vprašalnik "Raziskava o cenah v prodajalnah", 15.4.-24.4.2003   
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Vir: Zgornja tabela 


