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UVOD 
 

Danes je zelo pomembno za tržnike, da razumejo potrebe in želje porabnikov, kar je bistveno 

za uspešno delovanje na trgu, pri čemer pa igra trženjski splet, kot ključno trženjsko orodje, 

zelo pomembno vlogo pri zadovoljevanju potreb in želja posameznih segmentov porabnikov. 

S prepoznavanjem potreb, opazovanjem in spremljanjem porabnikovih nakupnih odločitev, 

nakupnih navad in vedenja lahko tržniki lažje določijo, kako najuspešnejše in najbolj 

učinkovito zadovoljiti njihove potrebe in želje ter na podlagi tega z njimi vzpostaviti 

dolgoročni odnos, ki bo imel vrednost za obe oz. vse vpletene strani. Vse to je zelo 

pomembno, saj si lahko s podatki,  ki govorijo o nakupovanju (nakupne odločitve, navade in 

vedenja) najbolje odzivajo na njihove želje ter ugotovijo njihovo zadovoljstvo oz. 

nezadovoljstvo. To v nadaljevanju vodi v zvestobo in vzpostavitev t. i. dolgoročnih odnosov s 

podjetjem oz. njegovimi blagovnimi znamkami. Poleg tega pa morajo zlasti mednarodni 

tržniki upoštevati še ključno vlogo, ki jo pri potrošnji in potrošnih odločitvah igra kultura. Pri 

tem pa se mednarodni tržniki osredotočajo na proučevanje zlasti tistih vidikov in dimenzij 

kulture,  ki imajo vpliv na trženjski program podjetja in oblikovanje ustreznega trženjskega 

spleta ter strategij (Damjan & Možina, 1995, str. 108).  

Danes porabnik lahko pridobi zelo veliko informacij o določnem izdelku oz. storitvi ter se 

poučeno odloči o nakupu izdelka. Večina mladih porabnikov se zelo dobro poduči o izdelku 

oz. storitvi, ki jo kupujejo. Želijo ugotoviti, ali so se odločili za ''pravi'' izdelek oz. storitev, 

medtem ko pa starejši porabniki kupijo tisto, kar vidijo. Prav zaradi slednjega sem se odločila 

analizirati nakupno odločanje med t. i. mlajšimi porabniki, starimi med 15 in 30 let, saj le-ti 

predstavljajo dokaj specifičen segment porabnikov, v primerjavi z ostalimi. Predvsem me je 

zanimalo, kaj je tisto, kar jih pritegne oz. odvrne pri nakupu vsakodnevne potrošnje, ter kaj je 

odločilno pri njihovi nakupni izbiri (Grahek, 2011, str. 1).  

Namen moje zaključne strokovne naloge je primerjati kulturne razlike in razlike v nakupnih 

navadah ter odločitvah mladih porabnikov v Sloveniji ter jih primerjati s Srbijo in Črno goro. 

Pri tem se bom osredotočila na t. i. izdelke široke oz. vsakodnevne porabe (angl. fast moving 

consumer goods). Gre torej za medkulturno primerjavo med Slovenijo, Srbijo in Črno goro, 

kjer se z vidika merjenja kulturnih značilnosti in medkulturnih razlik opiram zlasti na kulturni 

tipologiji Geerta Hofstedeja ter Edwarda T. Halla. V vsaki državi so različne navade in 

običaji, kar vodi tudi v različne stile potrošnje ter upoštevanje različnih dejavnikov nakupnega 

odločanja. V okviru moje primarne raziskave med mladimi porabniki v omenjenih treh 

državah me je tudi zanimalo, kako porabniki iz omenjenih treh držav kupujejo, izbirajo, 

uporabljajo izdelke in storitve, da zadovoljijo svoje potrebe in želje.  

Cilj moje zaključne strokovne naloge je ugotoviti, kakšne so razlike in podobnosti med 

mladimi porabniki v omenjenih treh državah. Pri tem pa sem se še posebej želela osredotočiti 

na to, kako so omenjene razlike v nakupnem odločanju povezane z različnimi kulturnimi 

dimenzijami ter koliko si je proces nakupnega odločanja oz. zlasti njegovi dejavniki podobni 

oz. različni med omenjenimi tremi državami. 
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V prvem delu zaključne strokovne naloge najprej teoretično opredelim porabnika in proces 

vedenja porabnikov in dejavnikov nakupnega vedenja porabnikov z vidika trženjske literature. 

Pri tem podrobno opisujem posamezne dejavnike, ki vplivajo na nakupno vedenje ter stopnje 

v procesu nakupnega odločanja. V nadaljevanju predstavljam tudi, katere so nakupne vloge 

pri nakupnem odločanju in različne vrste nakupnega vedenja. Opisujem tudi vlogo kulture v 

nakupnem odločanju in potrošnji mladih porabnikov v Sloveniji, Srbiji in Črni gori. Sledi 

opredelitev pojema kultura ter kaj vse vpliva na njo in na kratko predstavljam mlade 

porabnike v omenjenih treh državah. Nalogo zaključujem s predstavitvijo rezultatov primarne 

raziskave na vzorcu 340 mladih porabnikov iz Slovenije, Srbije in Črne gore ter predstavitvijo 

priporočil za tržnike, na podlagi pridobljenih podatkov in predstavljenih rezultatov. 

1 Opredelitev porabnika in njegovega vedenja 

Porabnika lahko opredelimo v trženju na različne načine. Ena izmed možnih opredelitev je: 

''Porabnik je oseba, ki ima možnosti (vire in sposobnosti) za nakup dobrin, ki jih ponuja trg, z 

namenom zadovoljiti osebne ali skupne (npr. družinske) potrebe'' (Damjan & Možina, 1995, 

str. 27).  

Porabnik je lahko oseba, ki trenutno nakupuje ali se pripravlja na nakup. Poznamo tudi 

potencialne porabnike, ki podjetjem predstavljajo možnost večje prodaje in razširitev trga, 

kupujejo sorodne izdelke pri konkurenčnih podjetjih ali v tujini oz. trenutno še nimajo dovolj 

denarnih sredstev (Damjan & Možina, 1995, str. 27). V praksi je težko razlikovati porabnika 

(angl. consumer) od kupca (angl. customer). Velja, da je kupec najpogosteje tudi porabnik. To 

pomeni, da kupuje dobrine oz. storitve, da bi zadovoljil osebne oz. družinske potrebe (Damjan 

& Možina, 1995, str. 28). Porabniki lahko čutijo (so dovzetni) za želje in preference, ki 

dopolnjujejo njihove potrebe. Le-te (želje in preference) pa vplivajo na njihovo iskanje in 

nakupno vedenje, ki je usmerjeno v uresničevanje, odločitev o izbiri in nakupu ter oceno 

izdelka oz. storitve ter možnih alternativ (Valkenburg & Cantor, 2001, str. 62). Donath (1995, 

str. 44) pravi, da kupci ne kupujejo samo izdelka ali storitve, ampak iščejo bodoče delovanje, 

stabilnost in zadovoljstvo. Porabniki so lahko kot končni porabniki (t. i. B2C trg) ali 

organizacijski kupci (t. i. B2B trg), ki izmenjajo svoje vire v zameno za storitve in izdelke. 

Njihov cilj je, da so vpleteni v takšne menjave, ki jim omogočajo zadovoljitev lastnih ciljev 

oz. ciljev organizacije ter s tem poznajo lastno vedenje in vedenje drugih organizacij na trgu 

(Vida et al., 2010, str. 18). Kot sem omenila na porabniškem trgu, je porabnik oseba, medtem 

ko pa je na medorganizacijskem trgu odjemalec podjetja oz. njegovi zaposleni. Večje vsote 

denarja in večje število izdelkov so udeležene na medorganizacijskem trgu kot pa na 

porabniškem. Pri porabniškem trgu so končni porabniki kupci, na medorganizacijskem trgu pa 

odjemalci. Manjše število odjemalcev je na medorganizacijskem trgu kot na porabniškem, 

vendar je njihov delež večji pri nakupu in je vsak odjemalcev pomemben za podjetje (Kotler, 

2004, str. 216). 
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Ključno z vidika vedenja porabnikov je vidik zadovoljevanja potreb, zato ni presenetljivo 

veliko število raziskav na temo tipologij oz. hierarhije različnih ravni oz. vrst potreb ter želja 

porabnikov, zlasti na trgih končnih porabnikov, na katere se osredotočam v svoji nalogi.  

Nekateri psihologi so poskušali izvesti univerzalen popis potreb, kjer bi lahko sistematično 

razložili skoraj vsa vedenja. Henry Murray je npr. razvil niz 20 psihogenih potreb, ki vodijo v 

posebne oblike vedenja. Te potrebe vključujejo različne dimenzije, in sicer npr. avtonomijo 

(neodvisnost) ter igranje, ki sodeluje v prijetnih dejavnosti in kjer se človek brani pred kritiko 

(Solomon, Bamossy, Askegaard & Hogg, 2006, str. 97).  

Peter in Olson (2010, str. 5) pravita, da se v porabnikovo vedenje vključujejo misli in občutki 

ter izkušnje in ukrepi ljudi,  ki potekajo porabnikov vsakodnevnem bivanju. Poleg tega 

vključuje vse, kar je povezano z okoljem, ki vpliva na te misli, občutke in dejanja. Wilkie 

(1994, str. 14) definira porabnikovo vedenje kot mentalno, čustveno in telesno dejavnost, kjer 

se ljudje vključujejo pri izbiri, nakupu, uporabi in odstranitvi izdelka in storitev za 

zadovoljitev svojih potreb in želja. Trženjski proces poudarja, da se dobičkonosnost trženja 

začne z odkritjem in razumevanjem porabnikovih potreb, iz česar trženje oblikuje primeren 

trženjski splet za zadovoljevanje teh potreb. Sestavni del uspešnega trženja tako predstavlja 

razumevanje porabnikov, njihovih potreb in nakupovalne navade (Peter & Donnelly, 1989, 

str. 55). Kupci želijo maksimirati vrednost, ki jo dobijo za denar v okviru razpoložljivega 

dohodka. Izberejo si največjo korist, upoštevanje stroške iskanja izdelka, omejeno poznavanje 

lastnosti izdelka, njegovo dostopnost in svoj dohodek, ter si pri tem ustvarijo vrednostna 

pričakovanja in ravnajo skladni s temi (Potočnik, 2002, str. 31). 

Solomon (2004, str. 7) pravi, da je vedenje porabnikov kot v igri. V igri ima vsak porabnik 

rekvizite, kostume, sredstva, ki so potrebne za dobro predstavo. Ker ljudje igrajo različne 

vloge, včasih spremenijo svoje odločitve glede na njegovo/njeno igro v tistem času. Merila, ki 

jih uporabljajo za ocenjevanje izdelkov in storitev v eni od svojih vlog, se lahko precej 

razlikujejo od tistih, uporabljenih v drugi vlogi. 

Najprej predstavljam porabnika na splošno, nato pa predstavljam mlade porabnike, s pomočjo 

raziskave v Evropi.  

Na vedenje mladih porabnikov vplivajo zlasti tri skupine spremenljivk. Prva je lastnost 

proizvoda, ki ji sledijo zunanji vplivi in nazadnje še osebne vrednote porabnika. Lastnosti 

proizvoda temeljijo na ceni blaga in odnos do izpolnjevanja potreb. Pomembna je tudi 

razpoložljivost informacij o proizvodu (cena, funkcionalnost izdelka). Zunanji vplivi so 

različni zunanji dražljaji, med katere lahko štejemo tudi vpliv staršev, način oglaševanja. 

Tretja spremenljivka so osebne vrednote, iz katere sta razvita dva glavna tokova. Ena se 

osredotoča na čustveno razlago individualnega porabnika, druga pa na porabo sredstev za 

socialne interakcije. Ti dejavniki se med seboj dopolnjujejo, kar prikaže razumevanje in 

vedenje mladih porabnikov (Stephane, 2007, str. 1-23). 
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2 Dejavniki, ki vplivajo na nakupno vedenje porabnikov  

Možina (1975, str. 37) pravi, da je vedenje porabnikov proces, kjer se porabnik odloči, kaj, 

kje, kdaj, kako in od koga kupiti dobrino ali pa uporabiti določeno storitev. Kako se vsak 

posameznik odloči za kakšno stvar oz. dobrino, ki jo želi kupiti, je odvisno od njega. Na 

njegove odločitve pa predvsem vplivata dve skupini dejavnikov, in sicer notranje želje, 

preference, potrebe in vrednote ter zunanji vplivi iz okolja, kjer ima zelo pomembno vlogo 

zlasti trženje – pogosto prav skozi primernost in učinkovitost trženjskega spleta. Vedenje 

porabnikov je povezano z iskanjem, vrednotenjem ponudbe, nakupom, uporabo in opustitvijo 

izdelka ter t. i. ponakupnim vedenjem. To pomeni, da vedenje porabnikov ne zajema enega 

dejanja, temveč celoten proces, ki je sestavljen iz prednakupnega vedenja, nakupa in 

ponakupnega vedenja (Vida et al., 2010, str. 4).  

Danes številna podjetja uveljavljajo kartice  za zveste porabnike, (t. i. kartice zvestobe) preko 

katerih lahko spremljajo vedenje svojih porabnikov. Tako spremljajo, kako se le-ti vedejo, kaj 

pogosto nakupujejo in v skladu s tem pripravljajo tudi svoje trženjske strategije in oblikujejo 

primerne trženjske splete. Današnji tržniki se večinoma osredotočajo predvsem na zveste 

porabnike, medtem ko ne opazijo ljudi oz. nimajo nobene interakcije z njimi, dokler niso 

stranke ali pa dokler ne postanejo bivše nezadovoljne stranke. Tržniki bi morali negovati 

''tujca'' takoj, ko postane stranka (Godin, 1999, str. 63).  

Kotler (2004, str. 183) loči štiri vrste dejavnikov, ki vplivajo na nakupno vedenje porabnikov, 

in sicer: 

 kulturni dejavniki, 

 družbeni dejavniki, 

 osebni dejavniki, 

 psihološki dejavniki. 

V nadaljevanju na kratko opisujem vsakega izmed njih. 

2.1 Kulturni dejavniki 

Možina (1975, str. 166) pravi, da so človekove navade, običaji, status, vloge, ki jih igra, 

vzorci, po katerih se vede, večinoma odsev socialne strukture okolja in kulture v kateri biva. 

Porabnikovo vedenje je z zgoraj naštetim povezano. Še več, vedenje porabnikov se lahko celo 

smatra kot del značilnosti posamezne kulture. Kulturni dejavniki vplivajo v najširšem in 

najmočnejšem obsegu na porabnikovo nakupno vedenje. Pri tem pa so še posebej pomembne 

nacionalna kultura, subkultura in družbeni razred (Kotler, 2004, str. 183-184).  

Kultura je temeljni dejavnik posameznikovih vrednot in želja. Družina in druge družbene 

celice na nas prenašajo vrednote, prepričanja, preference in vedenja vse od našega rojstva. V 

vsaki kulturi so tudi manjše subkulture, ki omogočajo svojim članom druženje in 

poistovetenje. Subkulture vključujejo narodnosti, vere, rasne skupine in zemljepisne regije. 
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Družbena razslojenost se kaže skoraj v vseh družbah. Zelo pogosta oblika razslojenosti so 

družbeni razredi, kjer imajo člani podobne vrednote in interese ter se podobno vedejo. 

Družbeni razred ne odraža zgolj dohodka posameznika, ampak tudi druge kazalce, kot je 

poklic ali pa območje, kjer biva. Družbeni razredi se razlikujejo tudi v tem, kako se člani 

oblačijo, govorijo, kako preživljajo prosti čas in po številnih drugih značilnostih.  

Kultura, koncept ključnega pomena za razumevanje vedenja porabnikov, se lahko razume kot 

kolektivni spomin družbe. Kultura je kopičenje skupnih pomenov, ritualov, norm in tradicij 

med člani organizacije ali družbe. To je tisto, kar opredeljuje človeško skupnost, njene 

posameznike, njene družbene organizacije, kot tudi njene gospodarske in politične sisteme. 

Tako posamezni porabniki kot skupine porabnikov so del kulture in kultura je celoten sistem, 

v katerem so organizirani drugi sistemi (Solomon et al., 2006, str. 498-499). 

Obstajajo različne opredelitve pojma kulture, v nadaljevanju bom navedla nekaj opredelitev 

kulture z različnimi avtorji (Makovec et al., 2009, str. 270-272): 

 Danes je v mednarodnem poslovanju eno izmed najpomembnejših vprašanj kultura in 

njeno razumevanje (Buckley & Lessard, 2005). 

  Kultura so kot neka očala, skozi katere vidimo in razumemo svet okoli nas 

(Trompenaarsa, 1993). 

 Kultura je podobna programski opremi, ki loči eno skupino ljudi od drugih (Hofstede, 

1980). 

 Kultura je način življenja skupine ljudi, ki se prenaša iz ene generacije v drugo (Keegan & 

Schlegelmilch, 2001). 

 Kultura je kontekst, v katerem se stvari zgodijo. Predstavljala naj bi skupen sistem 

pomenov, ki vplivajo na to, na kaj so ljudje pozorni, kako se vedejo ter kaj jim je 

pomembno (vrednote) (Trompenaars, 1993). 

 Kultura je kot vrsta objektivnih in subjektivnih elementov, ki so v preteklosti povečali 

možnost preživetja ter omogočili zadovoljstvo udeležencev v določenem okolju (Triandis, 

1994). 

Z vidika moje naloge se mi zdi najbolj primerna opredelitev od Trompenaars (1993), saj 

mladim porabnikom prikazuje kultura način vedenja ter kaj jim je pomembno. 

Hollensen (2004, str. 198-203) vključuje v pojem kulture naslednje elemente oz. sestavine 

kulture, skozi katere se kultura najpogosteje manifestira, in sicer:  

 jezik,  

 navade in običaji, 

 tehnologija in materialna kultura,  

 socialne ustanove,  

 izobraževanje,  

 vrednote in stališča,  

 estetika,  
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 religija. 

Kulturno in medkulturno raziskave so v zadnjih nekaj desetletjih postale eden od velikih 

vprašanj v mednarodnem trženju in mednarodnem poslovanju, ki jo je potrebno razumeti kot 

zelo pomembno vodilno teorijo v mednarodnih tržnih raziskavah. To pa zato, ker je kultura 

danes videti več kot le vir raznolikosti na trgu, ampak bolj kot prodorno vplivanje, ki poudarja 

vsa dejstva družbenega vedenja in interakcije (Milfelner, 2011, str. 14). 

2.2 Družbeni dejavniki 

Med družbene dejavnike sodijo zlasti referenčne skupine, družina ter družbene vloge in 

položaji (Kotler, 2004, str. 184). 

V posameznikovo referenčno skupino spadajo vse skupine oseb, ki posredno ali neposredno 

vplivajo na posameznikova stališča, prepričanja in vedenja. Skupine, ki neposredno vplivajo 

na posameznika, se imenujejo t.i. pripadnostne skupine, ki jih delimo na primarne in 

sekundarne skupine. Med primarne sodijo družine, prijatelji, sodelavci, s katerimi je 

posameznik pogosto. Sekundarne skupine pa so npr. verske skupnosti, poklicna združenja in 

sindikati, s katerimi je posameznik v občasnem stiku. Referenčne skupine imajo velik vpliv na 

posameznika, in sicer se izpostavi novi obliki vedenja in novim življenjskim slogom, vpliva 

na njegovo stališče ter samopodobo in lahko vpliva na njegovo izbiro blagovne znamke 

(Kotler, 2004, str. 184-187). 

Družina je zelo pomembna za vsakega posameznika in ima lahko velik na porabniško 

nakupno organizacijo v družbi, hkrati pa je tudi najvplivnejša primarna referenčna skupina. 

Razlikujemo dve skupini družin, in sicer izvorna družina, ki jo predstavljajo starši, bratje, 

sestre. Starši imajo zelo velik vpliv na porabnikovo vedenje, tudi če porabnik nima osebnih 

stikov z njimi. Druga skupna se imenuje ustvarjalna družina, to je njegov oz. njen partner in 

otroci (Kotler, 2004, str. 188). 

Posameznik je v številnih skupinah, kot so npr. družina, klubi in organizacije. V vsaki skupini 

pa ima lahko tudi različne vloge in položaje. Vloga je aktivnost, ki jo opravlja posameznik in 

v vsaki vlogi pripada nek status. Ljudje izbirajo različne izdelke,  ki odražajo njihovo vlogo in 

status v družbi (Kotler, 2004, str. 189). Omenjene vloge in položaji tako pomembno vplivajo 

na njegovo vedenje v omenjenih skupinah, ki vključuje tudi porabniško vedenje. 

2.3 Osebni dejavniki 

Osebnost je notranja psihološka značilnost posameznika, ki je v skladu z odzivanjem na svoje 

okolje (Jobber, 2010, str. 127). Na porabnikovo odločitev pomembno vplivajo tudi njegove 

osebne značilnosti. Med njimi  velja posebno izpostaviti predvsem porabnikovo starost in 

stopnjo v življenjskem ciklu, poklic, finančne razmere, življenjski slog, osebnostne 

značilnosti in samopodoba (Kotler, 2004, str. 190). 
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Glede na starost porabnika se spreminjajo njegove potrebe in kupujejo različne izdelke oz. 

storitve. Že pri prehranjevanju se opazi razlika, in sicer v prvih letih se prehranjujejo z otroško 

hrano, v odraščajočih, zrelih letih z vsem in v poznih letih večinoma z dietno hrano. Takšne 

razlike se kažejo tudi pri poklicih, saj si bo navadni delavec  kupoval delovna oblačila in 

čevlje, medtem ko bodo direktorji podjetja kupovali draga oblačila, letalske vozovnice in se 

včlanili v prestižne klube. Življenjski slog je posameznikov način življenja, ki se prikaže v 

njegovih/njenih dejavnostih, interesih in mnenj. Z življenjskim slogom vidimo posameznika v 

celoti, ki je v interakciji z njenim okoljem. Osebnost pa je splet psiholoških lastnosti, ki 

povzročijo, da se oseba vedno znova odziva na določene dražljaje enako ali podobno. 

Velikokrat osebnost opišemo z različni izrazi, kot so samozavest, dominantnost, samostojnost, 

družabnost in podobno (Kotler, 2004, str. 190-193).  

Tradicionalni vidiki potrošnje se zelo kažejo v hrani in v izdelkih vsakdanje uporabe, malo 

manj v oblačilih in najmanj v industrijskih izdelkih oz. trajnih in poltrajnih dobrin (Možina, 

1975, str. 218). Anderson in Sharp (2010, str. 434) v raziskavi ugotavljata, ali rastoča 

blagovna znamka privabi mlade porabnike ter upadajoča bolj starejše porabnike. Analizirali 

so 230 blagovnih znamk preko 12 kategorij. Med temi kategorijami so bile npr. kava, pivo, 

avtomobili, kreditne kartice ipd. Pri kategoriji kave se vidi, kako mladi porabniki bolj 

uporabljajo nove in rastoče blagovne znamke, medtem ko  starejši porabniki uporabljajo 

upadajočo blagovno znamko (Anderson & Sharp, 2010, str. 435). Iz raziskave je razvidno, 

kako so med mladimi porabniki bolj priljubljene rastoče blagovne znamke, saj so mladi  

odprti za nove stvari, spremembe, in uporabijo veliko različnih blagovnih znamk in niso 

zvesti samo eni. Starejši ljudje pa so zvesti eni blagovni znamki, ki so jo začeli uporabljati že 

v preteklosti. Ti podatki o porabnikih pomagajo organizacijam opredeliti trg, kjer prepoznajo 

nevarnosti in priložnosti za blagovno znamko. Vendar v svetu trženja ni nič večno, saj to 

znanje pomaga pri tem, da izdelek še vedno ostane na osrednjem trgu (Solomon, 2004, str. 9). 

V tej raziskavi se vidi tudi starostna razlika, in sicer Solomon (2004, str. 10-11) pravi, da 

imajo porabnikih različnih starosti  tudi različne potrebe in želje. Čeprav so ljudje, ki 

pripadajo isti starostni skupini razlikujejo v mnogih pogledih, ti delijo niz skupnih vrednot in 

kulturne izkušnje, ki jih opravljajo vse življenje (Solomon, 2004, str. 10-11). 

2.4 Psihološki dejavniki 

Na nakupne odločitve vplivajo zlasti štirje dejavniki, in sicer: motivacija, zaznavanje, učenje 

ter prepričanja in stališča (Kotler, 2004, str. 195). 

Posameznik ima lahko fiziološke potrebe, kot so lakota, žeja ali neudobje. Druge potrebe pa 

so psihološke, ki izvirajo iz psiholoških stanj napetosti, kot je potreba po spoštovanju, 

samozavesti in pripadnosti. Zaznavanje je proces, pri katerem posameznik izbira, ureja in si 

razlaga vhodne informacije, da bi si lahko razlagal podobo sveta, ki ga obdaja. Posameznik se 

ob vsakem dejanju nekaj nauči. Učenje vključuje spremembe, ki izhajajo iz dotedanjih 

izkušenj posameznika. Prepričanje izhaja iz opisne zamisli potrošnika o nečem. Porabnikova 

prepričanja temeljijo na tem, katere izdelke oz. katere blagovne znamke bodo kupili (Kotler, 

2004, str. 195-198). 



 

8 

 

3 Stopnje v procesu nakupnega odločanja 

Porabnikovo vedenje vpliva na aktivnosti in odločitve široke porabe, zato poskušajo podjetja 

na to vplivati oz. spremeniti  njihovo vedenje skozi vplivanje na različne dejavnike nakupnega 

odločanja. Proces nakupnega odločanja je zaporedje postopkov, ko se porabniki odločajo, kaj 

želijo kupiti ter primerjajo posamezne alternative in vrednotijo njihove koristnosti. V ta 

proces so vključeni številni dejavniki, kot so  motivacija, družbeni pritisk, pritisk okolja in 

trženjske dejavnosti podjetja. Proces nakupnega odločanja poteka v petih korakih, in sicer (1) 

prepoznavanje potreb, (2) iskanje informacij, (3) vrednotenje alternativ, (4) nakupna odločitev 

ter (5) ponakupno ocenjevanje in vedenje (Potočnik, 2002, str. 108).  

Slika 1: Petstopenjski model porabnikovega nakupnega odločanje 

 

Vir: V. Potočnik, Temelji trženja, 2002, str. 108. 

3.1 Prepoznavanje potreb 

Proces se začne, ko porabnik zazna potrebo, željo, nezadovoljstvo ali problem. Dokler ne 

spozna potrebe, želje ali problema ne bo prešel na drugi korak, ki je iskanje informacij 

(Potočnik, 2002, str 108). Damjan in Možina (1995, str. 29) pravita, da porabnik zazna razliko 

med želenim stanjem in dejansko situacijo, ki sproži proces motivacije oz. odločanja. 

Maslowa teorija pravi, da so človekove potrebe razvrščene v hierarhiji od najbolj do najmanj 

nujnih.   

Slika 2: Maslowa hierarhija potreb 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: P. Kotler, Management trženja, 2004, str. 196. 
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Po vrstnem redu so to (1) fiziološke potrebe (hrana, pijača, zavetje), (2) potrebe po varnosti 

(varnost, zaščita), (3) potrebe po pripadnosti (pripadnost, ljubezen), (4) ego potrebe 

(samospoštovanje, priznanje, položaj), (5) potrebe samouresničevanja (osebni razvoj in 

uresničevanje). Ljudje skušamo zadovoljiti najnujnejše potrebe in ko jih enkrat zadovoljimo 

potem skušamo zadovoljiti drugo najpomembnejšo potrebo (Kotler, 2004, str. 196). 

3.2 Iskanje informacij 

Ko porabnik spozna svoj problem, začne iskati informacije, in sicer o značilnosti izdelka, 

ceni, razpoložljivosti, značilnosti prodajalcev in podobno. Podjetje olajša porabniku iskanje 

informacij, tako da mu posreduje koristne, pravočasne, natančne in razumljive podatke o 

izdelku (Potočnik, 2002, str. 108-109). Porabnik pa se lahko odloči za aktivno iskanje 

informacij, in sicer išče tiskano gradivo, pokliče prijatelje in obišče prodajalne, da bi izvedel 

več o izdelku. Porabnikove vire informacij pa lahko razvrstimo v štiri skupine (Kotler, 2004, 

str. 204): 

 Osebni viri: npr. družina, prijatelji, sosedi, znanci. 

 Poslovni viri: npr. oglaševanje, prodajalci, posredniki, embalaža. 

 Javni viri: npr. množični mediji, porabniške organizacije. 

 Izkustveni viri: npr. ravnanje z izdelkom, pregledovanje in uporaba izdelka. 

3.3 Vrednotenje alternativ 

Z vrednotenjem izdelkov si porabnik ustvari kriterije, ki jih primerja pri značilnosti vsakega 

izdelka. Ti kriteriji predstavljajo značilnosti, ki jih porabnik želi in ki jih noče, saj s tem 

določi raven pomena kriterija. Nekatere značilnosti so bolj pomembne od drugih, npr. cena je 

lahko odločujoča za nakupno odločitev ali pa blagovna znamka, zanesljivost in podobno 

(Potočnik, 2002, str. 110). Kupci ocenijo, katera izmed ponudb jim posreduje največjo 

vrednost. Iščejo najboljšo vrednost znotraj omejitev, ki jih postavljajo stroški iskanja, 

omejeno znanje, mobilnost in dohodek. Ustvarijo si neko pričakovanje glede vrednosti, ki ga 

upoštevajo pri svojem vedenju. Če se ponudba približa pričakovani vrednosti, na to vpliva 

tako zadovoljstvo kot verjetnost ponovnega nakupa (Kotler, 2004, str. 60). Kupec mora 

ugotoviti, kakšna je njegova ocena vseh koristi. Po drugi strani pa mora oceniti stroške neke 

ponudbe, in sicer ne samo denarne, ampak tudi časovne in t. i. psihološki napor. 

3.4 Nakupna odločitev 

Na tej stopnji se porabnik odloči za nakup izdelka ali storitve. Odloči se, kje bo kupil izdelek, 

saj lahko izbira izdelka vpliva tudi na izbiro prodajalca, saj se lahko pogaja o prodajnih 

pogojih, o ceni, količini, kakovosti, roku dobave in podobno. Na koncu pa se porabnik odloči, 

ali bo kupil izdelek ali pa ne. Pri tem si tudi uporabnik oblikuje prednostno lestvico blagovnih 

znamk, kjer si bo verjetno nameraval kupiti najbolj želeno blagovno znamko. Med njegovo 

nakupno namero in nakupno odločitvijo posežeta dva dejavnika. Prvi dejavnik so stališča 

drugih. To pomeni, ko ima neka oseba  negativno stališče do blagovne znamke, ji porabnik da 
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prednost in se podredi željam drugim. Drugi dejavnik  so nepričakovane okoliščin, ki lahko 

spremenijo nakupno namero. Na primer nekdo izgubi službo in nek drug nakup postane bolj 

nujen ali pa ga od tega nakupa odvrne neprijazen prodajalec (Kotler, 2004, str. 207). 

3.5  Ocenjevanje in vedenje nakupu 

Po nakupu izdelka porabnik ocenjuje, ali je zadovoljen oz. nezadovoljen z nakupom. Gre za 

primerjavo dejanskega učinka izdelka s pričakovanim. Porabnikovo zadovoljstvo ali 

nezadovoljstvo vpliva na naslednje nakupne odločitve. Pri tem se mora podjetje zavedati, da 

ne smejo biti porabniki nezadovoljni z nakupom, saj bodo s tem  imeli propad pri trženjskih 

strategijah (Potočnik, 2002, str. 111). 

V tej raziskavi so prikazali, kdo vse vpliva na nakupne odločitve mladih porabnikov. 

Ugotavljali so, kateri posamezniki ali skupine so to. Rezultati te raziskave so  zelo pomembne 

za tržnike in oglaševalce, saj s tem bolje razumejo svoje potencialne porabnike. Mladim 

porabnikom so za zgled starši, športniki, animatorji, vrstniki, znane osebnosti in podobno. 

Ugotovili so, da imajo večji vpliv mame in očetje ter animatorji kot pa športni vzorniki. To je 

pomembno za oglaševanje, saj se glede na rezultate raziskave odločajo, katere posameznike 

bodo vključili v svoje oglase (Craig & Alan, 2000, str. 441–454). Danes podjetja verjamejo, 

da je integracija tržnih komunikacij, kjer dajo veliko na komunikacijske potrebe kupcev, 

bistvenega pomena za uspešne programe tržnega komuniciranja (Solomon, Marshall & Stuart, 

2008, str. 400).  

3.6 Nakupne vloge 

Ljudje pri nakupnem odločanju lahko opravljajo pet nakupnih vlog (Kotler, 2004, str. 200): 

 pobudnik: oseba, ki predlaga nakup izdelka ali storitve, 

 vplivnež: oseba, ki vpliva na nakupno odločitev s svojimi nasveti in mnenji, 

 odločevalec: oseba, ki odloča o tem, ali kupiti, kaj kupiti, kako kupiti in kje kupiti, 

 kupec: oseba, ki opravlja nakup, 

 uporabnik: oseba, ki uporablja izdelek ali storitev. 

Pri mladih porabnikih je pomembna vloga vplivnež, saj mladi iščejo informacije o izdelku oz. 

storitvi, ki se nato na podlagi o pridobljenih informacijah odločijo za nakup. Pomembno vlogo 

imajo tudi pri gospodinjstvu, kjer svetujejo za nakup izdelkov. 

4 Vrste nakupnega vedenja 

O nakupu različnih izdelkov, kot so zobne kreme, osebni računalnik in novi avtomobil, se 

med seboj zelo razlikujejo. Pri bolj pomembnih, dragih in zapletenih nakupih je potrebno več 

premišljevanja in več vpletenih oseb, zato ločimo štiri oblike nakupnega vedenja (Kotler, 

2004, str. 200-202), in sicer: 
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 Zapleteno nakupno vedenje sestavljajo trije koraki. Najprej si porabnik oblikuje neko 

prepričanje o izdelku, nato stališče glede tega izdelka in nazadnje ga kupi po temeljnem 

premisleku. Porabnik uporabi tako nakupno vedenje, ko gre za izdelek, ki je drag, bolj 

tvegan, se ne kupuje pogosto in ima simbolen pomen, npr. nakup avtomobila. 

 Nakupno vedenje, usmerjeno k zmanjševanja neskladja, je takrat, ko je porabnik vpleten v 

visok nakup, kjer ne vidi bistvenih razlik med blagovnimi znamkami. Zato bo pogledal 

naokoli, da ugotovi, kje je najboljša ponudba. Če ugotovi razliko v kakovosti pri 

blagovnih znamkah, se bo verjetno odločil za dražji izdelek. Če pa opazi manjše razlike v 

kakovosti, se bo odločil za cenejši oz. dostopnejši izdelek. 

 Ustaljeno nakupno vedenje uporablja porabnik, ko kupuje vsakdanje izdelke, ki niso v 

odsotnosti pomembnih razlik med blagovnimi znamkami. Porabnik gre v trgovino ter seže 

po neki znamki. Če kupuje vedno isto blagovno znamko, to pomeni, da ji je zvest oz. je to 

zgolj navada. 

 Nakupno vedenje, usmerjeno k iskanju raznolikosti, se uporablja takrat, kadar je nizka 

vpletenost, vendar je pomembna razlika med blagovnimi znamkami. V takih primer gre za 

prehajanje od ene blagovne znamke k drugi. Na primer, ko  porabnik kupujejo piškote, 

izbere neko blagovno znamko in izdelek oceni med porabo. Naslednjič bo zaradi želje po 

spremembi piškotov izbral drugo blagovno znamko. 

5 Vloga kulture v nakupnem odločanju in potrošnji mladih porabnikov 

5.1 Opredelitev kulture 

Beseda kultura izvira iz latinske besede (lat. cultura), ki izhaja iz besede (lat. colere). Le-ta, 

naj bi pomenila pridelovati nekaj (Makovec Brenčič et al., 2009, str. 270). Besedo kultura 

lahko opredelimo tudi na več načinov, ki  izhajajo iz  ved, kot so psihologija, sociologija, 

antropologija in druge vede. Hrastelj navaja nekaj opredelitev kulture (Hrastelj, 1995, str. 

363): 

 Kultura so norme, ki temeljijo na odnosih, vrednotah, prepričanjih, ki so v vsaki družbi. 

 Kultura predstavlja osebe o tem, kaj so, o njihovi pripadnosti, kako naj se vedejo, kaj naj 

delajo. 

 Kultura je nek skupinski instrument, ki omogoča posameznikom preživetje v okolju. 

 Kulturo izražajo simboli, kode in vrednote. 

Iz vseh teh opredelitev izhaja, da je kultura zapleten in več dimenzionalni koncept, ki meji na 

številne druge, se z njimi prepleta, in šele ti številni prepleti vplivajo na posameznikovo 

vedenje in odločitve (Hrastelj, 2001, str. 26). Kultura je skupek nadzornih mehanizmov, in 

sicer načrtov, receptov, pravil, navodil, ki urejajo vedenje. Vključuje tudi stvari, ki so delali v 

preteklosti, kjer so bila skupna prepričanja, stališča, norme, vloge in vrednote ugotovljenih 

med govoricami nekega jezika, ki 
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živijo v istem zgodovinskem obdobju, na določenem geografskem območju (Chung & 

Holdsworth, 2009, str. 54).  

Kulture so odločujoče za določene osebe v mednarodnem poslovanju, ki pripadajo globoko 

zakoreninjenim merilom, vrednotam in prepričanju (Hrastelj, 1995, str. 363-364). Velja tudi 

pravilo, da je večinoma neuspešno mehanično prenašanje lastne kulture in pravil vedenja v 

neko drugo kulturo. Kljub temu se to dostikrat pojavlja, saj smo vsi na nek način ujetniki 

lastnih kultur (Hrastelj & Makovec, 2003, str. 69). 

Med kulturo in potrošnje so velike povezave, zato je pomembno poznavanje družbenih 

vrednost in kulturnih navad v trženju. V literaturi navajajo tri vplive kulture na nakup in 

potrošnjo izdelkov (Damjan & Možina, 1995, str. 107): 

 Na strukturo potrošnje; kako, kje in za koga se kupuje. 

 Na odločitev posameznika, in sicer katere kriterije upoštevamo pri nakupu in v kolikšni 

meri se pogajamo za ceno. 

 Na oblikovanje in komuniciranje pomena izdelkov; vsak izdelek ima nek svoje pomen, 

govorimo o ideologiji potrošnje. 

Kulturne razlike se lahko kažejo na več načinov. Hofstede (2001) jih loči na simbole, junake 

in vrednote, ki so izraz kulture in so vidne, medtem ko  so osnovne vrednote nevidne. 

Pogosto, ko ljudje predlagajo, da se kulture stekajo, se nanašajo na simbole kulture (De 

Mooij, 2011, str. 33). Tudi vsaka kultura v različnih krajih daje pomen družini, delu, veri in 

ljubezni. Nekatere kulture poudarjajo vrednost družinske zvestobe in romantične ljubezni,  

druge kulture poudarjajo neodvisnost od družine in trdo delo. Spet druge poudarjajo vero in 

čast v skupnosti (English & Lynn, 1995, str. 7). Vidim, da  ima vsaka kultura drugačne 

vrednote. 

5.2 Sestavine kulture 

Večina avtorjev na področju poslovno-organizacijskih ved navaja sedem sestavin kulture 

(Makovec et al., 2009, str. 276-279). 

 Družbene organizacije in ustanove: sestavljajo jih različni institucionalni vidiki 

vsakdanjega življenja ljudi, razdelitev družbenih nalog, načinov in razlogov združevanja 

oseb, ki bi uresničile skupne potrebe. Od skupin, kamor pripadajo oz. kamor bi rade 

pripadale pričakujejo in sprejemajo vedenjske smernice. Obstajajo skupine, v kateri smo, 

v katero želimo pripadati, ter  skupine, od katerih se želimo razlikovati.   

 Norme in vrednote: pri družbenih normah imajo pripadniki določene skupine že sprejeta 

pravila, standarde in vedenjske modele, po katerih naj bi se ravnali. Če ne bi bilo teh 

norm, bi vsak delal po svojih merilih. Potrebujemo norme za usmerjanje vedenja ljudi. 

Vrednote  predstavljajo načela, ki usmerjajo naša življenja ter skupek vrednostnih 

pomenov, so zelo zakoreninjenje  in predstavljajo podlago normam. 
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 Religija: ima zelo različne pomene, ampak pogosto ima velik vpliv na vedenje, vrednote, 

norme, prepričanja in običaje ljudi v družbeni skupini ter lahko vpliva tudi na njihovo 

materialno življenje. Obstaja več definicij besede religija. Nekateri pravijo, da je religija 

neka organizirana celota verovanj, občutenj, vrednost, simbolov, kulturnega delovanja, 

moralnih predpisov in vrednot, ki so vezani na nekaj nadnaravnega in na vprašanja 

življenja, smrti, izvora družbe, nastanka vesolja, posmrtnosti ter na odnose znotraj družbe. 

Drugi pravijo, da religija zelo vpliva na materialno kulturo, na stališča do lastnine, do 

uporabe izdelkov in storitev, na navade ljudi in potrošnikov, nakupne odločitve. 

 Jezik: je eden izmed najpomembnejših sestavin kulture. Bradley (1991) pravi, da je jezik 

ogledalo kulture, ki odraža njeno vsebino in naravo. Fergusonov (1998) pravi, da je jezik 

osnovni način sporazumevanja med ljudmi, in sicer verbalno ali neverbalno. Poleg 

verbalnega izražanja je pomembno tudi neverbalna komunikacija, in sicer barva glasu, 

telesna govorica, družbeni položaj posameznika, obrazna mimika itd. Na Francoski 

akademiji znanosti in umetnosti so našteli 2.796 jezikov oz. kar 15-krat več toliko, kot je 

držav.  

 Vzgojni in izobraževalni sistemi raznih stopenj in specializacij: vzgojni in izobraževalni 

sistemi in ustanove imajo veliko pomen za mlajše posameznike v družbi pri prenosu in 

preučevanju kulture ter njenih sestavin, saj pravijo, da je kultura priučena do 10. leta 

starosti. Sistem vzgoje in izobraževanja je lahko bolj (npr. redna šolska obveznost) ali 

manj (npr. obšolske dejavnosti, verouk itd.) formalen. 

 Estetika: se je večinoma poistovetila s filozofijo oz. razumevanjem lepote, čeprav se je 

filozofska disciplina ukvarjala predvsem z visoko kulturo, leposlovjem in t. i. lepimi 

umetnostmi. Sodobna estetika se ukvarja z vizualno podobo vsakdanjega življenja in 

množične kulture, ki poleg umetnosti obsega še medije, modo, življenjski slog, način 

obnašanja, z vprašanjem odnosa do telesa ter telesnih proporcev, pomena barv, simbolike 

ter pomena blagovnih znamk. Na primer v zahodnih kulturah črna barva pomeni 

žalovanje, v budističnih kulturah rdeča, v Indiji vijolična, spet drugje bela. 

 Materialna kultura in življenjske razmere: je neposredno povezana z življenjsko ravnjo oz. 

ravnjo gospodarskega razvoja v posamezni družbi. To se kaže v osnovni gospodarski, 

socialni, finančni in tržni infrastrukturi, največ pa v nakupnih navadah in vzorcih trošenja 

ter uporabe potrošnikov. Socialna infrastruktura se nanaša na stanovanjske, zdravstvene 

ter izobraževalne sisteme. 

5.3 Dimenzije kulture 

Nizozemec Geert Hofstede je v obdobju 1967-1971 med več sto tisoč zaposlenimi v podjetju  

IBM v 50 državah s pomočjo faktorske analize 32 trditev oblikoval model štirih dimenzij, ki 

jim je v 80. letih 20. stoletja  dodal še peto t. i. dolgoročne oz. kratkoročne usmerjenosti. Vse 

dimenzije se merijo v obliki indeksov na lestvici od 0 do 120. Vključuje odmik moči, 

izogibanje negotovosti, individualizem/kolektivizem, moškost/ženstvenost ter 

dolgoročno/kratkoročna usmerjenost (Makovec Brenčič et al., 2009, str. 280-282). 
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 Odmik moči (angl. power distance): se nanaša na enakost oz. neenakost ljudi v družbi. 

Večji odmik moči pomeni večjo razliko v enakosti ljudi, in sicer v materialnem in 

političnem smislu ter pravicah. Med nacionalnimi kulturami z nizkim odmikom moči se 

uvrščajo zlasti skandinavske države (npr. Danska, Finska, Švedska). Visok odmik moči pa 

je prisoten npr. v indijski in filipinski kulturi, kjer se kažejo velike družbene in socialne 

razlike med posameznimi družbenimi sloji. To pa pomeni, da imajo ljudje iz najvišjih 

družbenih slojev v rokah bogastvo, vpliv in politično moč. 

 Izogibanje negotovosti (angl. uncertainty avoidance): se navezuje na stopnjo sprejemanja 

tveganja in negotovosti glede prihodnosti. Na primer za slovensko kulturo je značilno, da 

ima visoko izogibanje negotovosti, kar pomeni, da se izogiba tveganju ter da ima velik 

pomen družbena varnost in strukturirana prihodnost. Medtem ko ima ameriška kultura  

nizko izogibanje negotovosti, kar pomeni višje tveganje in negotovost ter zmanjšanje 

potreb po predvidljivi in strukturirani prihodnosti. 

 Individualizem/kolektivizem (angl. individualism/collectivism): se nanaša na to, kako se 

posameznik obnaša v družbi, in sicer ali  bolj kot posamezniki, ki gledajo samo na svoje 

interese, ali pa so del skupine, ki predstavljajo skupne interese. V kolektivističnih kulturah 

(npr. kubanska) so bolj pomembni interesi širše družbe kot pa interesi posameznika, ki v 

primeru težav pričakujejo tudi pomoč kolektiva. 

 Moškost/ženstvenost (angl. masculinity/femininity): predstavlja skupek vrednot, ki so bolj 

ali manj izražene v neki kulturi. Visoka stopnja moškosti predstavlja prevladovanje 

moških vrednot v karieri, statusu, ugledu, moči, denarju, konkurenci in dosežkih. Nizka 

stopnja moškosti pa pomeni prevladovanje ženstvenih vrednot, med katere sodi družina, 

sočutje, medosebni odnosi, solidarnost, kakovost življenja in skrb do okolja.  

 Dolgoročna/kratkoročna usmerjenost (angl. long-term/short-term orientation): izhaja iz 

filozofije Daljnega vzhoda in se nanaša na časovni horizont ljudi. Dolgoročna usmerjenost 

kulture predstavlja pomen dolgoročnih koristi, vztrajnosti, odrekanja, trajnostnega razvoja 

ter varčevanja. Pri kratkoročni usmerjenosti pa je večji poudarek na sedanjost in na koristi 

v sedanjosti. 

5.4 Predstavitev nekaj najpomembnejših tipologij kulture 

V preteklosti so naredili nekaj pomembnejših raziskav in tipologij kulture, ki so naredile velik 

vtis pri raziskovanju kompleksnosti kulture kot družbenega in sociekonomskega procesa v 

družbenih vedah (Makovec Brenčič et al., 2009, str. 280). Pri prejšnjem poglavju sem 

podrobno predstavila Nizozemca Geert Hofsteda, ki je eden od raziskovalcev v družbenih 

vedah. Poznamo še veliko takih raziskovalcev, kot so Projekt GLOBE, Hallov prispevek, 

Trompenaarsova raziskovanja, antropologa Kluckhohn in Strodtbeck, Schwartzovo 

preučevanje kulture in vrednote ter Inglehartov prispevek. Od vseh teh bom bolj podrobno 

predstavila Projekt GLOBE in Hallov prispevek. 

5.4.1 Projekt GLOBE 

Projekt GLOBE (angl. Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness) je 

nadgradnja prvotne Hofstedejeve tipologije, kjer se bolj osredotoča na povezavo med 
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družbeno in organizacijsko kulturo ter vodenjem. Vodi ga ameriški profesor Robert J. House 

in predstavlja eno izmed največjih in najobsežnejših večkulturnih raziskav na svetu. V letih 

1997-2004 je v okviru projekta GLOBE sodelovalo več kot 170 različnih raziskovalcev in 

18.000 managerjev iz 62 držav sveta. Raziskava projekt GLOBE je naredila na prvotno 

petdimenzionalno tipologijo Hofstedeja dodatne štiri dimenzije, kar pomeni, da razlikuje 

kulturo glede na devet temeljnih dimenzij, in sicer (Makovec Brenčič et al., 2009, str. 283-

285): 

 Odmik moči: podobno kot pri Hofstedejevi tipologiji. Stopnja, pri kateri posamezniki v 

skupini pričakujejo enakomerno porazdelitev moči. 

 Izogibanje negotovosti: podobno kot pri Hofstedejevi tipologiji. Stopnja, pri kateri so 

družba, organizacije ali skupine pripravljene sprejeti negotovost in slediti družbenim 

normam, kar bi zmanjšalo nepredvidljive dogodke v prihodnosti. 

 Usmerjenost ljudi: je stopnja, kjer skupina oz. kolektiv nagrajuje in spodbuja posameznike 

za poštenost, radodarnost, sočutje in prijaznost do drugih. 

 Kolektivizem I – družbeni kolektivizem: podobno kot pri Hofstedejevi tipologiji. Stopnja, 

kjer organizacijske ali družbene prakse in procesi spodbujajo in nagrajujejo kolektivno 

porazdelitev virov in skupnih aktivnosti. 

 Kolektivizem II – kolektivizem znotraj skupine: stopnja, kjer posamezniki izražajo svojo 

pripadnost, ponos, zvestobo in sestavni del svojih organizacij ali družin. 

 Odločnost: stopnja, kjer so posamezniki odločni, dominantni in zahtevni v svojih odnosih 

z drugimi. 

 Enakopravnost med spoloma: stopnja, kjer sta spola izenačena v družbi, organizaciji ali 

kolektivu. 

 Usmerjenost v prihodnost: je stopnja, kjer kolektiv spodbuja vedenje usmerjeno v 

prihodnost, npr. načrtovanje, odlog nagrad in koristi, itd. 

 Usmerjenost v uspešnost: je stopnja, kjer kolektiv nagrajuje posameznike za njihove 

dosežke, izboljšanje dosežkov ter odličnost. 

5.4.2 Hallov prispevek   

Edward T. Hall je leta 1960 vpeljal dva načina razumevanja različnost kulture, in sicer 

koncept visoko in nizkokontekstne kulture. Nizkokontekstne kulture temeljijo na pisnem in 

verbalnem komuniciranju, kjer pošiljatelj sporočila pričakuje neposredno dekodiranje besed 

pri prejemniku ter dobro razumevajoč namen sporočila. Sporočila so neposredna, kjer besede 

pomenijo večino informacij, ki se nahajajo v sporočilu. Visokokontekstne kulture uporabljajo 

več elementov za razumevanje informacij, zato so sporočila bolj posredna. Pomen sporočila 

dopolni sociološki pomen, znanje, vrednote prejemnika in pošiljatelja sporočila ter njihov 

status. Na podlagi tega sprejemnik sprejema sporočila na svoj način in ne razbira le 

neposredno dekodirano sestavo besed (Hrastelj & Makovec, 2003, str. 52-53). 
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6 Slovenska kultura 

Jan Lega je leta 1886 nanizal šest temeljnih značajskih značilnosti Slovencev, in sicer 

bistroumnost, sovraštvo do tujega, odkritosrčnost in odločnost, veselost, pobožnost in 

gostoljubnost. Razvrščeni so tudi v štiri psihološke skupine: alpskega, ki ni preveč zgovoren 

in je samozavesten, primorskega, ki je prožen in dialoški, panonskega, ki je pod vplivom 

madžarske in drugih južnoslovanskih kultur, ter osrednjeslovenskega, ki je zelo blizu 

alpskemu kot drugim tipom. Nekatere navedene razlike so se tudi danes ohranile. Do konca 

druge svetovne vojne smo bili Slovenci predvsem kmečki narod. Na spremembo slovenskega 

značaja je vplivala industrializacija, urbanizacija in močna ideologija, ki je po letu 1941 

skušala prodreti v vse pore življenja (Hrastelj, 2001, str. 41). 

Leta 2005 je gospa Jazbec naredila raziskavo na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, 

kjer je bilo prikazano kar nekaj razlik in nasprotij s podatki Hofstedejeve raziskave iz leta 

1980. Največja razlika se je pokazala pri dimenziji individualizem/kolektivizem, kjer pri 

Hofstedejevi raziskavi kažejo podatki na zelo visoko stopnjo kolektivizma, medtem ko   

gospa Jazbec prikazuje v raziskavi na zelo visokem mestu individualizem. Raziskava je 

pokazala, kako Slovenci prehajamo iz zelo kolektivistične v individualistično družbo. To, da 

smo individualist, je  potrdil tudi Hrastelj (2001, str. 41), saj smo postali takšni po 

osamosvojitvi Slovenije, leta 1991. Malo večje razlike se tudi kažejo pri dimenziji odmika 

moči, pri vseh ostalih dimenzijah pa se podatki bolj ali manj ujemajo (Makovec Brenčič et al., 

2009, str. 283). 

6.1 Elementi slovenske kulture 

Vsaka država ima različno kulturo, v nadaljevanju pa vam bom predstavila elemente 

slovenske kulture.  

 Družbene organizacije in ustanove: v gospodinjstvu najdemo poleg družinskih članov tudi 

sorodnike, stare starše. V Sloveniji je bila po Statističnih podatkih iz leta 2011 

najpogostejša štiričlanska družna in vsaka četrta družina je brez otrok, v kateri sta dva 

člana (mož in žena oz. zunajzakonska partnerja) (Mednarodni dan družin, 2012). 

 Norme in vrednote: Hrastelj (2001, str. 129) je predstavil nekaj vrednot slovenske kulture, 

in sicer občutek za dosežke, pridobitništvo, družinsko varnost in ohranitev zaposlitve, 

svobodo, enakost ter zaposlitev. Hrastelj (2001, str. 42) tudi poudarja, da smo ohranili 

pridnost, poštenost in dobrovoljnost. Zelo cenimo materialne dosežke, kot so avtomobil, 

hiša, potovanja itd. Vendar po ameriškem merilu nismo čisti individualisti, ampak dajemo 

veliko prednost sebi in svoji družini. V Sloveniji prevladujejo katoličani, kjer krščanstvo 

narekuje načela, po katerih naj bi se ljudje ravnali v vsakdanjem življenju. Krščanstvo 

poudarja ljubezen, odpuščanje, usmiljenje, dobroto itd. Vrednote mladih se skozi čas zelo 

spreminjajo, najprej si želijo pridobiti ustrezno izobrazbo v kakovostnih javnih šolah z 

odličnimi šolskimi programi, kasneje se ustvari potreba po zaposlitvi in nato potreba po 

samostojnosti ter oblikovanju družine.  
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 Religija: po popisu je bilo leta 2002  57,8 % Slovencev katoliške vere (Statistični urad 

Republike Slovenije, 2003, str. 43). Krščanstvo je religija kristjanov, ki verujejo v nauke 

človeka z imenom Jezus. Njegovi privrženci so ga poimenovali Kristus. Kristus je grška 

beseda za hebrejsko mesija, ki pomeni odrešenik. Za kristjane je Jezus Božji Sin, Bog v 

človeški podobi. Verujejo, da je prišel na zemljo, da bi jih odrešil slabih del. To je pa 

storil tako, da je trpel kot človek in žrtvoval svoje življenje. Krščanstvo je nastalo na 

ozemlju današnjega Izraela, danes pa je razširjeno po celem svetu, predvsem v Evropi, 

Severni in Južni Ameriki, Avstraliji in Novi Zelandiji. Danes je  kristjanov  več milijardo 

vernikov in je največja svetovna religija (Krščanstvo, 2012). 

 Jezik: v Sloveniji je uradni jezik slovenščina. Za večino Slovencev je slovenščina materni 

oz. prvi jezik, za pripadnike manjšin in tujcev v Sloveniji pa je najpogosteje drugi jezik 

oz. jezik okolja. Na narodnostno mešanih predelih Slovenije pa sta materinščina 

italijanščina oz. madžarščina. Vsi, ki govorijo slovenščino, ne živijo samo v Sloveniji, 

ampak tudi v Beneški Sloveniji in Furlaniji-Julijski krajini v Italiji, na Koroškem v 

Avstriji, v hrvaški Istri, v madžarskem Porabju ter v nekaterih skupnostih izseljencev v 

Nemčiji, ZDA, Kanadi in Avstraliji. Vse skupaj naj bi govorilo slovenščino 2,5 milijonov 

ljudi. Ob popisu prebivalstva 2002 je slovenščino kot svoj materni jezik navedlo 87,8 %,  

madžarščino in italijanščino, jezika naših narodnih manjšin, 0,2 %,  ter romščino prav tako 

0,2 % prebivalcev Slovenije. Slovenščina pozna približno 50 narečij, kar pomeni, da so to 

posebne oblike jezika, ki se govorijo na čisto določenem zemljepisnem področju. V 

Sloveniji obstaja sedem narečnih skupin: koroška, primorska, rovtarska, gorenjska, 

dolenjska, štajerska in panonska (Mednarodni dan materinščine, 2010). 

 Vzgojni in izobraževalni sistemi raznih stopenj in specializacij: v šolskem letu 1996/97 in 

2007/08 se kaže, da se je delež učencev, ki se učijo tujih jezikov po predpisanem 

predmetniku ali kot izbirni predmet, povečal, in sicer v osnovnih in srednjih šolah. 

Obvezni tuji jezik je večinoma angleščina, drugi izbirni jezik je nemščina, tretji francoski 

jezik, temu pa sledita italijanski in španski jezik (Mednarodni dan materinščine, 2010). 

 Estetika: Slovenci smo zelo ustvarjalni, kar se kaži predvsem pri mladih ustvarjalcih. 

Danes je moda zelo pomembna za vse, zato  potekajo tudi izbori najlepše oblečenih 

Slovencev, politikov, znanih osebnosti, ki jih oblačijo stilisti. Zelo velik pomen dajemo na 

vsakdanja vprašanja, kot so telesna teža, gibanje, zdrav način prehranjevanja, se pravi skrb 

za zdravo in lepo telo. 

 Materialna kultura in življenjske razmere: po osamosvojitvi smo začeli bolj ceniti 

materialne dosežke, kot so avtomobil, hišo, potovanja  bolj kot kakovost življenja 

Hrastelj, 2001, str. 42).  V Slovenija je prisotna socialna stiska, saj propadajo velika 

podjetja, kar posledično pripelje do velike brezposelnosti. 

V nadaljevanju predstavljam še slovensko mladino ter njihove temeljne značilnosti, glede na 

pregled literature. 

Današnja mladina je enostavno ''drugačna''. Zanjo je značilna njihova oblika vedenja in stil 

življenja, nepopolni socialni status ter idealni vrednostni pojmi mladosti. Hkrati pa skušajo 

biti ekonomsko neodvisni od staršev, po drugi strani pa želijo čim hitreje vstopati v nove 

izkušnje in spoznanja (Šaponja, 2012, str. 11). 



 

18 

 

Trgovci so mnenja, da so mladi porabniki najbolj zahtevni porabniki in se jim je potrebno 

vseskozi prilagajati. So tudi porabniki, ki vedno spremljajo novosti na trgu. V času zadnjih 

deset let se je nakupovanje in nakupne navade mladih spremenilo. Raziskava iz leta 2000 je 

pokazala, da najbolj pogosto nakupujejo oblačila, hrano, pijačo, kozmetiko in glasbene 

zgoščenke. Mladim porabnikom predstavlja nakupovanje  način preživljanja prostega časa s 

prijatelji in niso preobremenjeni z njim. Na njihov nakup ne vplivajo oglasi in starši, ampak 

oni sami. Ni jim pomembna samo simbolna vrednost izdelka, temveč tudi kakovost in cena. 

Še vedno največ denarja porabijo za obleke in so vedno na lovu za posebnimi ponudbami, 

sledijo modnim trendom ter za svoj nakupovalni proces uporabljajo internet, kjer dobijo 

želene podatke o izdelku, ki je na domačem ali tujem trgu. Za trgovce mladina predstavlja 

eden izmed večjih in zahtevnejših izzivov, zato skušajo vzdrževati in pridobivati njihovo 

zaupanje ter imeti iskren odnos z njimi (Pušnik, 2010, str. 2-3).  

7 Srbska in črnogorska kultura 

Pri srbski in črnogorski kulturi je nizka stopnja medkulturnih razlik, kar se kaži pri raziskavi, 

ki sta jo naredila Rašković in Svetličič (2011b, str. S9), na podlagi podatkov o kulturnih 

dimenzijah Hofstedejeve tipologije, zato bom kot približek uporabila podatke za Srbijo.  

 

Rašković in Svetličič (2011a, str. 230) sta naredila primerjavo socio-kulturnih značilnosti ter 

nacionalnih značajev za Slovenijo, Hrvaško in Srbijo po štirih Hofstedejevih dimenzijah. 

Razvidno je, da ima Srbija velik odmik moči, kar kaže na bolj hierarhične odnose v srbski 

družbi ter njeno večjo razslojenost. Srbija ima zelo visoko izogibanje negotovosti. Se pravi, 

da Srbi niso nagnjeni k sprejemanju negotovosti in tveganja. Pri stopnji 

individualizma/kolektivizma je razvidno, da je srbska kultura izredno kolektivistična. To 

pomeni, da predstavlja skupne interese in ne interesov posameznika. Pri četrti dimenziji 

moškosti/ženskosti pa se vidi, da so moške vrednote v Srbiji bolj izražene od ženskih vrednot. 

7.1 Elementi srbske in črnogorske kulture 

V nadaljevanju predstavljam elemente srbske in črnogorske kulture, ki se razlikuje od 

slovenske: 

 Družbene organizacije in ustanove:  srbska družina v povprečju šteje tri člane, v več kot 

400.000 gospodinjstev pa živi v enem stanovanju tudi po tri generacije skupaj. Pri 

slovenski kulturi pa je povprečje večje, saj je v Sloveniji povprečna štiričlanska družina. V 

Srbiji je veliko družin, ki imajo po osem, devet in deset otrok, ki pa so tudi najbolj revne 

(Porodice u Srbiji: Tri generacije pod istim krovom, 2012). 

 Norme in vrednote: v Srbiji prevladuje pravoslavna vera, saj jim ta narekuje načela o 

vsakdanjem načinu življenja. Velik poudarek dajejo na družino, kjer mora vladati 

medsebojno spoštovanje, solidarnost, ljubezen itd.  
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 Religija: največ prebivalcev Srbije je pravoslavne vere. Pravoslavna vera je podobna 

katoliški, s to razliko, da se še vedno uporablja Julijanski koledar. Na primer v Srbiji se 

praznuje božič 7. januarja, v Sloveniji pa 25. decembra,  novo leto v Srbiji praznujejo 14. 

januarja, vendar večina Srbov praznuje obe novi leti, tako 31. decembra kot 14. januarja. 

V Srbiji velja nedelja kot dan počitka, zato pogosto ne delajo ob nedeljah. Imajo  tudi 

tradicionalno navado, da pri nakupu novega stanovanja pokličejo duhovnika, ki jim 

blagoslovi njihov nov dom. 

 Jezik: materni jezik je srbski jezik,  uporabljajo ga še v številnih drugih državah, in sicer v 

Črni gori, Makedoniji, Bosni in Hercegovini. Pisava, ki jo uporabljajo, je cirilica, 

dovoljena je pa tudi latinica.   

 Vzgojni in izobraževalni sistemi raznih stopenj in specializacij: v Srbiji je zelo malo 

visoko izobraženih (6,5 %), veliko se jih prijavi na fakulteto, ampak je ne dokonča (U 

Srbiji malo fakultetski obrazovanih, 2012). Leta 2002 so naredili popis izobraženosti v 

Srbiji, kjer je 7,7 % prebivalcev nima končane osnovne šole, 3,45 % pa je nepismenih. 

Največ jih je končalo samo srednjo šolo (Srbiji nedostaje obrazovanih ljudi, 2012).  

 Estetika: tako kot Slovenci veliko dajo na svojo samopodobo, ukvarjajo se z vsakdanjimi 

vprašanji, in sicer o telesni teži, zdravem gibanju, predvsem o svoji samopodobi. 

 Tehnologija in materialna kultura: v Srbiji je pomanjkanje tehnologije, tehnološkega 

napredka in infrastrukture, kar je  za njih slabo. 

Kot pri slovenski kulturi predstavljam v nadaljevanju še srbsko in črnogorsko mladino. 

Trgovci v Srbiji kot v Sloveniji so mnenja, da je potrebno mlade porabnike  vzeti zelo resno, 

saj se tudi sami tako počutijo. Trgovci morajo biti odprti ter iskreni do njih, saj so oni tisti, ki 

prepoznajo kakovost in ne komplicirajo. Mladi porabniki uporabljajo internet tako, da trgovci 

lahko to izkoristijo in predstavijo svoj izdelek na zelo zanimiv in atraktiven način (Gfk 

Beograd - GfK FMCG Konferencija 2011). Na podlagi raziskave, ki so jo naredili v Srbiji, so 

ugotovili, da je mladim porabnikom pomembna bolj kakovost kot pa cena izdelka. Medtem ko 

ima  pri starejši populaciji  tudi velik vpliv cena in ne samo kakovost (Kvalitet važniji od 

cene, 2012).  

V raziskavi, ki so ji naredili v štirih državah, so ugotovili, da si porabniki v Črni gori  vzamejo 

čas, da pogledajo oznake, da bi zavestno kupovali več blagovnih znamk domačih podjetij ter 

domače narejene proizvode. Na podlagi tega se vidi, da so nakupna obnašanja porabnikov v 

korist domačih izdelkov in blagovnih znamk (Dmitrović, Vida & Reardon, 2009, str. 529 in 

531). Večji poudarek dajo na domače proizvode kot pa na tuje. 

8 Raziskava dejavnikov nakupnega odločanja mladih porabnikov v Srbiji 

in Črni gori 

V teoretičnem delu naloge sem preko opisa različnih tipologij kulture vzpostavila okvir za 

preučevanje medkulturnih razlik, ki sem jih v nadaljevanju delno že opisala na podlagi opisa 

slovenske, srbske in črnogorske nacionalne kulture ter nekaterih značilnosti mladih 
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porabnikov v omenjenih državah. V nadaljevanju pa omenjeni opis nadgrajujem z 

predstavitvijo rezultatov primarne raziskave, ki sem jo izvedla na vzorcu 340 mladih 

porabnikov, med 15. in 30. letom starosti v Sloveniji, Srbiji in Črni gori. Le-te predstavljam v 

empiričnem delu svoje naloge. 

8.1 Opredelitev problema in cilji raziskave 

Porabniki se vsak dan srečujejo z različnimi problemi oz. dilemami pri izbiri izdelka oz. 

storitve, saj imajo na izbiro zelo veliko ponudbo. Zato se pred nakupom zelo dobro 

pozanimajo o izdelku, kjer porabijo zelo veliko časa za pridobivanje informacij, pogosto pa 

tudi za ta namen porabijo denar. Pri tem se porabniku pogosto zastavljajo vprašanja, kot npr.: 

 Katero blagovno znamko naj izberem? 

 Koliko časa in denarja sem pripravljen porabiti? 

 Koliko denarja sem pripravljen porabiti za kvaliteten izdelek? 

 Kako se odločati med ceno in kakovostjo izdelka? 

 Ali mi veliko pomeni blagovna znamka? 

Cilj moje primarne raziskave je odgovoriti na taka in podobna vprašanja. S pomočjo lastne 

raziskave sem ugotavljala, nakupne odločitve med mladimi porabniki v Sloveniji, Srbiji in 

Črni gori, kjer sem najprej želela ovrednotiti pomembnost posameznih dejavnikov nakupnega 

odločanja ter le-te v nadaljevanju povezati s kulturnimi značilnosti (dimenzijami) posamezne 

nacionalne kulture v okviru ugotavljanja razlik in podobnosti v nakupnem odločanju med 

mladimi porabniki v omenjenih treh državah Predstavitev posameznih držav najdemo v 

Prilogi 8, na straneh 34-36. 

Nakupne navade ljudi se zelo razlikujejo. Veliko dejavnikov lahko vpliva na njihove 

odločitve o nakupu izdelka, kot so npr. okolje, različni viri dohodka, razvitost trga itd. V 

raziskavi sem želela ugotoviti, glede na kaj se odločijo za nakup izdelka oz. storitve. Ali je to  

blagovna znamk, kakovost izdelka, porabljen čas za posamičen nakup, cena izdelka ali pa 

informacije, ki jih pridobijo o izdelku. Zato sem v raziskavi vključila Slovenijo, ki predstavlja 

neko primerjalno točko (angl. yardstick) za primerjavo podobnosti in razlik med Srbi in 

Črnogorci. 

8.2 Načrt raziskave 

Kotler (2004, str. 131) pravi, da se v zasnovo raziskave navadno vključi naslednje 

predpostavke: viri podatkov, raziskovalne metode, raziskovalni inštrumenti, načrt vzorčenja 

in oblike komuniciranja. V nadaljevanju vam bom na kratko predstavila te elemente, ki sem 

jih uporabila pri svoji raziskavi. 

8.2.1 Viri podatkov 

Pri svoji raziskavi sem uporabila primarne in sekundarne podatke. Najprej sem pregledala 

sekundarne podatke, kjer sem se močno oprla na diplomsko delo Polone Grahek ter kasneje 
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uporabila vprašanja za sestavo vprašalnika. Za prvi del vprašanj sem uporabila iz že 

uporabljenega testiranega vprašalnika in uveljavljenega merskega inštrumenta v okviru 

diplomske naloge Polone Grahek, ki je zajela pet držav, in sicer Slovenijo, Turčijo, Malezijo, 

Kazahstan in Egipt.  

Pri demografskih vprašanj nisem imela problemov, saj sem jih sestavila, in sicer me je 

zanimal spol, letnica rojstva, območje, kjer živijo, od kod pridobivajo mladi porabniki denar, 

končana izobrazba. Anketo, ki sem jo posredovala preko interneta (predvsem preko 

Facebooka),  je izpolnilo 340 anketirancev. 

8.2.2 Raziskovalna metoda 

Raziskovalna metoda, ki sem jo uporabila, je bilo elektronsko anketiranje. Ankete sem 

oblikovala in administrirala preko spletne strani enka. Anketiranje sem izvedla preko 

interneta, največ preko socialnega spletnega omrežja Facebook, kjer sem svojim prijateljem v 

omejeni starostni skupini pošiljala anketo, le-ti pa so naprej pošiljal svojim znancem, ki so 

prav tako pripadali ravno tej starostni skupini. Prav tako sem svojo povezavo do anket 

pošiljala tudi na druge številne strani večinoma preko Facebooka, kot so strani fakultet v 

Srbiji, na uradnih straneh Črne gore ter na študentske forume v Sloveniji. 

Pri anketiranju sem uporabila metodo ''snežne kepe'', kar pomeni, da na začetku izberemo 

naključno skupino anketirancev, kjer jih prosimo za odgovor na vprašalnik, nato pa oni naprej 

posredujejo anketo svojim znancem. S tem si zagotovimo večje število rešenih anket. 

Uporabila sem zgolj spletno anketiranje, saj za osebno anketiranje  nisem imela razpoložljivih 

časovnih in finančnih virov. Prav tako pa praktično celotna populacija mladih porabnikov 

danes skoraj vsakodnevno uporablja omenjene socialne medije. 

8.2.3 Raziskovalni inštrument 

Pri raziskovalnem inštrumentu sem uporabila preverjeni strukturirani vprašalnik, ki je zelo 

pogost inštrument zbiranja podatkov. Vprašalnik je sestavljen iz 11 vprašanj (glej Prilogo 1, 

str. 1-5). Prvih pet vprašanj je zajemalo sklope trditev, ki so se nanašale na različne faze 

nakupnega odločanja in različne dejavnike nakupnega odločanja, naslednjih šest vprašanj pa 

je demografskega značaja. Pri demografskih vprašanjih me je zanimal spol, starost, iz katere 

države so, velikost območje, kjer živijo, od kod pridobivajo dohodek ter izobrazba 

anketirancev. 

Pri prvih pet vprašanj sem uporabila vprašalnik zaprtega tipa, in sicer sedem stopenjsko 

Likertovo lestvico, kjer sem ugotovila, s čim se strinjajo oz ne strinjajo o nakupnem 

odločanju. Anketiranci so izbirali med ocenami 1-močno se strinjam in 7-močno se ne 

strinjam. Pri demografskih vprašanjih so imeli že oblikovane razrede odgovorov, razen pri 

letnici rojstva.      

http://www.1ka.si/
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8.2.4 Ciljna populacija in načrt vzorčenja 

Ciljna populacija so bili mladi porabniki, ki prihajajo iz Slovenije, Srbije in Črne gore in 

spadajo v starostno skupino od 15 do 30 let. Anketa je bila narejena in izvedena v angleškem 

jeziku, saj sem pošiljala v tri različne države. V populacijo sem vključile tiste, do katerih sem 

najlažje prišla, in sicer preko Facebooka (npr. sorodniki, prijatelji, sošolci, znanci, idr.). 

Vzorec zajema 340 enot (n=340), saj je bilo deset vprašalnikov neprimernih za analizo. 

8.2.5 Oblika komuniciranja 

Vprašalnik sem oblikovala preko spletne strani enka, kjer sem spletno povezavo delila na 

Facebooku in preko elektronske pošte. Menim, da je bilo posredovanje spletnega vprašalnika 

preko Facebooka in elektronske pošte primerno, saj sem zajela mlade porabnike iz vseh treh 

držav, pri tem pa ni bilo potrebno nikakršno dodatno pojasnilo pri vprašanjih. 

8.3 Potek raziskave 

Podatki so se zbirali od 31. maja 2012, ko sem naredila spletno različico, pa vse do 26. julija 

2012, ko sem zaključila z anketiranjem. Anketiranje je trajalo 56 dni. V tem času je na anketo 

kliknilo 925 ljudi, rešilo pa jih je samo 340. Pri tem se izključila deset anket, ker anketiranci 

niso bili prave starosti, bili so starejši od 30 let. Velik problem je mladim porabnikom 

predstavljal angleški jezik, zato so samo kliknili anketo ter zaprli. 

8.3.1 Preizkus vprašalnika  

Vprašalnik sem ustrezno testirala, in sicer na manjši skupini anketirancev, ki so povedali 

svoja mnenja. V tej manjši skupini je bilo deset Slovencev, trije Srbi in en Črnogorec. Pri 

testiranju sem se predvsem osredotočila na njihov čas reševanja, razumevanje navodil ter na 

razumevanje posameznih vprašanj ter odgovorov. Osebe, ki so mi pomagale, so bile mnenja, 

da vprašalnik ni bil preobsežen, dvomljiv in ni bil težko razumevajoč. Samo pri prvih petih 

vprašanjih sem napačno ter nerazločno postavila ocene (od 1 do 7), ki sem jih na podlagi 

rezultatov testiranja na novo oblikovala in jasneje operacionalizirala.  

Menim, da vprašalnik ni bil težak, saj so bila vprašanja kratka in enostavna, zaprtega tipa ter 

jasno zastavljena. Ker je odgovorilo 36,76 %
1
  anketiranih na vprašalnik, pomeni, da je bil 

jasen in razumljiv, kljub angleškemu jeziku, saj gre za skupino ljudi, ki razume dobro 

angleški jezik. Vprašalnik je bil anonimen, saj sem na ta način pridobila realne podatke o 

dejavnikih nakupnega odločanja pri mladih porabnikih v omenjenih treh državah. 

                                                 
1
 Stopnjo odziva sem izračunala tako, da sem delila števila uporabnih rešenih vprašalnikov (vzorec) s številom 

ljudi, ki so kliknili na anketo. 

 

http://www.1ka.si/
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8.4 Rezultati raziskave 

V nadaljevanju prikazujem rezultate raziskave, ki sem jih naredila preko spleta s pomočjo 

spletne aplikacije enka. S pomočjo programa IBM SPSS 19.0 za Windows sem nato obdelala 

podatke, ki sem jih pridobila pri anketiranju. Nekatere ponazoritve s tabelami in slikami sem 

naredila s pomočjo programa Microsoft Excel. Ostali izpisi statističnih analiz se nahajajo v 

Prilogah 5-30. 

8.4.1 Osnovne značilnosti vzorca 

Zajela sem 340 anketirancem, med katerimi je 114 moških in 226 žensk (glej Prilogo 2, 

Tabela 1, str. 5). Slika 1 predstavlja strukturo anketirancev iz posamezne države. Razberemo 

lahko, da je največji odstotek anketirancev  iz Slovenije, najmanj pa iz Črne gore.  

Slika 3: Struktura anketirancev po državah v % (n=340) 

 

Povprečna letnica starosti anketirancev je bila 1988,3 (glej Prilogo 2, Tablo 6, str. 7), kar 

pomeni, da je povprečna starost anketirancev med 23 in 24 let. V nadaljevanju Slika 2 

prikazuje strukturo anketirancev glede na tip naselja, iz katere lahko vidimo, da največ 

anketirancev živi v glavnem mestu države (36 %), malo manj v majhnem mestu (25 %), nato 

pa sledijo veliko mesto (23 %), podeželje/vas (16 %) in drugo (1 %) (glej Prilogo 2, Tabela 3, 

str. 5-6). 

Slika 4: Struktura anketirancev glede na tip naselja v % (n=340) 
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Zanimalo me je tudi, kakšen vir dohodka imajo anketiranci. Slika 3 prikazuje, da je med 

anketirancem glavni vir dohodka delo (48 %), sledijo pa starši oz. drugi družinski člani (35 

%) in ostali viri dohodka (glej Prilogo 2, Tabela 4, str. 6). Pri tem vprašanju so lahko 

anketiranci obkrožili več odgovorov. 

Slika 5: Struktura anketirancev glede na vir dohodka v % (n=340) 

 

Iz vzorca je razvidno, da je največ anket rešilo s srednjo šolo (48 %), polovico manj pa je 

anketirancev s 3-letno fakultetno izobrazbo (glej Prilogo 2, Tabela 5, str. 6-7). 

Slika 6: Struktura anketirancev glede na končno stopnjo izobrazbe v % (n=340) 
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8.4.2 Analiza dejavnikov, ki vplivajo na nakupne odločitve porabnikov 

Nakupne navade med porabniki se zelo razlikujejo. Ta različnost se kaže zaradi več 

dejavnikov, kot so npr. dohodek, okolje v katerem živijo, razvitost trga itd. Odvisno pa je tudi 

od vsakega posameznika, ker se vsak drugače obnaša. V nadaljevanju vam bom predstavila, 

kateri so ti dejavniki, na podlagi katerih se porabniki odločijo za nakup. 

8.4.2.1 Blagovna znamka 

Prvo vprašanje je  blagovna znamka, in sicer kako dobra je blagovna znamka, na podlagi česa 

se porabniki odločijo za blagovno znamko, ali gledajo na ceno, ko kupujejo blagovno 

znamko. Slika 5 prikazuje, kakšna je povprečna vrednost strinjanja s trditvami, ki se 

navezujejo na pomembnost blagovne znamke pri izdelkih široke potrošnje. Iz slike lahko 

vidimo, da so moški tisti, ki dajo veliko več  na blagovne znamke, saj so bile povprečne 

stopnje strinjanja višje kot pri ženskah. V nadaljevanju predstavljam rezultate vprašalnika o 

posameznih trditvah blagovne znamke med žensko in moški (glej Prilogo 3, Tabela 7, str. 7). 

Kot je razvidno iz Slike 5, moški v povprečju pri vseh trditvah izstopajo. Moški  v povprečju 

menijo, da so vse blagovne znamke iste (µ=4,55), vendar takoj za tem sledi, da vseeno 

kupujejo najdražje blagovne znamke (µ=4,30). S tem se  strinjajo tudi ženske oz. jim je to v 

povprečju najbolj pomembno od vseh ostalih trditev (µ=4,15).  Danes je med mladimi zelo 

pomembno, katero blagovno znamko nosijo, ta  naj bi bila med malo bolj dražjimi. Zanimivo 

je to, da imajo tako moški kot ženske  raje tuje kot domače znamke. Na podlagi tega vzorca bi 

lahko rekli, da bi bili bolj moški kot pa ženske za primerjave med potekom nakupnega 

odločanja. 
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Slika 7: Strinjanje s trditvami o pomeni blagovnih znamk, glede na spol (merjeno na 7-

stopenjski lestvici; n=340) 

 

Preverila sem tudi, ali obstajajo kakšna odstopanja med aritmetičnimi sredinami obeh skupin s 

pomočjo t. i. t-testa (glej Priloga 3, Tabela 9, str. 9). Razlike med vzorcema  glede na 5 % 

stopnjo tveganja. Odstopanja med vzorcema se kažejo statistično pri naslednjih trditvah 

(dvostranski preizkusi): 

 ''Blagovne znamke, oglaševane v revijah, so odlična izbira'' (p=0,040 < 0,05). 

 ''Najbolj znane domače blagovne znamke so zame najboljše'' (p=0,076 < 0,05). 

 ''Višja ko je cena izdelka, boljša je kakovost izdelka'' (p=0,020 < 0,05). 

 ''Vse blagovne znamke so enake kakovosti'' (p=0,001 < 0,05). 

Slika 6  prikazuje, kako se blagovna znamka kaže pri mladih, ki prihajajo iz različnih držav. 

Od vseh treh držav Slovenija najbolj izstopa, medtem ko  sta si Srbija in Črna gora dokaj 

podobni. Zelo zanimiv se mi je zdel odgovor o domačih blagovnih znamkah, na katere so vse 

tri države imele najmanjše povprečje od vseh ostalih trditev. Najmanjše povprečje v tem 

odgovoru ima Črna gora (µ=3,47) nato Srbija (µ=3,50) in na koncu Slovenija (µ=4,07). Kar 

se kaže, da Slovenci veliko pozornost pripisujejo domačim blagovnim znamkam. Zelo velik 

pomen dajo mladi, predvsem Slovenija, na drage blagovne znamke, ki so običajno najboljše 

(glej Prilogo 3, Tabela 10, str. 10) . 
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Slika 8: Aritmetične sredine strinjanja s trditvami o blagovnih znamkah, glede na državo 

(merjeno na 7-stopenjski lestvici; n=340) 

 

 

Preverila sem, ali obstajajo razlike glede strinjanja o blagovnih znamkah med anketiranci, ki 

prihajajo iz različnih držav. Ugotovila sem naslednje statistične značilne razlike (Priloga 3, 

Tabela 12, str. 12-13): 

 ''Blagovne znamke, ki so oglaševane v revijah, so odlična izbira'' (p=0,000 < 0,05). 

 ''Najbolj znane domače blagovne znamke so zame najboljše'' (p=0,000 < 0,05). 

 ''Višja ko je cena izdelka, boljša je kakovost izdelka'' (p=0,002 < 0,05). 

 ''Vse blagovne znamke so enake kakovosti'' (p=0,000 < 0,05). 

 ''Običajno izberem najdražje blagovne znamke'' (p=0,000 < 0,05). 

Naredila sem tudi primerjavo med Srbijo in Črno goro o blagovni znamki ter ugotovila 

naslednje statistične razlike (Priloga 3, Tabela 13, str. 13-14): 

 ''Pogosto oglaševane blagovne znamke so običajno zelo dobre'' (p=0,047 < 0,05). 

 ''Blagovne znamke, ki so oglaševane v revijah, so odlična izbira'' (p=0,037 < 0,05). 

 ''Višja ko je cena izdelka, boljša je kakovost izdelka'' (p=0,027 < 0,05). 

 ''Vse blagovne znamke so enake kakovosti'' (p=0,037 < 0,05). 

Na ravni vseh treh držav je pet statističnih razlik, pri Srbiji in Črni gori pa so štiri, kljub temu 

da sta si dokaj podobni pri vseh trditvah o blagovni znamki.  
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8.4.2.2 Pomen časa 

Naslednji sklop govori o času, ki si ga porabniki vzamejo, ko opravljajo nakup izdelka oz. 

storitev. Porabnik, ki ima pri tem vprašanju visoke stopnje strinjanja, pomeni, da si vzame čas 

za nakup izdelka oz. storitve, rad nakupuje, uživa v nakupovanju oz. mu to predstavlja način 

preživljanja prostega časa. To vprašanja tudi predstavlja, kako porabnik spremlja modo in 

sledi modnim smernicam.   

Slika 7 prikazuje aritmetične sredine za posamezne trditve med moškimi in ženskami glede na 

čas nakupovanja. Iz slike je razvidno, da tudi tokrat precej izstopajo moški, kar pa je 

nenavadno, saj si večinoma ženske vzamejo čas za nakupovanje in jim to ne predstavlja težav. 

Pri trditvi, da je nakupovanje tratenje mojega časa, imajo večje povprečje ženske (µ=4,55) kot 

pa moški (µ=3,63). Zelo se mi je zdel zanimiv odgovor, saj sem pričakovala, da bo obratno, 

kar pomeni, da mladi moški porabniki več dajo na nakupovanje kot ženske. Anketni vzorec je 

pokazal, da so bolj moški  tisti, ki si za nakup vzamejo čas, sledijo modnim smernicam, 

uživajo v nakupu ter so spontani pri nakupu (glej Priloga 4, Tabela 14, str. 15). 

Slika 9: Primerjava aritmetičnih sredin med spoloma za trditve o pomenu časa (merjeno na 7-

stopenjski lestvici; n=340) 

 

Pri sliki 8 Slovenija (µ=4,96) precej odstopa pri trditvi, da si Slovenci ne znajo sami izbrati 

izdelka, kar pomeni, da gremo po nakupih v skupinah, v spremstvu in redko kdaj sami. 

Medtem ko   Črnogorci (µ=4,35) in Srbi (µ=3,82) opravljajo nakupe sami, brez spremstva. 
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Črnogorcem se zdi nakupovanje tratenje čase, medtem ko  so Srbi namenili tej trditvi najnižje 

ocene. Slovenci največ pozornosti posvetijo oblačilom, ki sledijo modnim smernicam (glej 

Priloga 4, Tabela 17, str. 17-18). 

Slika 10: Povprečne vrednosti strinjanja s trditvami o času med prebivalci po posameznih 

državah (merjeno na 7-stopenjski lestvici; n=340) 

 

Ko sem naredila primerjavo analize varianc za trditve o pomenu časa glede na državo od 

koder prihajajo anketiranci, sem ugotovila naslednji statistični značilni razliki pri trditvah, in 

sicer (Priloga 4, Tabela 19, str. 19-20): 

 ''Kupujem oblačila, ki sledijo spreminjajočim se modnim smernicam'' (p=0,000 < 0,05). 

 ''Ne znam izbrati ustreznih izdelkov zase'' (p=0,000 < 0,05). 

Ker sta si Srbija in Črna gora podobni, sem naredila primerjavo med njima, ter ugotovila, da 

imata eno statistično razliko (Priloga 4, Tabela 20, str. 20-22): 

 ''Nakupovanje v trgovinah je tratenje mojega časa'' (p=0,002 < 0,05). 

Pri primerjavi vseh treh držav sem ugotovila, da so razlike pri modnih smernicah ter pri izbiri 

izdelkov, medtem ko  obstaja velika razlika med Srbi pa Črnogorci; nakupovanje se jim zdi 

tratenje časa. 
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8.4.2.3 Pomen kakovosti pri nakupu izdelka 

Tretje vprašanje govori o kakovosti pri nakupovanju izdelkov. Porabniki, ki jim veliko  

pomeni kakovost, so označili visoke vrednosti. Visoke ocene pa predstavljajo visoko 

kakovostne izdelke, kar je  tudi povezano z dobro poznanimi blagovnimi znamkami. 

Slika 1 predstavlja rezultate aritmetičnih sredin med spoloma pri trditvah o kakovosti izdelka. 

Iz slike vidimo, da moški dajo večji poudarek na kakovostnejše izdelke, najboljše oz. popolne 

izdelke kot pa ženske. Prav ti imajo visoko vrednosti pri trditvi, da kupujejo poznane, domače 

oz. dizajnerske blagovne znamke. Ni me presenetilo, da so ženske dale visoko oceno pri 

odgovoru, da je zabavno kupiti nekaj novega in zanimivega (µ=3,24), medtem ko pa nisem 

vedela, da bodo tudi moški dali visoko, celo višjo, oceno (µ=3,56). Presenetila me je tudi 

velika razlika med moškim in ženskam pri odgovoru, kjer bi moral svoje nakupe načrtovati 

bolj pazljivo (glej Priloga 5, Tabela 21, str. 22).   

Slika 11: Povprečne vrednosti strinjanja s trditvami o kakovosti glede na spol (merjeno na 7-

stopenjski lestvici; n=340) 

 

Preverila sem tudi razlike med aritmetičnima sredinama obeh skupin (glej Priloga 5, Tabela 

23, str. 24), za katero so statistično značilne naslednje trditve med spoloma: 

 ''Običajno kupim poznane, domače oz. dizajnerske blagovne znamke'' (p=0,055<0,05). 

 ''Zabavno je kupiti nekaj novega in zanimivega'' (p=0,045<0,05). 

 ''Svoje nakupe bi moral načrtovati bolj pazljivo'' (p=0,001<0,05). 

Iz vzorca pri razlikah med posameznimi državami sem ugotovila, da so Srbi (µ=3,64) in 

Črnogorci (µ=3,64) enakega mnenja pri odgovoru, da kupujejo dobro kakovostne izdelke, ki 

so jih tudi prej kupovali. Medtem ko  Slovenci (µ=3,06) dajejo manjši pomen temu odgovoru. 
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Slovenci dajo velik pomen na poznane, domače oz. dizajnerske blagovne znamke, medtem ko 

Srbi najmanj. Pri Črnogorcih (µ=3,66) so standardi in pričakovanja za izdelek zelo visoki, pri 

Slovencih (µ=3,23) pa v povprečju najnižji (glej Priloga 5, Tabela 24, str. 24-25). 

Slika 12: Povprečne vrednosti strinjanja s trditvami o kakovosti glede na državo anketirancev 

(merjeno na 7-stopenjski lestvici; n=340) 

 

Pri povprečni vrednosti strinjanja s trditvami o kakovosti glede na državo, s katere prihajajo 

anketiranci, sta dve trditvi statistično značilni (Priloga 5, Tabela 26, str. 26-27):  

 ''Običajno kupim poznane, domače oz. dizajnerske blagovne znamke'' (p=0,000 < 0,05). 

 ''Kupujem dobro kakovostne izdelke, ki sem jih tudi prej kupoval'' (p=0,000 < 0,05). 

Pri Srbiji in Črni gori pa se kaže ena statistična razlika (Priloga 5, Tabela 27, str. 27-29): 

 ''Svoje nakupe bi moral načrtovati bolj pazljivo'' (p=0,009 < 0,05). 

Pri vseh treh državah sta dve statistično značilni razliki, medtem ko  je med Srbijo in Črno 

goro samo ena. 
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8.4.2.4 Pomen cene pri nakupnem odločanju 

Četrto vprašanje se nanaša na cene pri nakupnem odločanju. Anketiranci, ki so dali visoko 

oceno, so bolj nagnjeni k nižjim cenam. To pomeni, da pred nakupovanjem primerjajo cene 

različnih blagovnih znamk po trgovinah ter se odločijo za najcenejšo. 

V nadaljevanju bom predstavila rezultate vprašalnika, in sicer kako vplivajo cene na moške in 

ženske. Ženske so bolj varčne,  cena je njihova prioriteta, medtem ko pa moškim to ni 

pomembno. Na podlagi vzorčnih podatkov lahko razberemo, da moški kupujejo poznane, 

domače blagovne znamke, izberejo izdelke najdražjih blagovnih znamk. Ženske pa v 

povprečju gledajo na ceno in denar (glej Priloga 6, Tabela 28, str. 29). 

Slika 13: Aritmetične sredine strinjanja s trditvami o ceni, glede na spol anketirancev 

(merjeno na 7-stopenjski lestvici; n=340) 

 

Črnogorci so dali visoko oceno pri odgovoru, ko kupujejo dober izdelek, ne gledajo na ceno. 

Srbi pa imajo najmanjše povprečje pri tem odgovoru, kar pomeni, da gledajo na ceno, kljub 

temu da je dober izdelek. Slovenci niso tako cenovno občutljivi, saj se najbolj  strinjajo s 

trditvijo, da izbirajo izdelke najdražjih blagovnih znamk. Najbolj nagnjeni  k trditvi, da 

običajno pred nakupom premerjajo tri blagovne znamke, so Črnogorci (µ=3,92), medtem ko 

se Srbi (µ=3,64) s tem najmanj strinjajo. V Sloveniji (µ=4,01) se anketiranci najbolj strinjajo, 

da pogosto izberejo cenejše izdelke, v Srbiji (µ=3,59) pa se najmanj strinjajo s tem (glej 

Priloga 6, Tabela 31, str. 31-32). 
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Slika 14: Povprečne vrednosti strinjanja s trditvami o ceni glede na državo anketirancev 

(merjeno na 7-stopenjski lestvici; n=340) 

 

Pri danih trditvah o ceni glede na državo anketirancev je statistično značilna le ena trditev 

(Priloga 6, Tabela 33, str. 33-34): 

 ''Običajno izberem izdelke, najdražjih blagovnih znamk'' (p=0,000 < 0,05). 

Primerjava med Srbijo pa Črno goro se kaže ena statistično značilna razlika (Priloga 6, Tabela 

34, str. 34-36): 

 ''Pred nakupom običajno primerjam tri blagovne znamke'' (p=0,004 < 0,05). 

Na ravni vseh treh držav je ena statistična razlika, ki je različna od statistične razlike med  

Srbijo in Črno goro.  

8.4.2.5 Pomen informacij pri nakupu izdelka 

Peto vprašanje se nanaša na informacije, ki jih porabniki dobijo pri nakupu izdelka. 

Anketiranci, ki so odgovorili z visoko oceno pri tem vprašanju, pomeni, da so  

preobremenjeni s številnimi informacijami, ki jih dobijo. Posledica tega je, da na koncu ne 

vedo, kateri izdelek kupiti. Medtem ko drugi anketiranci, ki so odgovorili z nizko oceno, 

znajo dobro izkoristiti informacijo in se odločijo za boljši izdelek. 

,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00

Pozoren sem koliko denarja porabim za
nakup.

Pri nakupovanju je cena izdelka moja
prioriteta.

Pogosto izberem cenejše izdelke.

Pred nakupom običajno primerjam tri
blagovne znamke.

Običajno izberem izdelke, najdražjih
blagovnih znamk.

Običajno kupim poznane, domače oz.
dizajnerske blagovne znamke.

Pri dobrem izdelku nikoli ne gledam ceno.

3,39 

3,43 

4,01 

3,71 

4,41 

4,17 

3,95 

3,67 

3,47 

3,59 

3,64 

3,73 

3,73 

3,75 

3,85 

3,77 

3,92 

3,92 

4,17 

4,09 

4,34 

Črna gora

Srbija

Slovenija



 

34 

 

Na podlagi vzorčnih podatkov sem ugotovila, da anketiranci niso preobremenjeni s številnimi 

informacijami, saj so v povprečju izbrali nižje ocene. Iz grafa je razvidno, da se ženske 

(µ=3,72) zelo težko odločajo, v kateri trgovini kupiti kakšen izdelek, medtem ko pa je 

moškim (µ=3,64) vseeno, kje kupujejo izdelke. Presenetilo me je, da so moški v povprečju 

bolj pogosto kot ženske odgovorili, da pogosto kupujejo nepremišljen izdelek, kar potem 

obžalujejo. Zanimiv odgovor se mi je tudi zdel, da se moški (µ=3,95) bolj kot ženske 

(µ=3,75) strinjajo s trditvijo, da je prisotnih preveč blagovnih znamk in ne vedo, za katero se 

odločiti (glej Priloga 7, Tabela 35, str. 36).  

Slika 15: Povprečne vrednosti strinjanja s trditvami o informacijah glede na spol 

anketirancev (merjeno na 7-stopenjski lestvici; n=340) 

 

Iz Slike 13 je razvidno, da Slovenci izstopamo pri trditvi, da kupujemo nepremišljen izdelek, 

najmanjkrat pa se to zgodi Srbom. Najbolj zmede Črnogorce (µ=3,91), ko je prisotnih preveč 

blagovnih znamk in se ne znajo odločiti, kateri izdelek kupiti, najmanj pa Srbe (µ=3,63). Srbi 

ne marajo   številnih informacij, ki jih dobijo o izdelku, medtem ko  Črnogorce preveč 

informacij zmede (Priloga 7, Tabela 38, str 38).  
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Slika 16: Povprečne vrednosti strinjanja s trditvami o informacijah glede na državo 

anketirancev (merjeno na 7-stopenjski lestvici; n=340) 

 

Preverila sem, ali se aritmetične sredine informacij glede na državo anketirancev statistično 

razlikujejo. Ugotovila sem, da je ena trditev statistično značilna (Priloga 7, Tabela 40, str. 39): 

 ''Pogosto kupujem nepremišljen izdelek oz. storitev, kar pa pogosto obžalujem'' (p=0,089 

< 0,05). 

Med Srbijo in Črno goro sta dve značilni razliki (Priloga 7, Tabela 41, str. 40): 

 ''Včasih je težko izbrati, v kateri trgovini naj kupim izdelek'' (p=0,001 < 0,05).  

 ''Pogosto kupim nepremišljen izdelek oz. storitev, kar pa pogosto obžalujem'' (p=0,002 < 

0,05). 

Pri vseh treh državah je ena statistična razlika, medtem ko pa sta pri Srbiji in Črni gori dve, 

kljub njuni podobnosti. 

8.4.3 Omejitev raziskave 

Stopnja odziva je 36, 76 % in je dosegla moja pričakovanja, kljub temu da je med državami 

velika geografska razlika,  vprašalnik je bil izveden v angleškem jeziku, v času poletja, ko so 

mladi odšli na dopust oz. počitnice. Vzorec sem naredila s pomočjo ''snežne kepe'', kar 

pomeni, da sem vprašalnik poslala nekaterim mladim porabnikom, ti pa so naprej pošiljali 

svojim prijateljem, znancem, sorodnikom itd. Tako se je širila populacija mladih, kot ''snežne 

kepe''. Čeprav je šlo pri uporabi tovrstnega anketiranja za t. i. neverjetno vzorčenje, zato 

svojih rezultatov ne morem posploševati na celotno populacijo mladih v omenjenih državah, 

pa mi je omenjena metoda anketiranja omogočila pridobitev t. i. ujemajočih se vzorcev (angl. 
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matched samples), ki se pogosto uporablja pri tovrstnih medkulturnih primerjavah (Rašković, 

2011). 

Odgovori bi bili še bolj drugačni, če bi v vprašalnik dodala konkretni izdelek npr. da gre za 

kakšno obleko, parfum, hrano itd. Velja upoštevati, da so države med seboj različne, da imajo 

različne standarde, različna trženja blagovnih znamk, različno razvito gospodarstvo. 

Vprašalnik je bil v angleškem jeziku, kar pomeni, da so ga dejansko rešili samo tisti, ki so 

znali angleško. 

9 Povzetek in ugotovitve  

Na podlagi raziskave, ki sem jo naredila, sem prišla do zelo različnih odgovorov o nakupnem 

odločanju mladih porabnikov, ki prihajajo iz Srbije in Črne gore ter sem jih primerjala s 

Slovenijo. Pričakovala sem, da bodo večja odstopanja med spoloma in anketiranci, ki 

prihajajo iz različnih držav. Zelo me je presenetilo, da moški veliko dajo na nakupne 

odločitve. Predstavila bom nekaj ugotovitev iz moje raziskave: 

 Veljalo je, da so ženske tiste, ki rade nakupujejo, si vzamejo čas (µ=3,48) za nakup, in 

sledijo spreminjajočim se modnim smernicam. Vendar to ne velja, saj so se moški 

izkazali, da so trenutno oni tisti, ki dajo večji poudarek na nakupovanje in si vzamejo čas 

(µ=3,73). 

 Moški dajo prednost najdražjim blagovnim znamkam (µ=4,30), saj menijo da so le-te 

najboljše, medtem ko  ženske ne dajo velike prednosti dragim blagovnim znamkam 

(µ=4,15). 

 Moški se pred nakupom dobro informirajo, pregledajo oglase ali če kaj vidijo v revijah 

(µ=4,01), medtem ko  ženske (µ=3,70) vse to naredijo v trgovini, v času nakupa. Ta 

razlika je tudi statistično značilna. 

Ker mladi porabniki prihajajo iz različnih držav, sem menila, da bodo razlike med njimi večje, 

kot so pokazale raziskave. Pokazalo se je, da so si porabniki  kljub  geografski oddaljenosti, 

kulturnim, ekonomskim razlikam podobni.  

Slovenski porabniki so izbrali visoko strinjanje pri trditvah o blagovni znamki. Največje 

strinjanje so pokazali pri trditvi, da običajno izberejo najdražje blagovne znamke ter velik 

poudarek dajo na domače blagovne znamki, medtem ko  srbski in črnogorski porabniki 

namenijo temu najmanj pozornosti. Črnogorci si vzamejo čas, ko nakupujejo, medtem ko  je 

Srbom nakupovanje tratenje časa in opravljajo nakupe zelo hitro. Črnogorskim porabnikom 

predstavljajo problem številne informacije za nek izdelek, saj jih to še bolj zmede. Prav tako 

se ne znajo odločiti, v kateri trgovini naj izberejo določen izdelek, medtem ko to srbskim 

porabnikom ne predstavlja težav. Odločijo se za eno trgovino in tam kupijo izdelek. 

Črnogorcem je cena prioriteta  in  pazijo, koliko potrošijo, vendar če je izdelek dober, ne 

gledajo na ceno. Lahko izpostavim, da na podlagi vzorčnih podatkov Slovenci izbirajo izdelke 
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najdražjih blagovnih znam in da jim pri nakupovanju cena ni tako pomembna, kot je 

Črnogorcem in Srbom. 

Mladi porabniki Srbije in Črne gore so  mnenja, da kupujejo kakovostne izdelke tam, kjer jih 

običajno kupujejo, medtem ko imajo slovenski porabniki  radi raznolikost in ne kupujejo v 

istih trgovinah. Zanimivo je, da se Slovenci najmanj strinjajo pri trditvi, da je zabavno kupiti 

nekaj novega in zanimivega, in pri trditvi, da so njihovi standardi in pričakovanja za izdelke, 

ki jih kupujejo, visoki. Na podlagi raziskav lahko sklepam, da so srbski porabniki   vmes med 

slovenskimi in črnogorskimi. Njim nakupovanje ne predstavlja nekaj, za kar bi vložili nekaj 

časa, ter se prej pozanimali. Pri Slovencih in Črnogorcih lahko vidimo, da kupujejo oblačila, 

ki sledijo modnim smernicam. 

Ugotovila sem,  da je pri Slovencih in Črnogorcih prisotna  visoka stopnja kolektivizma, 

dejstvo je, da radi kupujejo v skupini. Medtem ko so Srbi  bolj nagnjeni k individualizmu. Pri 

odmiku moči so si vse tri države med seboj podobne, saj smo si družbeno enakovredni. Za vse 

tri države je tudi značilno visoko izogibanje negotovosti, ker se izogibajo tveganju. Pri 

raziskavi sem ugotovila, da je visoka stopnja moškosti, kjer prevladujejo t. i. moške vrednote, 

da radi kupujejo kakovostne in drage blagovne znamke. Države so si tudi podobne v 

kratkoročni usmerjenosti, saj poudarjajo pomen sedanjosti. 

10 Priporočila za trženje 

Porabniki se skozi čas spreminjajo, saj smo bistveno drugačni kot v preteklosti. Razlika se 

predvsem kaže pri spolu, in sicer  predlagala bi tržnikom, naj več pozornosti posvetijo 

moškemu spolu. Raziskava je pokazala, da so moški tisti, ki radi nakupujejo, si vzamejo čas 

za nakup, želijo biti dobro in verodostojno informirani o izdelku oz. storitvi. Bolj jim je 

pomembna blagovna znamka kot ženskam. Radi kupujejo poznane, domače oz. dizajnerske 

blagovne znamke ter drage blagovne znamke, saj menijo, da so najboljše. Pomembno jim je 

tudi oglaševanje blagovnih znamk, saj menijo, da so oglaševane blagovne znamke v revijah 

odlična izbira in pogosto oglaševane znamke običajno zelo dobre.  Medtem ko  ženske 

izvedejo nakup zelo hitro, se slabo informirajo o želenem izdelku oz. storitvi, pogosto izbirajo 

cenejše izdelke. Ne dajejo večji poudarek blagovnim znamkam, saj menijo, da so vse 

blagovne znamke enake kakovosti.  Težko se odločijo, v kateri trgovini naj opravijo nakup. 

Pri slovenskih porabnikih bi priporočala tržnikom, naj posvetijo večjo pozornost blagovnim 

znamkam, saj so pri trditvah o blagovnih znamkah najbolj izstopali. Običajno izbirajo 

najdražje blagovne znamke, saj so mnenja, da višja, ko je cena izdelka, boljša je kakovost. 

Zelo jim je pomembna domača blagovna znamka ter dajo velik pomen oglaševanju blagovnih 

znamk. Slovenski porabniki uživajo v nakupih, sledijo spreminjajočim se modnim smernicam 

in kupujejo izdelke, katere kasneje tudi obžalujejo. 

V Črni gori so mladi porabniki mnenja, da je nakupovanje tratenje njihovega časa, vendar ko 

kupujejo, pri dobrem izdelku nikoli ne gledajo ceno. Pomembna jim je kakovost izdelka in 



 

38 

 

njihovi standardi ter pričakovanja so zelo visoki. Navajeni so kupovati tam, kjer kupujejo 

običajno. Zaradi številnih informacij o izdelku oz. storitvi so zmedeni, raje imajo manj 

informacij, zato se lahko hitro odločijo za določen izdelek oz. storitev. 

Mladi porabniki v Srbiji so pri večini trditev odgovarjali z nizko oceno strinjanja, kar pomeni, 

da niso nagnjeni k nakupovanju. Vendar ko kupujejo, izbirajo domače ter drage blagovne 

znamke. Prizadevajo si, da pri nakupu izberejo najboljše oz. popolne izdelke, pomembna jim 

je tudi kakovost izdelkov ter njihovi standardi in pričakovanja so zelo visoki. Cena je njihova 

prioriteta in  pozorni so, koliko porabijo pri nakupu. 

SKLEP  

 
Preden tržniki oblikujejo trženjsko strategijo, je zelo pomembno, da spoznajo porabnike oz. 

kupce. Podjetja se morajo osredotočiti na potencialne porabnike ter ugotoviti, kakšno je 

njihovo nakupno vedenje, predvsem pa kakšne so njihove potrebe. Na podlagi teh informacij 

lahko podjetja razvijejo izdelek in ponudijo pravim porabnikom ob pravem času, na pravem 

kraju ter ob primerni ceni. Zavedati se je treba, da je vsak porabnik individualist in da se vsak 

drugače obnaša.  

Današnja podjetja dajo veliko na odnos s porabniki. Pomembno je, da ohranjajo ter 

spodbujajo odnose s porabniki, saj jim le-ti jim zaupajo in vzpostavijo dolgoročen odnos s 

podjetjem. Da bi bil odnos med podjetjem in porabnikom dolgoročen, morajo podjetja 

izpolniti obljubljeno in visoko kakovostjo izdelkov, dobro storitvijo ter primerno ceno. Vse te 

značilnosti so zelo pomembne za preživetje v konkurenčnosti med podjetji.  

V zaključni strokovni nalogi sem želela pokazati, kako se nakupno vedenje, nakupne 

odločitve razlikujejo med mladimi porabniki v treh različnih državah. Ugotovila sem, da 

moškim radi nakupujejo, ženske so tiste, ki niso navdušene nad nakupovanjem. Tega nisem 

pričakovala, saj sem menila, da bo obratno. Pri tem se kaže, kako se trend zelo spreminja in 

da so moški tisti »pravi« nakupovalci. 

Anketo, ki sem jo naredila, je izpolnilo 226 žensk in 114 moških. V vseh treh državah je 

največ anket izpolnilo žensk, saj so bolj ženske tiste, ki so pripravljene izpolnjevati ankete še 

posebej, ko gre za nakupovanje.  

Če bi v vprašanja dodala določen segment izdelkov, menim, da bi se rezultati med seboj še 

bolj razlikovali, vendar sem postavljala bolj splošna vprašanja, kjer so si anketiranci sami 

zamislili nek nakup ter na podlagi tega odgovarjali na vprašanja, ki vplivajo na nakupne 

odločitve. Do večjih razlik bi prišlo, če bi vzela še starejšo populacijo, vendar sem se bolj 

osredotočila na mlade porabnike. Menim, da so mladi tisti, ki drugače gledajo na nakupovalne 

odločitve in so v obdobju, ko je trend zelo pomemben. Mladi porabniki povezujejo blagovne 

znamke z ugledom, medtem ko  starejši povezujejo blagovno znamko s kakovostjo. 

Vse tri države, ki sem jih vzela za primerjavo,  so balkanske države, za katere sem 

pričakovala, da bodo med njimi majhne razlike. Na podlagi vzorčnih podatkov  sem 
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ugotovila, da so odstopanja med njimi. Najmanj je izstopala Srbija, medtem ko  je Slovenija 

najbolj izstopala.  
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PRILOGA 1: Vprašalnik 

 
Hello! 

My name is Sanja Todić and I am a student at the Faculty of Economics at the University of 

Ljubljana, Slovenia. As part of my final bachelor thesis titled “Purchasing habits of young 

consumers in Slovenia, Serbia and Montenegro” I am conducting a short survey among 

young adult consumers in these countries, who are aged between 15 and 30 years. In the 

survey, the questions are related to every day products for daily use. 

I am kindly asking for your participation in the survey. Your answers are anonymous, and the 

survey will take approximately 5-7 minutes of your time. By completing the survey you will 

be helping me a great deal in my research, as well as contribute to a better understanding of 

the specifics of young consumers in South East Europe. Please feel free to forward this survey 

to any friends you have from any of these countries.  

Kind regards! 

Sanja Todić, Faculty of Economics at the University of Ljubljana in Slovenia 

Contact e-mail: todic.sanjaa@gmail.com 

 

1) Please evaluate the extent to which you either agree or disagree with the following 

statements, which are related to your general and average purchasing behavior and 

decision (1-very strongly agree, 2-strongly agree, 3-agree, 4-neutral, 5-disagree, 6-

strongly disagree, 7-very strongly disagree).  

 1-very 

strongly 

agree 

2 3 4 5 6 7-very 

strongly 

disagree 

a) Highly advertised brand are 

usually very good. 

1 2 3 4 5 6 7 

b) A brand recommended in a 

consumer magazine is an 

excellent choice for me.  

1 2 3 4 5 6 7 

c) The most well-known 

national brands are the best 

for me. 

1 2 3 4 5 6 7 

d) The higher price of a 

product, the better its 

quality. 

1 2 3 4 5 6 7 

e) Expensive brands are usually 

the best. 

1 2 3 4 5 6 7 

f) All brands are the same in 

overall quality. 

1 2 3 4 5 6 7 

g) I usually choose the most 1 2 3 4 5 6 7 

mailto:todic.sanjaa@gmail.com
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expensive brands. 

h) I choose a brand that my 

friends recommend it. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

2) Please evaluate the extent to which you either agree or disagree with the following 

statements, which are related to your general and average purchasing behavior and 

decision (1-very strongly agree, 2-strongly agree, 3-agree, 4-neutral, 5-disagree, 6-

strongly disagree, 7-very strongly disagree). 

 1-very 

strongly 

agree 

2 3 4 5 6 7-very 

strongly 

disagree 

a) I take the time to shop 

carefully for best buyers. 

1 2 3 4 5 6 7 

b) I enjoy shopping just for the 

fun of it.   

1 2 3 4 5 6 7 

c) I keep my wardrobe up-to-

date with the changing 

fashions. 

1 2 3 4 5 6 7 

d) Shopping at the stores is a 

waste of my time. 

1 2 3 4 5 6 7 

e) I cannot choose products by 

myself. 

1 2 3 4 5 6 7 

f) I make my shopping trips 

fast. 

1 2 3 4 5 6 7 

g) I am impulsive when 

purchasing.  

1 2 3 4 5 6 7 

 

3) Please evaluate the extent to which you either agree or disagree with the following 

statements, which are related to your general and average purchasing behavior and 

decision (1-very strongly agree, 2-strongly agree, 3-agree, 4-neutral, 5-disagree, 6-

strongly disagree, 7-very strongly disagree). 

 1-very 

strongly 

agree 

2 3 4 5 6 7-very 

strongly 

disagree 

a) My standards and 

expectations for products I 

buy are very high.  

1 2 3 4 5 6 7 

b) I make a special effort to 

choose the very best quality 

products. 

1 2 3 4 5 6 7 

c) I usually buy well-known, 

national, or designer brands. 

1 2 3 4 5 6 7 

d) When it comes to purchasing 

products, I try to get the very 

best or perfect choice.  

1 2 3 4 5 6 7 

e) It is fun to buy something 

new and exciting. 

1 2 3 4 5 6 7 
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f) I should plan my shopping 

more carefully than I do. 

1 2 3 4 5 6 7 

g) I buy good quality products 

that I have previously 

purchased. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

4) Please evaluate the extent to which you either agree or disagree with the following 

statements, which are related to your general and average purchasing behavior and 

decision (1-very strongly agree, 2-strongly agree, 3-agree, 4-neutral, 5-disagree, 6-

strongly disagree, 7-very strongly disagree). 

 1-very 

strongly 

agree 

2 3 4 5 6 7-very 

strongly 

disagree 

a) I carefully watch how much 

I spend. 

1 2 3 4 5 6 7 

b) I consider price first, when 

making purchases. 

1 2 3 4 5 6 7 

c) Lower price products are 

usually my preferred choice. 

1 2 3 4 5 6 7 

d) I usually compare at least 

three brands before 

choosing. 

1 2 3 4 5 6 7 

e) The most expensive brands 

are usually my preferred 

choice. 

1 2 3 4 5 6 7 

f) I usually buy well-known, 

national, or designer brands. 

1 2 3 4 5 6 7 

g) Product that is good I never 

look the price. 

1 2 3 4 5 6 7 
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5) Please evaluate the extent to which you either agree or disagree with the following 

statements, which are related to your general and average purchasing behavior and 

decision (1-very strongly agree, 2-strongly agree, 3-agree, 4-neutral, 5-disagree, 6-

strongly disagree, 7-very strongly disagree). 

 1-very 

strongly 

agree 

2 3 4 5 6 7-very 

strongly 

disagree 

a) All the information I get on 

different products confuses 

me. 

1 2 3 4 5 6 7 

b) There are too many brands 

to choose from so I often 

feel confused. 

1 2 3 4 5 6 7 

c) Sometimes it is hard to 

choose at which stores to 

shop. 

1 2 3 4 5 6 7 

d) I often make careless 

purchases that I later regret. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1. Gender: 

a) male, 

b) female. 

 

2. Year of birth 19___ 

 

3. Country of nationality: 

a) Slovenia, 

b) Serbia, 

c) Montenegro. 

 

4. Residential area: 

a) the capital of city, 

b) large city (over 200.000 inhabitants), 

c) small city (up to 199.999 inhabitants), 

d) rural area or village, 

e) other: ________________. 

 

5. Income source (multiple answers available): 

a) work, 

b) parents and /or other family, 

c) spouse or parent, 

d) scholarship, 
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e) inheritance, 

f) student work, 

g) other: _________________. 

 

6. Finished level of education: 

a) primary school, 

b) high school, 

c) 2-year university degree, 

d) 3-year university degree, 

e) 4-year and more university degree, 

f) Masters of Ph D level. 

Thank you for your cooperation! 

PRILOGA 2: Temeljne demografske značilnosti vzorca 

 
Tabela 1: Struktura anketirancev po spolu 

  Frekvenca Odstotek (%) Veljavni (%) Kumulativa (%) 

Moški 114 34,0 34,0  34,0  

Ženski 226 66,0 66,0  100,0 

Skupaj 340 100,0 100,0   
 

Tabela 2: Država, s katere prihajajo anketiranci 

  Frekvenca Odstotek (%) Veljavni (%) Kumulativa (%) 
Slovenija 138 41,0 41,0  40,0  

Srbija 101 30,0  30,0  71,0  

Črna gora 101 30,0  30,0  100,0 

Skupaj 340 100,0 100,0   
 

Tabela 3: Tip naselja anketirancev 

  Frekvenca Odstotek (%) Veljavni (%) Kumulativa (%) 

Glavno mesto 123 36,0 36,0 35,0 

Veliko mesto (več kot 200.000 
prebivalcev) 77 23,0 23,0 59,0 

Majhno mesto (do 199.999 
prebivalcev) 84 25,0 25,0 84,0 

Podeželje/vas 54 16,0 16,0 99,0 

Drugo 2 1,0 1,0 100,0 

Skupaj 340 100,0 100,0   
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Tabela 4: Vir dohodka anketirancev 

  Frekvenca Odstotek (%) Veljavni (%) Kumulativa (%) 

Delo 165 48,0  48,0  48,0  

Starši ali drugi družinski 
člani 120 35,0 35,0  83,0  

Zakonec ali partner 9 3,0  3,0  86,0  

Štipendija 40 12,0  12,0  98,0  

Pokojnina 3 1,0  1,0  99,0  

Drugo 3 1,0 1,0  100,0  

Skupaj 340 100,0  100,0    
 

Tabela 5: Končna izobrazba anketirancev 

  Frekvenca Odstotek (%) Veljavni (%) Kumulativa (%) 

Osnovna šola 14 4,0  4,0  4,0  

Srednja šola 162 48,0  48,0  52,0  
2-letna fakultetna 

izobrazba 67 20,0  20,0 72,0  
3-letna fakultetna 

izobrazba 72 21,0  21,0  93,0  

4-letna ali več letna 
fakultetna izobrazba 22 7,0  7,0 99,0  

Magisterij ali doktorat 3 1,0  1,0  100,0  

Skupaj 340 100,0  100,0   
 

Tabela 6: Letnica rojstva anketirancev 

  Število enot Povprečje 

Skupaj 340 1988,3 
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PRILOGA 3: Statistični izpisi za dejavnik blagovna znamka 
 

 

Tabela 7: Povprečne vrednosti strinjanja s trditvami o blagovni znamki glede na spol 

anketirancev 

Spol 

Pogosto 

oglaševane 

blagovne 

znamke so 

običajno 

zelo dobre. 

Blagovne 

znamke, ki 

so 

oglaševane 

v revijah, so 

odlična 

izbira. 

Najbolj 

znane 

domače 

blagovne 

znamke so 

zame 

najboljše. 

Višja ko je 

cena 

izdelka, 

boljša je 

kakovost 

izdelka. 

Drage 

blagovne 

znamke so 

običajno 

najboljše. 

Vse 

blagovne 

znamke so 

enake 

kakovosti. 

Običajno 

izberem 

najdražje 

blagovne 

znamke. 

moški Mean 3,87 4,01 3,89 4,04 4,06 4,55 4,30 

N 121 121 121 121 121 121 121 

ženska Mean 3,69 3,70 3,62 3,68 3,82 4,02 4,15 

N 219 219 219 219 219 219 219 

Total Mean 3,76 3,81 3,72 3,81 3,90 4,21 4,20 

N 340 340 340 340 340 340 340 

 

Tabela 8: Mere opisne statistike za trditve o pomenu blagovnih znamk med moško in žensko 

populacijo 

 

N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Minimu

m 

Maxim

um 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Pogosto 

oglaševane 

blagovne znamke 

so običajno zelo 

dobre. 

moški 121 3,87 1,449 ,132 3,61 4,13 1 7 

žensk

a 

219 3,69 1,362 ,092 3,51 3,88 1 7 

Total 340 3,76 1,394 ,076 3,61 3,90 1 7 

Blagovne znamke, 

ki so oglaševane v 

revijah, so odlična 

izbira. 

moški 121 4,01 1,369 ,124 3,76 4,25 1 7 

žensk

a 

219 3,70 1,303 ,088 3,53 3,87 1 7 

Total 340 3,81 1,333 ,072 3,67 3,95 1 7 

»se nadaljuje« 
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»nadaljevanje« 

Najbolj znane 

domače blagovne 

znamke so zame 

najboljše. 

moški 121 3,89 1,359 ,124 3,65 4,14 1 7 

žensk

a 

219 3,62 1,337 ,090 3,44 3,80 1 7 

Total 340 3,72 1,349 ,073 3,57 3,86 1 7 

Višja ko je cena 

izdelka, boljša je 

kakovost izdelka. 

moški 121 4,04 1,422 ,129 3,79 4,30 1 7 

žensk

a 

219 3,68 1,337 ,090 3,50 3,86 1 7 

Total 340 3,81 1,377 ,075 3,66 3,96 1 7 

Drage blagovne 

znamke so 

običajno najboljše. 

moški 121 4,06 1,343 ,122 3,82 4,30 1 7 

žensk

a 

219 3,82 1,366 ,092 3,64 4,00 1 7 

Total 340 3,90 1,361 ,074 3,76 4,05 1 7 

Vse blagovne 

znamke so enake 

kakovosti. 

moški 121 4,55 1,592 ,145 4,26 4,83 1 7 

žensk

a 

219 4,02 1,294 ,087 3,85 4,20 1 7 

Total 340 4,21 1,427 ,077 4,06 4,36 1 7 

Običajno izberem 

najdražje blagovne 

znamke. 

moški 121 4,30 1,418 ,129 4,04 4,55 1 7 

žensk

a 

219 4,15 1,464 ,099 3,95 4,34 1 7 

Total 340 4,20 1,448 ,079 4,05 4,35 1 7 

 

Tabela 9: Test analize variance za trditve o pomenu blagovnih znamk med moško in žensko 

populacijo 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Pogosto oglaševane 

blagovne znamke so 

običajno zelo dobre. 

Between Groups 2,352 1 2,352 1,211 ,272 

Within Groups 656,387 338 1,942   

Total 658,738 339    

Blagovne znamke, ki so 

oglaševane v revijah, so 

odlična izbira. 

Between Groups 7,472 1 7,472 4,244 ,040 

Within Groups 595,101 338 1,761   

Total 602,574 339    

Najbolj znane domače 

blagovne znamke so zame 

najboljše. 

Between Groups 5,747 1 5,747 3,179 ,076 

Within Groups 611,147 338 1,808   

Total 616,894 339    

Višja ko je cena izdelka, 

boljša je kakovost izdelka. 

Between Groups 10,155 1 10,155 5,427 ,020 

Within Groups 632,419 338 1,871   

Total 642,574 339    

»se nadaljuje« 
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»nadaljevanje« 

 

 

Drage blagovne znamke so 

običajno najboljše. 

Between Groups 4,508 1 4,508 2,445 ,119 

Within Groups 623,289 338 1,844   

Total 627,797 339    

Vse blagovne znamke so 

enake kakovosti. 

Between Groups 21,288 1 21,288 10,757 ,001 

Within Groups 668,886 338 1,979   

Total 690,174 339    

Običajno izberem najdražje 

blagovne znamke. 

Between Groups 1,787 1 1,787 ,852 ,357 

Within Groups 708,613 338 2,096   

Total 710,400 339    

 

Tabela 10: Povprečne vrednosti strinjanja s trditvami o blagovnih znamkah, glede na državo 

anketirancev 

Država 

Pogosto 

oglaševan

e 

blagovne 

znamke so 

običajno 

zelo 

dobre. 

Blagovne 

znamke, ki 

so 

oglaševan

e v revijah, 

so odlična 

izbira. 

Najbolj 

znane 

domače 

blagovne 

znamke so 

zame 

najboljše. 

Višja ko je 

cena 

izdelka, 

boljša je 

kakovost 

izdelka. 

Drage 

blagovne 

znamke so 

običajno 

najboljše. 

Vse 

blagovne 

znamke so 

enake 

kakovosti. 

Običajno 

izberem 

najdražje 

blagovne 

znamke. 

Slovenij

a 

Mean 3,99 4,21 4,07 4,13 4,13 4,68 4,70 

N 135 135 135 135 135 135 135 

Std. 

Deviation 

1,456 1,442 1,375 1,488 1,437 1,577 1,585 

Srbija Mean 3,51 3,52 3,50 3,67 3,81 3,85 3,63 

N 103 103 103 103 103 103 103 

Std. 

Deviation 

1,461 1,385 1,385 1,382 1,358 1,331 1,213 

Črna 

gora 

Mean 3,70 3,50 3,47 3,53 3,67 3,94 4,12 

N 102 102 102 102 102 102 102 

Std. 

Deviation 

1,192 1,150 1,175 1,123 1,337 1,115 1,245 

Total Mean 3,76 3,79 3,72 3,81 3,89 4,21 4,20 

N 340 340 340 340 340 340 340 

Std. 

Deviation 

1,394 1,383 1,349 1,377 1,394 1,427 1,448 
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Tabela 11: Mere opisne statistike za trditve o pomenu blagovnih znamk glede na državo 

anketirancev 

 

N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Minimu

m 

Maxim

um 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Pogosto 

oglaševane 

blagovne znamke 

so običajno zelo 

dobre. 

Slovenij

a 

135 3,99 1,456 ,125 3,74 4,23 1 7 

Srbija 103 3,51 1,461 ,144 3,23 3,80 1 7 

Črna 

gora 

102 3,70 1,192 ,118 3,46 3,93 2 7 

Total 340 3,76 1,394 ,076 3,61 3,90 1 7 

Blagovne znamke, 

ki so oglaševane v 

revijah, so odlična 

izbira. 

Slovenij

a 

135 4,21 1,442 ,124 3,97 4,46 1 7 

Srbija 103 3,52 1,385 ,136 3,25 3,79 1 7 

Črna 

gora 

102 3,50 1,150 ,114 3,27 3,73 1 6 

Total 340 3,79 1,383 ,075 3,64 3,94 1 7 

Najbolj znane 

domače blagovne 

znamke so zame 

najboljše. 

Slovenij

a 

135 4,07 1,375 ,118 3,84 4,31 1 7 

Srbija 103 3,50 1,385 ,136 3,22 3,77 1 7 

Črna 

gora 

102 3,47 1,175 ,116 3,24 3,70 1 7 

Total 340 3,72 1,349 ,073 3,57 3,86 1 7 

Višja ko je cena 

izdelka, boljša je 

kakovost izdelka. 

Slovenij

a 

135 4,13 1,488 ,128 3,87 4,38 1 7 

Srbija 103 3,67 1,382 ,136 3,40 3,94 1 7 

Črna 

gora 

102 3,53 1,123 ,111 3,31 3,75 1 7 

Total 340 3,81 1,377 ,075 3,66 3,96 1 7 

Drage blagovne 

znamke so 

običajno najboljše. 

Slovenij

a 

135 4,13 1,437 ,124 3,88 4,37 1 7 

Srbija 103 3,81 1,358 ,134 3,54 4,07 1 7 

Črna 

gora 

102 3,67 1,337 ,132 3,40 3,93 1 7 

Total 340 3,89 1,394 ,076 3,74 4,04 1 7 

»se nadaljuje« 
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»nadaljevanje« 

Vse blagovne 

znamke so enake 

kakovosti. 

Slovenij

a 

135 4,68 1,577 ,136 4,41 4,95 1 7 

Srbija 103 3,85 1,331 ,131 3,59 4,11 1 7 

Črna 

gora 

102 3,94 1,115 ,110 3,72 4,16 1 7 

Total 340 4,21 1,427 ,077 4,06 4,36 1 7 

Običajno izberem 

najdražje blagovne 

znamke. 

Slovenij

a 

135 4,70 1,585 ,136 4,43 4,97 1 7 

Srbija 103 3,63 1,213 ,119 3,39 3,87 1 7 

Črna 

gora 

102 4,12 1,245 ,123 3,87 4,36 1 7 

Total 340 4,20 1,448 ,079 4,05 4,35 1 7 

 

Tabela 12: Test analize variance za trditve o pomenu blagovnih znamk glede na državo 

anketirancev 

 
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Pogosto oglaševane 

blagovne znamke so 

običajno zelo dobre. 

Between Groups 13,461 2 6,731 3,515 ,031 

Within Groups 645,277 337 1,915   

Total 658,738 339    

Blagovne znamke, ki so 

oglaševane v revijah, so 

odlična izbira. 

Between Groups 40,214 2 20,107 11,146 ,000 

Within Groups 607,960 337 1,804   

Total 648,174 339    

Najbolj znane domače 

blagovne znamke so zame 

najboljše. 

Between Groups 28,476 2 14,238 8,154 ,000 

Within Groups 588,419 337 1,746   

Total 616,894 339    

Višja ko je cena izdelka, 

boljša je kakovost izdelka. 

Between Groups 23,526 2 11,763 6,404 ,002 

Within Groups 619,048 337 1,837   

Total 642,574 339    

Drage blagovne znamke 

so običajno najboljše. 

Between Groups 13,331 2 6,666 3,479 ,032 

Within Groups 645,642 337 1,916   

Total 658,974 339    

»se nadaljuje« 

 

 

 



 

12 

 

»nadaljevanje« 

Vse blagovne znamke so 

enake kakovosti. 

Between Groups 50,407 2 25,204 13,276 ,000 

Within Groups 639,766 337 1,898   

Total 690,174 339    

Običajno izberem 

najdražje blagovne 

znamke. 

Between Groups 67,283 2 33,642 17,629 ,000 

Within Groups 643,117 337 1,908   

Total 710,400 339    

 

Tabela 13: Neodvisni vzorec za trditve o pomenu blagovnih znamk med anketiranci Srbije in 

Črne gore 

 

Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pogosto 

oglaševane 

blagovne 

znamke so 

običajno 

zelo dobre. 

Equal 

variances 

assumed 

3,989 ,047 -,974 203 ,331 -,182 ,186 -,549 ,186 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-,975 195,863 ,331 -,182 ,186 -,549 ,186 

Blagovne 

znamke, ki 

so 

oglaševane 

v revijah, 

so odlična 

izbira. 

Equal 

variances 

assumed 

4,395 ,037 ,142 203 ,888 ,024 ,170 -,311 ,359 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

,142 195,786 ,887 ,024 ,170 -,311 ,359 

»se nadaljuje« 
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»nadaljevanje« 

Najbolj 

znane 

domače 

blagovne 

znamke so 

zame 

najboljše. 

Equal 

variances 

assumed 

2,274 ,133 ,137 203 ,891 ,025 ,179 -,329 ,378 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

,137 198,320 ,891 ,025 ,179 -,329 ,378 

Višja ko je 

cena 

izdelka, 

boljša je 

kakovost 

izdelka. 

Equal 

variances 

assumed 

4,976 ,027 ,798 203 ,426 ,140 ,176 -,206 ,487 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

,799 195,581 ,425 ,140 ,176 -,206 ,487 

Drage 

blagovne 

znamke so 

običajno 

najboljše. 

Equal 

variances 

assumed 

1,768 ,185 ,553 203 ,581 ,100 ,181 -,256 ,456 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

,554 201,213 ,580 ,100 ,180 -,256 ,456 

Vse 

blagovne 

znamke so 

enake 

kakovosti. 

Equal 

variances 

assumed 

4,407 ,037 -,506 203 ,614 -,087 ,172 -,425 ,252 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-,506 197,582 ,613 -,087 ,171 -,425 ,251 

Običajno 

izberem 

najdražje 

blagovne 

znamke. 

Equal 

variances 

assumed 

,193 ,661 -

2,835 

203 ,005 -,487 ,172 -,825 -,148 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-

2,834 

202,733 ,005 -,487 ,172 -,825 -,148 
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PRILOGA 4: Statistični izpisi za dejavnik čas 

 
Tabela 14: Povprečne vrednosti strinjanja s trditvami o času glede na spol 

Spol 

Vzamem si 

čas za 

nakup, da 

kupim 

preudarno 

in 

najboljše. 

V 

nakupovan

ju uživam, 

ker je 

zabavno. 

Kupujem 

oblačila, ki 

sledijo 

spreminjaj

očim se 

modnim 

smernicam

. 

Nakupova

nje v 

trgovinah 

je tratenje 

mojega 

časa. 

Ne znam 

izbrati 

ustreznih 

izdelkov 

zase. 

Svoje 

nakupe 

opravim 

hitro. 

Pri 

nakupovan

ju sem 

impulziven

/spontan. 

moški Mean 3,73 4,26 4,35 3,63 4,59 3,52 4,07 

N 121 121 121 121 121 121 121 

Std. 

Deviation 

1,449 1,573 1,493 1,495 1,487 1,649 1,433 

žensk

a 

Mean 3,48 3,29 3,65 4,55 4,34 3,75 3,93 

N 219 219 219 219 219 219 219 

Std. 

Deviation 

1,261 1,442 1,368 1,444 1,552 1,431 1,365 

Total Mean 3,57 3,64 3,90 4,22 4,43 3,67 3,98 

N 340 340 340 340 340 340 340 

Std. 

Deviation 

1,334 1,558 1,451 1,525 1,532 1,514 1,389 

 

 

Tabela 15: Mere opisne statistike za trditve o pomenu časa med moško in žensko populacijo 

 

N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Minimu

m 

Maximu

m 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Vzamem si čas za 

nakup, da kupim 

preudarno in 

najboljše. 

moški 121 3,73 1,449 ,132 3,47 3,99 1 7 

žensk

a 

219 3,48 1,261 ,085 3,31 3,65 1 7 

Total 340 3,57 1,334 ,072 3,43 3,71 1 7 

»se nadaljuje« 
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»nadaljevanje« 

V nakupovanju 

uživam, ker je 

zabavno. 

moški 121 4,26 1,573 ,143 3,97 4,54 1 7 

žensk

a 

219 3,29 1,442 ,097 3,10 3,48 1 7 

Total 340 3,64 1,558 ,084 3,47 3,80 1 7 

Kupujem oblačila, ki 

sledijo 

spreminjajočim se 

modnim smernicam. 

moški 121 4,35 1,493 ,136 4,08 4,62 1 7 

žensk

a 

219 3,65 1,368 ,092 3,47 3,83 1 7 

Total 340 3,90 1,451 ,079 3,74 4,05 1 7 

Nakupovanje v 

trgovinah je tratenje 

mojega časa. 

moški 121 3,63 1,495 ,136 3,36 3,90 1 7 

žensk

a 

219 4,55 1,444 ,098 4,36 4,74 1 7 

Total 340 4,22 1,525 ,083 4,06 4,38 1 7 

Ne znam izbrati 

ustreznih izdelkov 

zase. 

moški 121 4,59 1,487 ,135 4,32 4,85 1 7 

žensk

a 

219 4,34 1,552 ,105 4,14 4,55 1 7 

Total 340 4,43 1,532 ,083 4,27 4,59 1 7 

Svoje nakupe 

opravim hitro. 

moški 121 3,52 1,649 ,150 3,22 3,82 1 7 

žensk

a 

219 3,75 1,431 ,097 3,56 3,94 1 7 

Total 340 3,67 1,514 ,082 3,51 3,83 1 7 

Pri nakupovanju 

sem 

impulziven/spontan. 

moški 121 4,07 1,433 ,130 3,82 4,33 1 7 

žensk

a 

219 3,93 1,365 ,092 3,75 4,11 1 7 

Total 340 3,98 1,389 ,075 3,83 4,13 1 7 

 

 

Tabela 16: Test analize variance za trditve o pomenu časa med moško in žensko populacijo 

 
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Vzamem si čas za nakup, 

da kupim preudarno in 

najboljše. 

Between Groups 4,787 1 4,787 2,702 ,101 

Within Groups 598,658 338 1,771   

Total 603,444 339    

»se nadaljuje« 
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»nadaljevanje« 

V nakupovanju uživam, 

ker je zabavno. 

Between Groups 72,422 1 72,422 32,623 ,000 

Within Groups 750,355 338 2,220   

Total 822,776 339    

Kupujem oblačila, ki 

sledijo spreminjajočim se 

modnim smernicam. 

Between Groups 38,049 1 38,049 19,043 ,000 

Within Groups 675,348 338 1,998   

Total 713,397 339    

Nakupovanje v trgovinah 

je tratenje mojega časa. 

Between Groups 65,945 1 65,945 30,850 ,000 

Within Groups 722,511 338 2,138   

Total 788,456 339    

Ne znam izbrati ustreznih 

izdelkov zase. 

Between Groups 4,652 1 4,652 1,989 ,159 

Within Groups 790,654 338 2,339   

Total 795,306 339    

Svoje nakupe opravim 

hitro. 

Between Groups 4,223 1 4,223 1,847 ,175 

Within Groups 772,883 338 2,287   

Total 777,106 339    

Pri nakupovanju sem 

impulziven/spontan. 

Between Groups 1,591 1 1,591 ,824 ,365 

Within Groups 652,303 338 1,930   

Total 653,894 339    

 

 

Tabela 17: Povprečne vrednosti strinjanja s trditvami o času glede na državo anketirancev 

Država 

Vzamem si 

čas za 

nakup, da 

kupim 

preudarno 

in 

najboljše. 

V 

nakupovanj

u uživam, 

ker je 

zabavno. 

Kupujem 

oblačila, ki 

sledijo 

spreminjajo

čim se 

modnim 

smernicam. 

Nakupovan

je v 

trgovinah je 

tratenje 

mojega 

časa. 

Ne znam 

izbrati 

ustreznih 

izdelkov 

zase. 

Svoje 

nakupe 

opravim 

hitro. 

Pri 

nakupovanj

u sem 

impulziven/

spontan. 

Slovenij

a 

Mean 3,49 3,90 4,46 4,09 4,96 3,54 4,12 

N 136 136 136 136 136 136 136 

Std. 

Deviation 

1,398 1,889 1,691 1,684 1,699 1,729 1,556 

Srbija Mean 3,57 3,48 3,44 4,07 3,82 3,53 3,74 

N 103 103 103 103 103 103 103 

Std. 

Deviation 

1,425 1,378 1,135 1,635 1,363 1,371 1,298 

»se nadaljuje« 
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»nadaljevanje« 

Črna 

gora 

Mean 3,67 3,44 3,60 4,55 4,35 3,98 4,04 

N 101 101 101 101 101 101 101 

Std. 

Deviation 

1,141 1,144 1,105 1,081 1,178 1,296 1,208 

Total Mean 3,57 3,64 3,90 4,22 4,43 3,67 3,98 

N 340 340 340 340 340 340 340 

Std. 

Deviation 

1,334 1,558 1,451 1,525 1,532 1,514 1,389 

 

 

Tabela 18: Mere opisne statistike za trditve o pomenu časa glede na državo anketirancev 

 

N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Minimu

m 

Maximu

m 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Vzamem si čas za 

nakup, da kupim 

preudarno in 

najboljše. 

Slovenij

a 

136 3,49 1,398 ,120 3,25 3,72 1 7 

Srbija 103 3,57 1,425 ,140 3,29 3,85 1 7 

Črna 

gora 

101 3,67 1,141 ,114 3,45 3,90 1 7 

Total 340 3,57 1,334 ,072 3,43 3,71 1 7 

V nakupovanju 

uživam, ker je 

zabavno. 

Slovenij

a 

136 3,90 1,889 ,162 3,58 4,22 1 7 

Srbija 103 3,48 1,378 ,136 3,21 3,75 1 7 

Črna 

gora 

101 3,44 1,144 ,114 3,21 3,66 1 6 

Total 340 3,64 1,558 ,084 3,47 3,80 1 7 

Kupujem oblačila, ki 

sledijo 

spreminjajočim se 

modnim smernicam. 

Slovenij

a 

136 4,46 1,691 ,145 4,18 4,75 1 7 

Srbija 103 3,44 1,135 ,112 3,22 3,66 1 6 

Črna 

gora 

101 3,60 1,105 ,110 3,39 3,82 1 7 

Total 340 3,90 1,451 ,079 3,74 4,05 1 7 

»se nadaljuje« 
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»nadaljevanje« 

Nakupovanje v 

trgovinah je tratenje 

mojega časa. 

Slovenij

a 

136 4,09 1,684 ,144 3,80 4,37 1 7 

Srbija 103 4,07 1,635 ,161 3,75 4,39 1 7 

Črna 

gora 

101 4,55 1,081 ,108 4,34 4,77 1 7 

Total 340 4,22 1,525 ,083 4,06 4,38 1 7 

Ne znam izbrati 

ustreznih izdelkov 

zase. 

Slovenij

a 

136 4,96 1,699 ,146 4,67 5,24 1 7 

Srbija 103 3,82 1,363 ,134 3,55 4,08 1 7 

Črna 

gora 

101 4,35 1,178 ,117 4,11 4,58 1 7 

Total 340 4,43 1,532 ,083 4,27 4,59 1 7 

Svoje nakupe 

opravim hitro. 

Slovenij

a 

136 3,54 1,729 ,148 3,25 3,84 1 7 

Srbija 103 3,53 1,371 ,135 3,27 3,80 1 7 

Črna 

gora 

101 3,98 1,296 ,129 3,72 4,24 1 7 

Total 340 3,67 1,514 ,082 3,51 3,83 1 7 

Pri nakupovanju 

sem 

impulziven/spontan. 

Slovenij

a 

136 4,13 1,556 ,133 3,86 4,39 1 7 

Srbija 103 3,74 1,298 ,128 3,48 3,99 1 7 

Črna 

gora 

101 4,04 1,208 ,120 3,80 4,28 1 7 

Total 340 3,98 1,389 ,075 3,83 4,13 1 7 

 

 

Tabela 19: Test analize variance za trditve o pomenu časa glede na državo anketirancev 

 
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Vzamem si čas za 

nakup, da kupim 

preudarno in najboljše. 

Between Groups 2,052 2 1,026 ,575 ,563 

Within Groups 601,392 337 1,785   

Total 603,444 339    

V nakupovanju uživam, 

ker je zabavno. 

Between Groups 16,498 2 8,249 3,448 ,033 

Within Groups 806,278 337 2,393   

Total 822,776 339    

»se nadaljuje« 

 



 

19 

 

»nadaljevanje« 

Kupujem oblačila, ki 

sledijo spreminjajočim se 

modnim smernicam. 

Between Groups 74,083 2 37,041 19,525 ,000 

Within Groups 639,314 337 1,897   

Total 713,397 339    

Nakupovanje v trgovinah 

je tratenje mojega časa. 

Between Groups 16,040 2 8,020 3,499 ,031 

Within Groups 772,416 337 2,292   

Total 788,456 339    

Ne znam izbrati 

ustreznih izdelkov zase. 

Between Groups 77,204 2 38,602 18,116 ,000 

Within Groups 718,102 337 2,131   

Total 795,306 339    

Svoje nakupe opravim 

hitro. 

Between Groups 13,779 2 6,890 3,042 ,049 

Within Groups 763,327 337 2,265   

Total 777,106 339    

Pri nakupovanju sem 

impulziven/spontan. 

Between Groups 9,255 2 4,628 2,419 ,091 

Within Groups 644,639 337 1,913   

Total 653,894 339    

 

 

Tabela 20: Neodvisni vzorec za trditve o pomenu časa med anketiranci Srbije in Črne gore 

 

Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Vzamem si čas za 

nakup, da kupim 

preudarno in 

najboljše. 

Equal 

variances 

assumed 

4,540 ,034 -,555 202 ,579 -,100 ,181 -,457 ,256 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-,556 194,268 ,579 -,100 ,181 -,457 ,256 

»se nadaljuje« 
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»nadaljevanje« 

V nakupovanju 

uživam, ker je 

zabavno. 

Equal 

variances 

assumed 

3,373 ,068 ,226 202 ,822 ,040 ,177 -,310 ,390 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

,226 196,661 ,821 ,040 ,177 -,309 ,389 

Kupujem oblačila, 

ki sledijo 

spreminjajočim se 

modnim 

smernicam. 

Equal 

variances 

assumed 

,225 ,636 -

1,065 

202 ,288 -,167 ,157 -,476 ,142 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-

1,065 

201,991 ,288 -,167 ,157 -,476 ,142 

Nakupovanje v 

trgovinah je tratenje 

mojega časa. 

Equal 

variances 

assumed 

10,024 ,002 -

2,502 

202 ,013 -,486 ,194 -,870 -,103 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-

2,512 

177,343 ,013 -,486 ,194 -,869 -,104 

Ne znam izbrati 

ustreznih izdelkov 

zase. 

Equal 

variances 

assumed 

1,854 ,175 -

2,974 

202 ,003 -,531 ,179 -,883 -,179 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-

2,978 

198,893 ,003 -,531 ,178 -,883 -,179 

Svoje nakupe 

opravim hitro. 

Equal 

variances 

assumed 

,884 ,348 -

2,388 

202 ,018 -,446 ,187 -,815 -,078 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-

2,390 

201,734 ,018 -,446 ,187 -,814 -,078 

»se nadaljuje« 
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»nadaljevanje« 

Pri nakupovanju 

sem 

impulziven/spontan. 

Equal 

variances 

assumed 

1,668 ,198 -

1,718 

202 ,087 -,302 ,176 -,648 ,045 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-

1,719 

201,443 ,087 -,302 ,176 -,648 ,044 

 

PRILOGA 5: Statistični izpisi za dejavnik kakovost 

 
Tabela 21: Povprečne vrednosti strinjanja s trditvami o kakovosti glede na spol 

Spol 

Moji 

standardi in 

pričakovanj

a za 

izdelke, ki 

jih kupim 

so zelo 

visoki. 

Zelo se 

potrudim, 

da izberem 

najbolj 

kakovostne 

izdelke. 

Običajno 

kupim 

poznane, 

domače oz. 

dizajnerske 

blagovne 

znamke. 

Kadar 

nakupujem 

izdelke si 

prizadevam 

izbrati 

najboljše 

oz. popolne 

izdelke. 

Zabavno je 

kupiti nekaj 

novega in 

zanimivega

. 

Svoje 

nakupe bi 

moral 

načrtovati 

bolj 

pazljivo. 

Kupujem 

dobro 

kakovostne 

izdelke, ki 

sem jih tud 

prej 

kupoval. 

moški Mean 3,41 3,56 3,97 3,53 3,56 4,24 3,46 

N 121 121 121 121 121 121 121 

Std. 

Deviation 

1,447 1,303 1,291 1,367 1,431 1,366 1,336 

žensk

a 

Mean 3,51 3,42 3,68 3,41 3,24 3,74 3,38 

N 219 219 219 219 219 219 219 

Std. 

Deviation 

1,254 1,206 1,358 1,206 1,423 1,310 1,237 

Total Mean 3,48 3,47 3,78 3,45 3,35 3,92 3,41 

N 340 340 340 340 340 340 340 

Std. 

Deviation 

1,325 1,242 1,340 1,265 1,432 1,350 1,272 
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Tabela 22: Mere opisne statistike za trditve o pomenu kakovosti med moško in žensko 

populacijo 

 

N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Minimu

m 

Maximu

m 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Moji standardi in 

pričakovanja za 

izdelke, ki jih kupim 

so zelo visoki. 

moški 121 3,41 1,447 ,132 3,15 3,67 1 7 

žensk

a 

219 3,51 1,254 ,085 3,34 3,68 1 7 

Total 340 3,48 1,325 ,072 3,34 3,62 1 7 

Zelo se potrudim, da 

izberem najbolj 

kakovostne izdelke. 

moški 121 3,56 1,303 ,118 3,33 3,80 1 7 

žensk

a 

219 3,42 1,206 ,082 3,25 3,58 1 7 

Total 340 3,47 1,242 ,067 3,34 3,60 1 7 

Običajno kupim 

poznane, domače 

oz. dizajnerske 

blagovne znamke. 

moški 121 3,97 1,291 ,117 3,73 4,20 1 7 

žensk

a 

219 3,68 1,358 ,092 3,49 3,86 1 7 

Total 340 3,78 1,340 ,073 3,64 3,92 1 7 

Kadar nakupujem 

izdelke si 

prizadevam izbrati 

najboljše oz. 

popolne izdelke. 

moški 121 3,53 1,367 ,124 3,28 3,77 1 7 

žensk

a 

219 3,41 1,206 ,081 3,25 3,57 1 7 

Total 340 3,45 1,265 ,069 3,32 3,59 1 7 

Zabavno je kupiti 

nekaj novega in 

zanimivega. 

moški 121 3,56 1,431 ,130 3,30 3,82 1 7 

žensk

a 

219 3,24 1,423 ,096 3,05 3,43 1 7 

Total 340 3,35 1,432 ,078 3,20 3,51 1 7 

Svoje nakupe bi 

moral načrtovati bolj 

pazljivo. 

moški 121 4,24 1,366 ,124 3,99 4,49 1 7 

žensk

a 

219 3,74 1,310 ,089 3,57 3,91 1 7 

Total 340 3,92 1,350 ,073 3,77 4,06 1 7 

Kupujem dobro 

kakovostne izdelke, 

ki sem jih tud prej 

kupoval. 

moški 121 3,46 1,336 ,121 3,22 3,70 1 7 

žensk

a 

219 3,38 1,237 ,084 3,21 3,54 1 7 

Total 340 3,41 1,272 ,069 3,27 3,54 1 7 
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Tabela 23: Test analize variance za trditve o pomenu kakovosti med moško in žensko 

populacijo 

 
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Moji standardi in 

pričakovanja za izdelke, ki 

jih kupim so zelo visoki. 

Between Groups ,751 1 ,751 ,428 ,514 

Within Groups 594,060 338 1,758   

Total 594,812 339    

Zelo se potrudim, da 

izberem najbolj kakovostne 

izdelke. 

Between Groups 1,672 1 1,672 1,085 ,298 

Within Groups 520,972 338 1,541   

Total 522,644 339    

Običajno kupim poznane, 

domače oz. dizajnerske 

blagovne znamke. 

Between Groups 6,606 1 6,606 3,710 ,055 

Within Groups 601,850 338 1,781   

Total 608,456 339    

Kadar nakupujem izdelke 

si prizadevam izbrati 

najboljše oz. popolne 

izdelke. 

Between Groups 1,085 1 1,085 ,677 ,411 

Within Groups 541,162 338 1,601   

Total 542,247 339    

Zabavno je kupiti nekaj 

novega in zanimivega. 

Between Groups 8,209 1 8,209 4,036 ,045 

Within Groups 687,438 338 2,034   

Total 695,647 339    

Svoje nakupe bi moral 

načrtovati bolj pazljivo. 

Between Groups 19,480 1 19,480 11,007 ,001 

Within Groups 598,214 338 1,770   

Total 617,694 339    

Kupujem dobro kakovostne 

izdelke, ki sem jih tud prej 

kupoval. 

Between Groups ,548 1 ,548 ,338 ,561 

Within Groups 547,626 338 1,620   

Total 548,174 339    

 

Tabela 24: Povprečne vrednosti strinjanja s trditvami o kakovosti glede na državo  

Država 

Moji 

standardi 

in 

pričakovanj

a za 

izdelke, ki 

jih kupim 

so zelo 

visoki. 

Zelo se 

potrudim, 

da izberem 

najbolj 

kakovostne 

izdelke. 

Običajno 

kupim 

poznane, 

domače oz. 

dizajnerske 

blagovne 

znamke. 

Kadar 

nakupujem 

izdelke si 

prizadevam 

izbrati 

najboljše 

oz. popolne 

izdelke. 

Zabavno je 

kupiti nekaj 

novega in 

zanimivega

. 

Svoje 

nakupe bi 

moral 

načrtovati 

bolj 

pazljivo. 

Kupujem 

dobro 

kakovostne 

izdelke, ki 

sem jih tud 

prej 

kupoval. 

»se nadaljuje« 
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»nadaljevanje« 

Slovenij

a 

Mean 3,23 3,53 4,11 3,34 3,18 4,00 3,06 

N 136 136 136 136 136 136 136 

Std. 

Deviation 

1,549 1,480 1,464 1,431 1,699 1,610 1,370 

Srbija Mean 3,62 3,47 3,46 3,56 3,46 3,72 3,64 

N 103 103 103 103 103 103 103 

Std. 

Deviation 

1,214 1,136 1,127 1,258 1,274 1,248 1,179 

Črna 

gora 

Mean 3,66 3,39 3,66 3,50 3,49 4,01 3,64 

N 101 101 101 101 101 101 101 

Std. 

Deviation 

1,032 ,969 1,275 1,006 1,154 1,015 1,119 

Total Mean 3,48 3,47 3,78 3,45 3,35 3,92 3,41 

N 340 340 340 340 340 340 340 

Std. 

Deviation 

1,325 1,242 1,340 1,265 1,432 1,350 1,272 

 

 

Tabela 25: Mere opisne statistike za trditve o pomenu kakovosti glede na državo anketirancev 

 

N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Minimu

m 

Maxim

um 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Moji standardi in 

pričakovanja za 

izdelke, ki jih kupim 

so zelo visoki. 

Slovenij

a 

136 3,23 1,549 ,133 2,97 3,49 1 7 

Srbija 103 3,62 1,214 ,120 3,38 3,86 1 7 

Črna 

gora 

101 3,66 1,032 ,103 3,46 3,87 1 7 

Total 340 3,48 1,325 ,072 3,34 3,62 1 7 

Zelo se potrudim, 

da izberem najbolj 

kakovostne izdelke. 

Slovenij

a 

136 3,53 1,480 ,127 3,28 3,78 1 7 

Srbija 103 3,47 1,136 ,112 3,24 3,69 1 7 

Črna 

gora 

101 3,39 ,969 ,096 3,19 3,58 1 6 

Total 340 3,47 1,242 ,067 3,34 3,60 1 7 

»se nadaljuje« 
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Običajno kupim 

poznane, domače 

oz. dizajnerske 

blagovne znamke. 

Slovenij

a 

136 4,11 1,464 ,126 3,86 4,36 1 7 

Srbija 103 3,46 1,127 ,111 3,24 3,68 1 7 

Črna 

gora 

101 3,66 1,275 ,127 3,41 3,92 1 7 

Total 340 3,78 1,340 ,073 3,64 3,92 1 7 

Kadar nakupujem 

izdelke si 

prizadevam izbrati 

najboljše oz. 

popolne izdelke. 

Slovenij

a 

136 3,34 1,431 ,123 3,10 3,58 1 7 

Srbija 103 3,56 1,258 ,124 3,32 3,81 1 7 

Črna 

gora 

101 3,50 1,006 ,100 3,30 3,69 1 7 

Total 340 3,45 1,265 ,069 3,32 3,59 1 7 

Zabavno je kupiti 

nekaj novega in 

zanimivega. 

Slovenij

a 

136 3,18 1,699 ,146 2,89 3,46 1 7 

Srbija 103 3,46 1,274 ,126 3,21 3,71 1 6 

Črna 

gora 

101 3,49 1,154 ,115 3,26 3,71 1 7 

Total 340 3,35 1,432 ,078 3,20 3,51 1 7 

Svoje nakupe bi 

moral načrtovati 

bolj pazljivo. 

Slovenij

a 

136 4,00 1,610 ,138 3,73 4,27 1 7 

Srbija 103 3,72 1,248 ,123 3,47 3,96 1 7 

Črna 

gora 

101 4,01 1,015 ,101 3,81 4,21 1 7 

Total 340 3,92 1,350 ,073 3,77 4,06 1 7 

Kupujem dobro 

kakovostne izdelke, 

ki sem jih tud prej 

kupoval. 

Slovenij

a 

136 3,06 1,370 ,118 2,83 3,29 1 7 

Srbija 103 3,64 1,179 ,116 3,41 3,87 1 6 

Črna 

gora 

101 3,64 1,119 ,111 3,42 3,86 1 7 

Total 340 3,41 1,272 ,069 3,27 3,54 1 7 

 

 

Tabela 26: Test analize variance za trditve o pomenu kakovosti glede na državo anketirancev 

 
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

»se nadaljuje« 
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Moji standardi in 

pričakovanja za izdelke, ki 

jih kupim so zelo visoki. 

Between Groups 14,090 2 7,045 4,088 ,018 

Within Groups 580,721 337 1,723   

Total 594,812 339    

Zelo se potrudim, da 

izberem najbolj 

kakovostne izdelke. 

Between Groups 1,190 2 ,595 ,385 ,681 

Within Groups 521,454 337 1,547   

Total 522,644 339    

Običajno kupim poznane, 

domače oz. dizajnerske 

blagovne znamke. 

Between Groups 27,002 2 13,501 7,825 ,000 

Within Groups 581,453 337 1,725   

Total 608,456 339    

Kadar nakupujem izdelke 

si prizadevam izbrati 

najboljše oz. popolne 

izdelke. 

Between Groups 3,219 2 1,609 1,006 ,367 

Within Groups 539,029 337 1,599   

Total 542,247 339    

Zabavno je kupiti nekaj 

novega in zanimivega. 

Between Groups 7,101 2 3,551 1,738 ,177 

Within Groups 688,546 337 2,043   

Total 695,647 339    

Svoje nakupe bi moral 

načrtovati bolj pazljivo. 

Between Groups 5,869 2 2,935 1,616 ,200 

Within Groups 611,825 337 1,816   

Total 617,694 339    

Kupujem dobro 

kakovostne izdelke, ki sem 

jih tud prej kupoval. 

Between Groups 27,767 2 13,884 8,991 ,000 

Within Groups 520,406 337 1,544   

Total 548,174 339    

 

 

Tabela 27: Vzorec za trditve o pomenu kakovosti med anketiranci Srbije in Črne gore 

 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differen

ce 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

»se nadaljuje« 
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Moji standardi 

in pričakovanja 

za izdelke, ki 

jih kupim so 

zelo visoki. 

Equal 

variances 

assumed 

2,881 ,091 -,266 202 ,790 -,042 ,158 -,353 ,269 

Equal 

variances not 

assumed 

  

-,266 198,

062 

,790 -,042 ,158 -,353 ,269 

Zelo se 

potrudim, da 

izberem 

najbolj 

kakovostne 

izdelke. 

Equal 

variances 

assumed 

1,934 ,166 ,540 202 ,590 ,080 ,148 -,212 ,372 

Equal 

variances not 

assumed 

  

,541 198,

226 

,589 ,080 ,148 -,211 ,371 

Običajno 

kupim 

poznane, 

domače oz. 

dizajnerske 

blagovne 

znamke. 

Equal 

variances 

assumed 

,524 ,470 -

1,23

0 

202 ,220 -,207 ,168 -,539 ,125 

Equal 

variances not 

assumed 

  

-

1,22

8 

197,

991 

,221 -,207 ,169 -,540 ,125 

Kadar 

nakupujem 

izdelke si 

prizadevam 

izbrati 

najboljše oz. 

popolne 

izdelke. 

Equal 

variances 

assumed 

4,951 ,027 ,426 202 ,670 ,068 ,160 -,247 ,383 

Equal 

variances not 

assumed   

,427 194,

216 

,670 ,068 ,159 -,246 ,382 

Zabavno je 

kupiti nekaj 

novega in 

zanimivega. 

Equal 

variances 

assumed 

,925 ,337 -,169 202 ,866 -,029 ,170 -,365 ,307 

Equal 

variances not 

assumed 

  

-,169 200,

754 

,866 -,029 ,170 -,364 ,307 

»se nadaljuje« 
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Svoje nakupe 

bi moral 

načrtovati bolj 

pazljivo. 

Equal 

variances 

assumed 

6,939 ,009 -

1,82

8 

202 ,069 -,291 ,159 -,606 ,023 

Equal 

variances not 

assumed 

  

-

1,83

2 

195,

349 

,069 -,291 ,159 -,605 ,022 

Kupujem 

dobro 

kakovostne 

izdelke, ki sem 

jih tud prej 

kupoval. 

Equal 

variances 

assumed 

1,173 ,280 -,017 202 ,986 -,003 ,161 -,320 ,315 

Equal 

variances not 

assumed 

  

-,017 201,

788 

,986 -,003 ,161 -,320 ,314 

 

PRILOGA 6: Statistični izpisi za dejavnik cena 

 
Tabela 28: Povprečne vrednosti strinjanja s trditvami o cenah glede na spol 

Spol 

Pozoren 

sem koliko 

denarja 

porabim za 

nakup. 

Pri 

nakupovanj

u je cena 

izdelka moja 

prioriteta. 

Pogosto 

izberem 

cenejše 

izdelke. 

Pred 

nakupom 

običajno 

primerjam tri 

blagovne 

znamke. 

Običajno 

izberem 

izdelke, 

najdražjih 

blagovnih 

znamk. 

Običajno 

kupim 

poznane, 

domače oz. 

dizajnerske 

blagovne 

znamke. 

Pri dobrem 

izdelku 

nikoli ne 

gledam 

ceno. 

moški Mean 3,51 3,50 3,96 3,94 4,25 4,16 4,06 

N 121 121 121 121 121 121 121 

Std. 

Deviation 

1,473 1,246 1,234 1,325 1,286 1,335 1,567 

žensk

a 

Mean 3,67 3,57 3,80 3,64 4,07 3,93 3,97 

N 219 219 219 219 219 219 219 

Std. 

Deviation 

1,311 1,263 1,202 1,142 1,245 1,337 1,394 

Total Mean 3,61 3,54 3,86 3,75 4,13 4,01 4,00 

N 340 340 340 340 340 340 340 

Std. 

Deviation 

1,371 1,256 1,214 1,217 1,261 1,339 1,456 
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Tabela 29: Mere opisne statistike za trditve o cenah med moško in žensko populacijo 

 

N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Minimu

m 

Maximu

m 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Pozoren sem koliko 

denarja porabim za 

nakup. 

moški 121 3,51 1,473 ,134 3,25 3,78 1 7 

žensk

a 

219 3,67 1,311 ,089 3,49 3,84 1 7 

Total 340 3,61 1,371 ,074 3,47 3,76 1 7 

Pri nakupovanju je 

cena izdelka moja 

prioriteta. 

moški 121 3,50 1,246 ,113 3,27 3,72 1 7 

žensk

a 

219 3,57 1,263 ,085 3,40 3,73 1 7 

Total 340 3,54 1,256 ,068 3,41 3,68 1 7 

Pogosto izberem 

cenejše izdelke. 

moški 121 3,96 1,234 ,112 3,74 4,18 1 7 

žensk

a 

219 3,80 1,202 ,081 3,64 3,96 1 7 

Total 340 3,86 1,214 ,066 3,73 3,99 1 7 

Pred nakupom 

običajno primerjam tri 

blagovne znamke. 

moški 121 3,94 1,325 ,120 3,70 4,18 1 7 

žensk

a 

219 3,64 1,142 ,077 3,49 3,80 1 7 

Total 340 3,75 1,217 ,066 3,62 3,88 1 7 

Običajno izberem 

izdelke, najdražjih 

blagovnih znamk. 

moški 121 4,25 1,286 ,117 4,02 4,48 1 7 

žensk

a 

219 4,07 1,245 ,084 3,90 4,23 1 7 

Total 340 4,13 1,261 ,068 4,00 4,27 1 7 

Običajno kupim 

poznane, domače oz. 

dizajnerske blagovne 

znamke. 

moški 121 4,16 1,335 ,121 3,92 4,40 1 7 

žensk

a 

219 3,93 1,337 ,090 3,75 4,11 1 7 

Total 340 4,01 1,339 ,073 3,87 4,15 1 7 

Pri dobrem izdelku 

nikoli ne gledam 

ceno. 

moški 121 4,06 1,567 ,142 3,78 4,34 1 7 

žensk

a 

219 3,97 1,394 ,094 3,79 4,16 1 7 

Total 340 4,00 1,456 ,079 3,85 4,16 1 7 

 

 

 

 

 



 

30 

 

Tabela 30: Test analize variance za trditve o cenah med moško in žensko populacijo 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Pozoren sem koliko denarja 

porabim za nakup. 

Between Groups 1,855 1 1,855 ,987 ,321 

Within Groups 634,898 338 1,878   

Total 636,753 339    

Pri nakupovanju je cena 

izdelka moja prioriteta. 

Between Groups ,386 1 ,386 ,244 ,622 

Within Groups 534,038 338 1,580   

Total 534,424 339    

Pogosto izberem cenejše 

izdelke. 

Between Groups 1,985 1 1,985 1,347 ,247 

Within Groups 497,953 338 1,473   

Total 499,938 339    

Pred nakupom običajno 

primerjam tri blagovne 

znamke. 

Between Groups 6,936 1 6,936 4,738 ,030 

Within Groups 494,814 338 1,464   

Total 501,750 339    

Običajno izberem izdelke, 

najdražjih blagovnih znamk. 

Between Groups 2,510 1 2,510 1,581 ,209 

Within Groups 536,535 338 1,587   

Total 539,044 339    

Običajno kupim poznane, 

domače oz. dizajnerske 

blagovne znamke. 

Between Groups 3,964 1 3,964 2,218 ,137 

Within Groups 603,989 338 1,787   

Total 607,953 339    

Pri dobrem izdelku nikoli ne 

gledam ceno. 

Between Groups ,566 1 ,566 ,266 ,606 

Within Groups 718,431 338 2,126   

Total 718,997 339    

 

 

Tabela 31: Povprečne vrednosti strinjanja s trditvami o cenah glede na državo anketirancev 

Država 

Pozoren 

sem koliko 

denarja 

porabim za 

nakup. 

Pri 

nakupovanj

u je cena 

izdelka moja 

prioriteta. 

Pogosto 

izberem 

cenejše 

izdelke. 

Pred 

nakupom 

običajno 

primerjam tri 

blagovne 

znamke. 

Običajno 

izberem 

izdelke, 

najdražjih 

blagovnih 

znamk. 

Običajno 

kupim 

poznane, 

domače oz. 

dizajnerske 

blagovne 

znamke. 

Pri dobrem 

izdelku 

nikoli ne 

gledam 

ceno. 

Slovenija Mean 3,39 3,43 4,01 3,71 4,41 4,17 3,95 

N 136 136 136 136 136 136 136 

Std. 

Deviation 

1,620 1,499 1,374 1,404 1,458 1,468 1,679 

»se nadaljuje« 
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Srbija Mean 3,67 3,47 3,59 3,64 3,73 3,73 3,75 

N 103 103 103 103 103 103 103 

Std. 

Deviation 

1,208 1,055 1,043 1,162 1,031 1,182 1,218 

Črna 

gora 

Mean 3,85 3,77 3,92 3,92 4,17 4,09 4,34 

N 101 101 101 101 101 101 101 

Std. 

Deviation 

1,099 1,048 1,111 ,966 1,078 1,274 1,298 

Total Mean 3,61 3,54 3,86 3,75 4,13 4,01 4,00 

N 340 340 340 340 340 340 340 

Std. 

Deviation 

1,371 1,256 1,214 1,217 1,261 1,339 1,456 

 

 

Tabela 32: Mere opisne statistike za trditve o cenah glede na državo anketirancev 

 

N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Minimu

m 

Maximu

m 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Pozoren sem koliko 

denarja porabim za 

nakup. 

Slovenij

a 

136 3,39 1,620 ,139 3,11 3,66 1 7 

Srbija 103 3,67 1,208 ,119 3,43 3,91 1 7 

Črna 

gora 

101 3,85 1,099 ,109 3,63 4,07 1 7 

Total 340 3,61 1,371 ,074 3,47 3,76 1 7 

Pri nakupovanju je 

cena izdelka moja 

prioriteta. 

Slovenij

a 

136 3,43 1,499 ,129 3,17 3,68 1 7 

Srbija 103 3,47 1,055 ,104 3,26 3,67 1 6 

Črna 

gora 

101 3,77 1,048 ,104 3,57 3,98 1 7 

Total 340 3,54 1,256 ,068 3,41 3,68 1 7 

»se nadaljuje« 
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Pogosto izberem 

cenejše izdelke. 

Slovenij

a 

136 4,01 1,374 ,118 3,77 4,24 1 7 

Srbija 103 3,59 1,043 ,103 3,39 3,80 1 6 

Črna 

gora 

101 3,92 1,111 ,111 3,70 4,14 1 7 

Total 340 3,86 1,214 ,066 3,73 3,99 1 7 

Pred nakupom 

običajno primerjam 

tri blagovne 

znamke. 

Slovenij

a 

136 3,71 1,404 ,120 3,47 3,94 1 7 

Srbija 103 3,64 1,162 ,114 3,41 3,87 1 7 

Črna 

gora 

101 3,92 ,966 ,096 3,73 4,11 1 6 

Total 340 3,75 1,217 ,066 3,62 3,88 1 7 

Običajno izberem 

izdelke, najdražjih 

blagovnih znamk. 

Slovenij

a 

136 4,41 1,458 ,125 4,16 4,66 1 7 

Srbija 103 3,73 1,031 ,102 3,53 3,93 2 7 

Črna 

gora 

101 4,17 1,078 ,107 3,96 4,38 2 7 

Total 340 4,13 1,261 ,068 4,00 4,27 1 7 

Običajno kupim 

poznane, domače 

oz. dizajnerske 

blagovne znamke. 

Slovenij

a 

136 4,17 1,468 ,126 3,92 4,42 1 7 

Srbija 103 3,73 1,182 ,116 3,50 3,96 1 7 

Črna 

gora 

101 4,09 1,274 ,127 3,84 4,34 1 7 

Total 340 4,01 1,339 ,073 3,87 4,15 1 7 

Pri dobrem izdelku 

nikoli ne gledam 

ceno. 

Slovenij

a 

136 3,95 1,679 ,144 3,66 4,23 1 7 

Srbija 103 3,75 1,218 ,120 3,51 3,99 1 7 

Črna 

gora 

101 4,34 1,298 ,129 4,08 4,59 1 7 

Total 340 4,00 1,456 ,079 3,85 4,16 1 7 

 

Tabela 33: Test analize variance za trditve o cenah glede na državo anketirancev 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Pozoren sem koliko denarja 

porabim za nakup. 

Between Groups 12,858 2 6,429 3,473 ,032 

Within Groups 623,895 337 1,851   

Total 636,753 339    

»se nadaljuje« 
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»nadaljevanje« 

Pri nakupovanju je cena 

izdelka moja prioriteta. 

Between Groups 7,765 2 3,883 2,484 ,085 

Within Groups 526,658 337 1,563   

Total 534,424 339    

Pogosto izberem cenejše 

izdelke. 

Between Groups 10,705 2 5,353 3,687 ,026 

Within Groups 489,233 337 1,452   

Total 499,938 339    

Pred nakupom običajno 

primerjam tri blagovne 

znamke. 

Between Groups 4,440 2 2,220 1,504 ,224 

Within Groups 497,310 337 1,476   

Total 501,750 339    

Običajno izberem izdelke, 

najdražjih blagovnih znamk. 

Between Groups 27,576 2 13,788 9,085 ,000 

Within Groups 511,468 337 1,518   

Total 539,044 339    

Običajno kupim poznane, 

domače oz. dizajnerske 

blagovne znamke. 

Between Groups 12,256 2 6,128 3,467 ,032 

Within Groups 595,697 337 1,768   

Total 607,953 339    

Pri dobrem izdelku nikoli ne 

gledam ceno. 

Between Groups 18,366 2 9,183 4,417 ,013 

Within Groups 700,631 337 2,079   

Total 718,997 339    

 

 

Tabela 34: Neodvisni vzorec za trditve o cenah med anketiranci Srbije in Črne gore 

 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differen

ce 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

»se nadaljuje« 
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»nadaljevanje« 

Pozoren sem 

koliko denarja 

porabim za 

nakup. 

Equal 

variances 

assumed 

2,856 ,093 -

1,12

3 

202 ,263 -,182 ,162 -,501 ,137 

Equal 

variances not 

assumed 

  

-

1,12

4 

200,

886 

,263 -,182 ,162 -,500 ,137 

Pri 

nakupovanju 

je cena izdelka 

moja prioriteta. 

Equal 

variances 

assumed 

1,329 ,250 -

2,08

0 

202 ,039 -,306 ,147 -,597 -,016 

Equal 

variances not 

assumed 

  

-

2,08

0 

201,

970 

,039 -,306 ,147 -,597 -,016 

Pogosto 

izberem 

cenejše 

izdelke. 

Equal 

variances 

assumed 

,279 ,598 -

2,17

9 

202 ,031 -,329 ,151 -,626 -,031 

Equal 

variances not 

assumed 

  

-

2,17

7 

200,

622 

,031 -,329 ,151 -,626 -,031 

Pred nakupom 

običajno 

primerjam tri 

blagovne 

znamke. 

Equal 

variances 

assumed 

8,268 ,004 -

1,87

0 

202 ,063 -,280 ,150 -,575 ,015 

Equal 

variances not 

assumed 

  

-

1,87

3 

196,

775 

,063 -,280 ,150 -,575 ,015 

Običajno 

izberem 

izdelke, 

najdražjih 

blagovnih 

znamk. 

Equal 

variances 

assumed 

,114 ,735 -

2,98

1 

202 ,003 -,440 ,148 -,731 -,149 

Equal 

variances not 

assumed 

  

-

2,98

0 

201,

174 

,003 -,440 ,148 -,731 -,149 

Običajno 

kupim 

poznane, 

domače oz. 

dizajnerske 

blagovne 

znamke. 

Equal 

variances 

assumed 

,586 ,445 -

2,09

9 

202 ,037 -,361 ,172 -,700 -,022 

Equal 

variances not 

assumed 

  

-

2,09

8 

200,

211 

,037 -,361 ,172 -,700 -,022 

»se nadaljuje« 
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»nadaljevanje« 

Pri dobrem 

izdelku nikoli 

ne gledam 

ceno. 

Equal 

variances 

assumed 

,938 ,334 -

3,34

2 

202 ,001 -,589 ,176 -,937 -,242 

Equal 

variances not 

assumed 

  

-

3,34

0 

200,

617 

,001 -,589 ,176 -,937 -,241 

 

 

PRILOGA 7: Statistični izpisi za dejavnik informacije 
 

Tabela 35: Povprečne vrednosti strinjanja s trditvami o informacijah glede na spol 

 

Spol  

Številne 

informacije, ki jih 

dobim o različnih 

izdelkih me 

zmedejo/zbegajo. 

Prisotnih je 

preveč blagvnih 

znamk, to pa je 

razlog, da ne vem 

kaj kupiti. 

Včasih je težko 

izbrati, v kateri 

trgovini naj kupim 

izdelek. 

Pogosto kupim 

nepremišljen 

izdelek oz. 

storitev, kar pa 

pogosto 

obžalujem. 

moški Mean 4,05 3,95 3,64 4,32 

N 121 121 121 121 

Std. Deviation 1,316 1,378 1,437 1,361 

ženski Mean 3,89 3,75 3,72 3,87 

N 219 219 219 219 

Std. Deviation 1,172 1,229 1,355 1,294 

Total Mean 3,95 3,82 3,69 4,03 

N 340 340 340 340 

Std. Deviation 1,225 1,285 1,383 1,334 
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Tabela 36: Mere opisne statistike za trditve o informacijah med moško in žensko populacijo 

 

N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Minimu

m 

Maximu

m 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Številne informacije, ki 

jih dobim o različnih 

izdelkih me 

zmedejo/zbegajo. 

moški 121 4,05 1,316 ,120 3,81 4,29 1 7 

ženski 219 3,89 1,172 ,079 3,73 4,05 1 7 

Total 340 3,95 1,225 ,066 3,82 4,08 1 7 

Prisotnih je preveč 

blagvnih znamk, to pa 

je razlog, da ne vem 

kaj kupiti. 

moški 121 3,95 1,378 ,125 3,70 4,20 1 7 

ženski 219 3,75 1,229 ,083 3,59 3,91 1 7 

Total 340 3,82 1,285 ,070 3,68 3,96 1 7 

Včasih je težko izbrati, 

v kateri trgovini naj 

kupim izdelek. 

moški 121 3,64 1,437 ,131 3,39 3,90 1 7 

ženski 219 3,72 1,355 ,092 3,54 3,90 1 7 

Total 340 3,69 1,383 ,075 3,55 3,84 1 7 

Pogosto kupim 

nepremišljen izdelek 

oz. storitev, kar pa 

pogosto obžalujem. 

moški 121 4,32 1,361 ,124 4,08 4,57 1 7 

ženski 219 3,87 1,294 ,087 3,70 4,04 1 7 

Total 340 4,03 1,334 ,072 3,89 4,17 1 7 

 

Tabela 37: Test analize variance za trditve o informacijah med moško in žensko populacijo 

 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Številne informacije, ki jih 

dobim o različnih izdelkih 

me zmedejo/zbegajo. 

Between Groups 1,975 1 1,975 1,316 ,252 

Within Groups 507,072 338 1,500   

Total 509,047 339    

Prisotnih je preveč blagvnih 

znamk, to pa je razlog, da 

ne vem kaj kupiti. 

Between Groups 3,166 1 3,166 1,922 ,167 

Within Groups 556,890 338 1,648   

Total 560,056 339    

Včasih je težko izbrati, v 

kateri trgovini naj kupim 

izdelek. 

Between Groups ,460 1 ,460 ,240 ,624 

Within Groups 647,728 338 1,916   

Total 648,188 339    

Pogosto kupim nepremišljen 

izdelek oz. storitev, kar pa 

pogosto obžalujem. 

Between Groups 16,116 1 16,116 9,271 ,003 

Within Groups 587,590 338 1,738   

Total 603,706 339    
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Tabela 38: Povprečne vrednosti strinjanja s trditvami o informacijah glede na državo 

anketirancev 

Država 

Številne 

informacije, ki jih 

dobim o različnih 

izdelkih me 

zmedejo/zbegajo. 

Prisotnih je 

preveč blagvnih 

znamk, to pa je 

razlog, da ne vem 

kaj kupiti. 

Včasih je težko 

izbrati, v kateri 

trgovini naj kupim 

izdelek. 

Pogosto kupim 

nepremišljen 

izdelek oz. 

storitev, kar pa 

pogosto 

obžalujem. 

Slovenija Mean 3,96 3,90 3,76 4,20 

N 136 136 136 136 

Std. Deviation 1,478 1,565 1,674 1,632 

Srbija Mean 3,87 3,63 3,57 3,82 

N 103 103 103 103 

Std. Deviation 1,082 1,129 1,303 1,186 

Črna gora Mean 4,00 3,91 3,72 4,02 

N 101 101 101 101 

Std. Deviation ,970 ,971 ,971 ,959 

Total Mean 3,95 3,82 3,69 4,03 

N 340 340 340 340 

Std. Deviation 1,225 1,285 1,383 1,334 

 

 

Tabela 39: Mere opisne statistike za trditve o informacijah glede na državo anketirancev 

 

N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Minimu

m 

Maxim

um 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Številne 

informacije, ki jih 

dobim o različnih 

izdelkih me 

zmedejo/zbegajo. 

Sloveni

ja 

136 3,96 1,478 ,127 3,71 4,21 1 7 

Srbija 103 3,87 1,082 ,107 3,66 4,09 1 7 

Črna 

gora 

101 4,00 ,970 ,096 3,81 4,19 2 7 

Total 340 3,95 1,225 ,066 3,82 4,08 1 7 

»se nadaljuje« 
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»nadaljevanje« 

Prisotnih je preveč 

blagvnih znamk, to 

pa je razlog, da ne 

vem kaj kupiti. 

Sloveni

ja 

136 3,90 1,565 ,134 3,63 4,16 1 7 

Srbija 103 3,63 1,129 ,111 3,41 3,85 1 7 

Črna 

gora 

101 3,91 ,971 ,097 3,72 4,10 1 6 

Total 340 3,82 1,285 ,070 3,68 3,96 1 7 

Včasih je težko 

izbrati, v kateri 

trgovini naj kupim 

izdelek. 

Sloveni

ja 

136 3,76 1,674 ,144 3,48 4,05 1 7 

Srbija 103 3,57 1,303 ,128 3,32 3,83 1 7 

Črna 

gora 

101 3,72 ,971 ,097 3,53 3,91 1 5 

Total 340 3,69 1,383 ,075 3,55 3,84 1 7 

Pogosto kupim 

nepremišljen 

izdelek oz. 

storitev, kar pa 

pogosto 

obžalujem. 

Sloveni

ja 

136 4,20 1,632 ,140 3,92 4,48 1 7 

Srbija 103 3,82 1,186 ,117 3,58 4,05 1 7 

Črna 

gora 

101 4,02 ,959 ,095 3,83 4,21 2 7 

Total 340 4,03 1,334 ,072 3,89 4,17 1 7 

 

 

Tabela 40: Test analize variance za trditve o informacijah glede na državo anketirancev 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Številne informacije, ki jih 

dobim o različnih izdelkih 

me zmedejo/zbegajo. 

Between Groups ,872 2 ,436 ,289 ,749 

Within Groups 508,175 337 1,508   

Total 509,047 339    

Prisotnih je preveč blagvnih 

znamk, to pa je razlog, da 

ne vem kaj kupiti. 

Between Groups 5,318 2 2,659 1,615 ,200 

Within Groups 554,737 337 1,646   

Total 560,056 339    

Včasih je težko izbrati, v 

kateri trgovini naj kupim 

izdelek. 

Between Groups 2,276 2 1,138 ,594 ,553 

Within Groups 645,912 337 1,917   

Total 648,188 339    

Pogosto kupim nepremišljen 

izdelek oz. storitev, kar pa 

pogosto obžalujem. 

Between Groups 8,611 2 4,305 2,438 ,089 

Within Groups 595,095 337 1,766   

Total 603,706 339    
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Tabela 41: Neodvisni vzorec za trditve o informacijah med anketiranci Srbije in Črne gore 

 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differen

ce 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Številne 

informacije, ki 

jih dobim o 

različnih 

izdelkih me 

zmedejo/zbega

jo. 

Equal 

variances 

assumed 

1,672 ,197 -,877 202 ,382 -,126 ,144 -,410 ,158 

Equal 

variances not 

assumed 

  

-,878 200,

395 

,381 -,126 ,144 -,410 ,157 

Prisotnih je 

preveč 

blagvnih 

znamk, to pa je 

razlog, da ne 

vem kaj kupiti. 

Equal 

variances 

assumed 

3,783 ,053 -

1,89

7 

202 ,059 -,280 ,148 -,571 ,011 

Equal 

variances not 

assumed 

  

-

1,90

0 

198,

620 

,059 -,280 ,147 -,570 ,011 

Včasih je težko 

izbrati, v kateri 

trgovini naj 

kupim izdelek. 

Equal 

variances 

assumed 

12,405 ,001 -,931 202 ,353 -,150 ,161 -,468 ,168 

Equal 

variances not 

assumed 

  

-,933 188,

531 

,352 -,150 ,161 -,467 ,167 

Pogosto kupim 

nepremišljen 

izdelek oz. 

storitev, kar pa 

pogosto 

obžalujem. 

Equal 

variances 

assumed 

9,934 ,002 -

1,35

1 

202 ,178 -,204 ,151 -,502 ,094 

Equal 

variances not 

assumed 

  

-

1,35

4 

194,

952 

,177 -,204 ,151 -,502 ,093 

 

 

 

 

 

 



 

40 

 

PRILOGA 8: Kratka predstavitev držav 

1 Srbija 

1.1 Osnovni podatki 

Srbija ima 88.361 kvadratnih kilometrov in 7,3 milijona prebivalcev. V njej so različne 

narodnosti kot so: 82,9 % je Srbov, 3,9 % Madžarov, 1,4 % Romov, 1,1 % Jugoslovanov, 1,8 

% Bošnjakov, 0,9 % Črnogorcev in 8 % drugih. Glavno mesto je Beograd, jezik je srbski ter 

madžarski (na področjih, kjer presega 20% madžarske manjšina). Valuta je dinar, ki je 

razdeljen na 100 par. Po letu 2000 je začela ponovno povezovati z mednarodnim 

organizacijam (angl. International Monetary Fund, International Bank for Reconstruction and 

Development, European Bank for Reconstruction and Development) (Srbija - predstavitev 

države, 2012). 

1.2 Politični sistem 

Srbija je demokratična parlamentarna republika z enodomnim parlamentom. V parlamentu je  

250 poslancev, ki so izvoljeni za štiri letni mandat. Razdeljena je v 167 občin. 

Predsednik države je od 31. maja 2012 vodja Srbske napredne stranke Tomislav Nikolić 

(Srbija - predstavitev države, 2012). 

1.3 Gospodarstvo 

Srbija ima veliki tržni potencial, predvsem zaradi dinamičnega domačega povpraševanja in 

vstopanja tujih investitorjev. Vzrok da država zaostaja pri prehodu pri prehodu v tržno 

gospodarstvo je zaradi nasledstva krize po razpadu Jugoslavije leta 1991 ter uvedbe 

mednarodnih sankcij in škode, ki jo je v gospodarstvu in v infrastrukturi povzročilo 11-

tedensko bombardiranje NATO letal v letu 1999. 

10 % nacionalnega prihodka države predstavlja kmetijski sektor. Srbija ima ogromne količine 

premoga, svinca, cinka, bakra in zlata, vendar ji primanjkuje investicije v rudarski sektor. 

Preprečuje, da bi gospodarstvo države imajo koristi od svojega naravnega bogastva.  

Industrijski sektor predstavlja 28 % BDP. Zelo dobro je razvita avtomobilska industrija, ki 

hkrati privablja tuje investitorje. 

V Srbiji so najpomembnejše storitve, ki predstavljajo približno 62 % BDP. V zadnjih letih je 

dosegla velik napredek pri liberalizaciji trgovine ter prestrukturiranju in lastninjenju podjetij 

(Srbija - predstavitev države, 2012). 
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1.4 Glavni prazniki 

Državni prazniki  

 

 1.in 2. januar  - Novo leto 

 15. in 16. februar - Dan srbske državnosti 

 22. april - Dan spomina na žrtve holokavsta, genocida in druge žrtve fašizma v Drugi 

svetovni vojni (delovni dan)  

 1. in 2. maj - Praznik dela 

  9. maj - Dan zmage (delovni dan)  

 21. oktober - Dan spomina na srbske žrtve v Drugi svetovni vojni (delovni dan)  

 11. november - Dan spomina na konec Prve svetovne vojne (Državni prazniki v Srbiji, 

2012). 

  

Verski prazniki   

 

 7. januar - prvi dan pravoslavnega Božiča 

 Pravoslavna velika noč  - od velikega petka do drugega dne velike noči  

 27. januar - Dan duhovnosti (Sveti Sava) - (delovni dan)  

 28. junij - Vidovan (delovni dan) (Državni prazniki v Srbiji, 2012). 

 

2 Črna gora 

2.1 Osnovni podatki 

Črna gora je bila ena izmed šestih republik bivše Jugoslavije. Nekaj časa je bila v zvezi s 

Srbijo, nato v Zvezni republiki Jugoslaviji, in sicer od leta 2003 pa v Srbiji in Črni gori. Po 

daljših pripravah je 21. maja 2006 Črna gora izvedla referendum, na katerem je glasovalo 

55,5 % volivcev za neodvisnost in 3. junija 2006 razglasila neodvisnost. Črna gora je majhna 

sredozemska država, z velikostjo 13.812 kvadratnih kilometrov in ima 0,66 mio prebivalcev. 

Od vseh prebivalcev je 43 % celotnega prebivalstva Črnogorci, ostalo so Srbi (32 %), 

Bošnjaki (8 %), Albanci (5 %) in ostali (12 %). V mestih živi 60% prebivalcev, od tega je 

74,2 % pravoslavne vere, 17,7 % muslimanov, 3,5 % katolikov, 4,6 % pa je ostalih ver ali 

ateistov (Črna gora – predstavitev države, 2012). 

Glavno mesto je Podgorica, po spremembi ustave leta 2007 je uradni jezik  črnogorski – 

čeprav imajo uraden status tudi srbski, bosanski, albanski in hrvaški jezik. Državna valuta je 

evro. Črna Gora je članica International Monetary Fund, World Bank in Central European 

Free Trade Agreement, konec leta 2011 je pa postala tudi članica Svetovne trgovinske 

organizacije (Črna gora – predstavitev države, 2012).  
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2.2 Politični sistem 

Po ureditvi je Črna gora demokratična parlamentarna republika, predsednik je Filip 

Vujanovič, premier pa Igor Lukšić. Koalicijo za evropsko Črno Goro sestavljajo Demokratska 

stranka socialistov, Socialdemokratska stranka, Bošnjaška stranka in Hrvatska civilna 

iniciativa. Vlada je odgovorna enodomnemu parlamentu z 81 direktno voljenimi člani, ki 

imajo štiri letni mandat (Črna gora – predstavitev države, 2012). 

2.3 Gospodarstvo 

Črna gora je majhna država, ki ima ločeno gospodarstvo od Srbije, svojo centralno banko, 

svojo valuto evro in upravlja svoj proračun, po sprejetju neodvisnosti leta 2006. Po tem letu se 

je Črna gora začela samostojno vključevati v mednarodne finančne institucije, kot je Evropska 

banka za obnovo in razvoj. Začetek leta 2007 se je pridružila Svetovni banki in 

Mednarodnemu denarnemu skladu, konec leta 2011 pa je postala 156. članica Svetovne 

trgovinske organizacije. Konec junija 2012 je Črna gora uradno začela pristopna pogajanja z 

EU. Na ministrski medvladni konferenci v Bruslju so se začela pogajanja, in sicer prva 

poglavja bo odprla po pregledu usklajenosti svoje zakonodaje z evropsko, ki se bo končal leta 

2013 (Črna gora – predstavitev države, 2012). 

 

Gospodarstvo je dokaj odvisno od turizma in izvoza kovin. Nedonosnih podjetij v državni 

lasti močno vpliva na javne finance. politične in gospodarske težave se kažejo pri 

brezposelnosti in pri regionalnih razlikah v razvoju. Črna gora je privatizirala proizvodnjo 

aluminija KAP, pa tudi večino finančnega sektorja (Črna gora – predstavitev države, 2012).  

2.4 Glavni prazniki 

 1. januar -  Novo leto 

 6. januar - Pravoslavni božični večer  

 7. januar - Pravoslavni božič  

 13. april - Pravoslavni veliki petek  

 16. april - Pravoslavni Velikonočni ponedeljek  

 1. maj - Praznik dela  

 9. maj - Dan zmage  

 21. maj - Dan samostojnosti  

 13. julij - Dan državnosti (Prazniki v Črni gori, 2012). 

 


