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UVOD 

Kako in zakaj ljudje kupujejo in uporabljajo izdelke, kako se odzovejo na cene, oglaševanje in 

druge promocijske orodje pa omogoča podjetjem, da oblikujejo učinkovite trženjske strategije 

za svoje ciljne trge (East, 1997, str. 3). Obnašanje porabnikov je veliko več kot nakupovanje 

stvari, zajema tudi študijo o tem kako ima ali nima vpliv na naša življenja in kako naše imetje 

vpliva na način kaj čutimo sami o sebi in drug o drugem (Solomon, Bamossy, Askegaard, 

1999, str. 5). S prepoznavanjem potreb porabnikov, iskanjem podatkov, ocenjevanjem 

možnosti, proučevanjem nakupnega odločanja ter tudi ponakupnega vedenja lahko tržniki 

določijo, kako zadovoljiti potrebe svojih ciljnih porabnikov. Spremljanje podatkov o 

nakupnih navadah porabnikov je nujno potrebno tudi zato, ker je potrebno porabnikova 

pozitivna stališča do nekega izdelka ohranjati, negativna stališča pa spreminjati, če želimo 

uspešno prodajo. 

Namen moje diplomske naloge je podrobno preučiti ter primerjati razlike v nakupnih navadah 

med Slovenijo, Bih ter Hrvaško. Prav zaradi prisotnosti velikega števila izdelkov na trgu 

posameznih držav me je zanimalo, kateri so tisti dejavniki, ki igrajo ključno vlogo pri 

nakupnih odločitvah , saj so porabniki vedno bolj zahtevni in stalno spreminjajo svoje 

vrednote in navade. Vsaka država ima tako svoje navade, vrednote, običaje po katerih ravnajo 

pri čemer se v vsaki kulturi razlikuje tudi način potrošnje in nakupnih navad. Podjetja se 

danes soočajo z različnimi kulturami, drugačnimi navadami, poslovnimi običaji in novimi 

tržnimi prijemi pri čemer so podjeta izpostavljena mnogim izzivom, med drugim tudi vplivu 

kulture.V svoji raziskavi sem vključila mlade porabnike med 15. in 30. letom starosti. Pri 

čemer me je zanimalo, kako se porabniki v določenih državah obnašajo glede izbire izdelkov 

in nakupnih odločitev,  kakšen vpliv ima kultura na nakupno izbiro porabnikov ter kateri so 

odločilni dejavniki, ki ga upoštevajo pri izbiri izdelkov. 

Cilj moje diplomske naloge je opredeliti nakupne navade mladih porabnikov v Bih in Hrvaški 

ter jo primerjati z slovenskimi nakupnimi navadami med mladimi porabniki. Pri tem sem so 

še posebaj želela osredotočiti na  dejavnike, ki vplivajo na nakupne odločitve med mladimi v 

omenjenih državah ter tudi ugotoviti kako se razlike kažejo v nakupnem odločanju z 

različnimi kulturnimi dimenzijami ter ugotoviti kako različne vrednote, običaji in pravila 

vplivajo na nakupno odločitev mladih porabnikov.  

V prvem poglavju diplomske naloge bom na podlagi teorije opredelila porabnika in njegovo 

nakupno vedenje. Nato bom opisala in bolj nazorno razložila proces in stopnje v procesu 

nakupnega odločanja. Predstavila bom tudi dejavnike, ki vplivajo na nakupno odločitev ter 

vrste nakupnega vedenja. Sledi opredelitev kulture ter elementov kulture in vloge kulture na 

potrošnjo. Teoretični del diplomske naloge zaključujem z opredelitvijo kulture v Sloveniji, 

Bih in na Hrvaškem ter predstavitvijo razlik elementov kulture v posameznih državah. Nalogo 

pa bom zaključila z predstavitvijo primarnih podatkov mladih porabnikov iz Slovenije, 

Hrvaške ter Bosne in Hercegovine ter predstavitivijo ugotovitev celotne analize. 
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1 OPREDELITEV PORABNIKA IN NJEGOVEGA VEDENJA 

Poznamo več opredelitev, ki ponazarjajo pomen porabnika. Ena, ki je razmeroma najbolj 

uporabna (Damjan & Možina, 1995, str. 27), je naslednja: »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«.  

Kdo je porabnik ali kupec pa je v prasi težko določiti. Zato nam se poraja vprašanje ali je 

porabnik tisti, ki kupi dobrino, ali tisti, ki jo uporablja. Porabnike lahko najdemo v različnih 

oblikah, na primer od otroka, ki prosi mater za žvečilni gumi, do direktorja velikega podjetja, 

ki se odloča o dragi opremi (Možina, Damjan, Pavlovič, 2002, str. 13). Izraz porabnik pa se 

pogosto uporablja za opis dveh različnih skupin porabnikov. Porabnika, ki kupuje izdelke za 

zadovoljitev svojih lastnih potreb pa bi lahko označili kot končnega kupca, na drugi strani pa 

imamo industrijskega porabnika, ki kupuje dobrine za nadaljno prodajo in v to skupino 

kupcev spadajo predvsem javne ustanove in vladne agencije (Schiffman, Kanuk, 1978, str. 7). 

Glede na definicijo, ki smo jo zgoraj opredelili pa lahko trdimo, da je porabnik tisti, ki kupi, 

vsi ostali pa le vplivajo na njegovo nakupno odločitev (Možina, 1975, str. 37). 

Ko želimo preučiti vedenje porabnikov se predvsem odločamo na sprejemanje odločitev 

posameznikov, kako bodo porabili svoje razpoložljive vire (čas, denar) za izdelke in storitve. 

To pa se nanaša na vprašanje, kaj porabniki kupujejo, zakaj kupujejo, kdaj kupujejo, kje 

kupujejo, kako pogosto kupujejo ter kako pogosto uporabljajo kupljeno (Možina, Damjan, 

Pavlovič, 2002, str. 11). Odgovori na ta vprašanja so zelo pomembna za prodajalce saj 

spoznanja potreb in želja porabnikov ni preprosta, zato mora podjetje dobro preučiti 

dejavnike, ki vplivajo na nakupno vedenje porabnikov in oblikovati primeren trženjski splet 

izdelkov, da bi ostali konkurenčni na trgu (Potočnik 2002, str 107). Donnelly in Peter (1989, 

str. 55) pravita, da se dobičkonosna prodaja začne šele takrat, ko podetje začne z razsikavo ter 

razumevanjem porabnikovih potreb, ki jim nato sledi zadovoljitev. Razumevanje potreb in 

želja porabnikov je eden od ključnih elementov poslovnega uspeha. Če ne bomo sledili 

potrebam in razumeli, kaj naši porabniki želijo in iščejo, nam tudi najboljša proizvodnja, 

najboljša nabava in logistika ne morejo pomoči, da bi dosegali dolgoročne uspehe na trgu. Ko 

podjetje prodaja izdelek, po kateremu ni zaslediti povpraševanja, nam tudi učinkovita 

proizvodnja ne bo realizirala dobička. Zato je razumevanje potreb in želja porabnikov zelo 

pomembno in deležno velike pozornosti direktorjev, prodajne ekipe ter celotnega podjetja 

(trženje in prodaja, 2011).  

Wilkie (1994, str. 14) pravi, da je obnašanje porabnikov mentalna, čustvena in telesna 

dejavnost, kjer se ljudje vključijo pri izbiri in nakupu izdelkov in storitev in s tem izpolnjujejo 

svoje potrebe in želje. Ljudje so srečni kadar zadovoljijo svoje probleme ter najdejo pot do 

izpolnitve svojih želja in potreb. Porabnik ne kupi samo proizvoda, vendar želi doseči dober 

rezultat pred drugimi, potešitev potrebe ter zadovoljstvo, da je sebi privoščil nekaj dobrega 

(Donath, 1994, str. 44). Številne dosedanje teorije, ki so se ukvarjale z nakupnim vedenjem 

porabnikov so izhajali iz trditve, da  se porabniki pri nakupu blaga ali storitve obnašajo 

racionalno z namenom, da bi maksimirali svoje koristi oziroma zadovoljstvo. Vendar novejše 

raziskave so odkrile, da porabniki z enako verjetnostjo nakupujejo tudi impulzivno in da nanje 
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ne vplivajo samo družina in prijatelji temveč tudi razpoloženje, razmere in čustva (Možina, 

Damjan, Pavlovič, 2002, str. 11).  

Tržniki vedo, da imajo osebne vrednote posameznika pomembno vlogo pri odločitvah 

porabnika o nakupu. Na primer posameznik, ki določa sebe kot nekdo, ki je zaskrbljen zaradi 

okolja, bo najverjetnje kupil drugačen avto, kot nekdo čigav primaren cilj v življenju je, da 

želi uživati (Defever, Pandelaere, & Roe, 2011, str. 25). Dejstvo je, da porabniki glede na 

teorijo, ko se soočajo z odločitvijo o nakupu, kupujejo izdelke, ki bi jim pomagali doseči 

njihove višje cilje in vrednote (Gutman, 1982, str. 62). 

2 PROCES NAKUPNEGA ODLOČANJA 

Na splošno je najpomembnejši razlog za proučevanje vedenja porabnikov pomembna vloga, 

ki jo ima vedenje nas samih kot porabnikov v življenju (Loudon, Della Bitta, 1993, str. 232). 

Pomemben del življenja preživimo po nakupih. Velik del časa pa porabimo še dodatno, ko o 

izdelkih in storitvah razmišljamo, se o njih pogovarjamo in poslušamo. Uspešna podjetja 

posvečajo veliko pozornosti raziskovanju procesa nakupnega odločanja. Porabnike sprašujejo, 

kdaj so spoznali določen izdelek ali storitev, kakšno je njihovo prepričanje o izdelku, kako 

velika je njihova zavzetost pri nakupu, katere blagovne znamke preferirajo ter ali so 

zadovoljni z izdelkom ali storitvijo, ki ga kupijo (Nežič, 2003, str. 21). 

2.1 Stopnje v procesu nakupne odločitve 

Vedno večje število prodajnih kanalov preko katerih lahko porabniki nakupujejo, je za 

menedžerje nujno potrebno razumeti, kako se kupci odločijo katere poti uporabiti (Valentini, 

Montaguti, Neslin, 2011, str. 27). To pomeni, da morajo razumeti kakšni so koraki v 

nakupnem procesu, kako poteka odločanje porabnikov ter kdo sprejema odločitev (Mumel, 

2001, str. 161). Proces nakupnega odločanja je zaporedje postopkov, ki jih porabniki opravijo, 

ko se odločajo kateri izdelek bodo kupili. Na ta proces vpliva veliko dejavnikov in sicer lahko 

trdimo, da gre za večstopenjski proces. Za porabnika je pomembno, da ima na voljo veliko 

alternativ ter, da ni prisiljen k nakupu določenega izdelka (Ule, Kline, 1996, str. 217). 

Porabnik nekatere odločitve opravi zelo premišljeno, preverja vse možnosti in ocenjuje korist 

izdelka (Potočnik, 2002, str. 108). V nadaljevanju vam bom predstavila stopnje v procesu 

nakupnega odločanja skozi katere se porabnik premika, da bi se na koncu odločil za nakup. 

Celoten nakupni proces poteka v petih stopnjah, kar pa prikazuje Slika 1. 
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Slika 1: Proces nakupnega odločanja 

 

Vir: D. I. Hawkins, R. J. Best & K. A. Coney, Consumer behavior: implications for marketing strategy, 1989, str. 

30. 

Potočnik (2002, str. 108) navaja, da je dejanski nakup le ena stopnja procesa nakupnega 

odločanja. Preden pride do nakupa pa so nujne začetne stopnje, vendar lahko kupec prekine 

nakupni proces kadarkoli želi. V nadaljevanju vam bom bolj nazorno predstavila vsako izmed 

omenjenih faz nakupnega odločanja. 

2.1.1 Prepoznavanje problema 

Proces nakupnega odločanja se začne takrat, ko porabnik prepozna problem, nezadovoljeno 

potrebo ali željo (Potočnik, 2002, str. 108). Damjan in Možina (1995, str. 29) pravita, da v tej 

fazi porabnik zazna razliko med želenim stanjem in dejansko situacijo, ki pa postane tako 

velika, da sproži proces odločanja. Ko razlika med želenim stanjem in dejansko situacijo 

postane večja od porabnikovega lastnega praga tolerance, se ta odloči za nakup (Roozmand, 

Ghasem-Aghaee, Hofstede, Nematbakhsh, Baraani, Verwaart, 2011, str. 1075). Če problema 

ne zaznamo, se tudi ne pojavi potreba po odločanju. Kako močno si želimo rešiti problem, je 

odvisno od velikosti razkoraka med želenim in dejanskim stanjem in od pomembnosti 

problema kar pa je pomembno zato, ker je problem vezan za življenjski stil (Damjan, Možina, 

1995, str. 29).  

Ta stopnja nakupnega odločanja je najbolj pomembna oziroma odločujoča, saj porabnik ne bo 

prestopil v drugo stopnjo, dokler ne bo prepoznal problema, želje ali potrebe. Podjetja 

poskušajo ugotoviti, ali je neaktivnost porabnikov na trgu posledica tega, da nimajo potreb, ali 

nezanimanja za nakup, tudi če so potrebe prisotne. Zato lahko pripravijo trženjske strategije, 

ki bodisi ustvarjajo potrebe bodisi spodbujajo porabnike, da z določenim nakupom izdelka 

zadovoljijo svoje potrebe (Potočnik, 2002, str. 108). 

2.1.2 Iskanje informacij 

Ko kupec prepozna problem ali potrebo, bo poiskal informacije, ki bi ga lahko zadovoljile. 

Iskanje informacij se nanaša na značilnosti izdelka, ceno, razpoložljivost, značilnost 

Prepoznavanje problema 

Iskanje informacij 

Vrednotenje alternativ 

Nakupna odločitev 

Ponakupno vedenje 
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prodajalcev, garancijo, servisiranje, ipd. Solomon (2004, str. 297) navaja, da je iskanje 

informacij proces pridobivanja ustreznih in primernih informacij iz okolja, da bi sprejeli 

najboljšo nakupno odločitev.  

Podjetja olajšajo porabniku iskanje informacija tako, da mu posredujejo koristne, pravočasne, 

natančne ter razumljive podatke o izdelku. Porabniki poskušajo problem najprej rešiti z 

uporabo informacij iz dolgoročnega spomina. Ponavadi ima vsakdo že izkušnje z izdelki, ki 

so zadovoljili njegovo določeno potrebo. V tem primeru kupec zelo hitro sprejme odločitev, 

ne da bi iskal še dodatne informacije. Takemu načinu iskanja informacij lahko pravimo 

notranje iskanje. Če pa porabniku to ne zadošča, pa bo poiskal zunanje informacije pri 

različnih virih, kot so npr. pri znancih, prijateljih ter družini. Ta način iskanja informacij pa 

ima izjemno velik vpliv na nakupne odločitve. Drugi pomembni viri informacij pa so lahko 

prodajalci, podatki na embalaži, oglaševanje, ceniki, itd. ter tudi informacije neodvisnih 

institucij, ki spremljajo dogajanje na trgu (Potočnik, 2002, str. 109).  

Na splošno dobi porabnik največ podatkov o izdelku iz poslovnih virov, ki so pod nadzorom 

tržnikov. Na drugi strani pa imajo največji učinek osebni viri informacij. Poslovni viri imajo 

ponavadi obveščevalno funkcijo, osebni pa potrjevalno funkcijo. Ko porabnik išče 

informacije se seznani s konkurenčnimi blagovnimi znamkami ter njihovimi lastnostmi 

(Kotler, 2004, str. 204). 

2.1.3 Vrednotenje alternativ 

Porabniki določeni značilnosti izdelka pripisujejo različno vrednost, ustreznost in 

namembnost. Kupec si ustvari kriterije po katerih primerja značilnosti vsakega izdelka. 

Nekaterim značilnostim pripisuje večjo vrednost kot drugim, na primer cena je zelo 

odločujoča za nakupno odločitev ali blagovna znamka ter zanesljivost izdelka. Pri tej stopnji 

nakupnega odločanja ima pogosto pomembno vlogo prodajno osebje, ki pomaga porabnikom 

pri vrednostenju alternativ in jih posledično približa k nakupni odločitvi.  Prodajno osebje pa 

lahko tudi prepričuje neodločenega porabnika, zakaj naj da določenemu izdelku prednost 

(Potočnik, 2002, str. 110). 

2.1.4 Nakupna odločitev 

Na tej stopnji se porabnik odloča o nakupu določenega izdelka ali storitve. Odloča se tudi o 

tem kje bo kupil izdelek, če se lahko pogaja o prodajnih pogojih, poteka pogajanje prav na tej 

stopnji nakupne odločitve, zlasti o ceni, količini, kakovosti, roku dobave, garanciji, roku in 

načinu plačila. Na koncu te stopnje pride ali pa ne pride do dejanskega nakupa, če pogoji za 

kupca niso sprejemljivi (Potočnik, 2002, str. 110). 

2.1.5 Ponakupno vedenje 

Po nakupu izdelka, ki zadovoljuje določeno potrebo porabnika, pride do zadovoljstva ali 

nezadovoljstva. Lahko je nad določenim izdelkom zelo razočaran, zadovoljen ali navdušen. 

Kar pa vpliva na prihodnje nakupne odločitve porabnika. (Kotler, 2004, str.208). 
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Podjetja morajo vedeti, da ne smejo ustvarjati nerealnih pričakovanj, ki jih ne morejo 

izpolniti, ker bodo povzročila le nezadovoljstvo porabnikov, kar pa bi jim v prihodnosti zelo 

škodilo. Po nakupu izdelka porabnika pogosto skrbi, da je kupil napačen izdelek. ˝Spoznavna 

disonanca je notranji nemir, ki ga čuti kupec, ko dvomi o tem, ali je kupil pravi izdelek˝  

Ponakupna disonanca je pomembna za tržnike zato, ker je lahko v primerih, ko ni razrešena, 

posledica vračanje izdelka ali negativno vrednotenje izbire. Če uporaba izdelka ne izpolnjuje 

določene potrebe, sledi negativno vrednotenje izdelka (Potočnik, 2002, str. 111). 

2.2 Nakupne vloge 

Kadar nakupne odločitve ne sprejme porabnik sam, ampak v sodelovanju z drugimi člani 

gospodinjstva, govorimo o nakupni vlogi, v kateri različne osebe igrajo različne vloge. Te 

vloge so naslednje (Damjan & Možina, 1995, str. 28): 

 iniciator: je oseba, ki prva predlaga nakup nekega izdelka ali storitve oziroma 

posameznik, ki ima interes. Lahko mu rečemo tudi pobudnik nakupnega procesa. 

 vplivnež: njegovo mnenje se upošteva pri nakupu, kajti ta oseba z mnenji in nasveti vpliva 

na nakupno odločitev. 

 odločevalec: je oseba, ki ima finančno avtoriteto in ki narekuje končno odločitev. Sprejme 

naslednje odločitve: kaj kupiti, ali kupiti, kako kupiti in kje kupiti. 

 kupec: je oseba, ki kupi blago oziroma storitev. 

 uporabnik: je oseba, ki porabi ali uporablja izdelek ali storitev. 

 

Razumevanje nakupnih vlog porabnika je za posamezna podjetja pomembno, kot tudi 

ugotoviti kdo so tisti posamezniki h kateremu se porabnik obrne, ko išče nasvete in mnenja 

glede nakupnih odločitev. Tukaj pa lahko omenim t.i. »mnenjske voditelje«, ki jih Rogers 

definira kot posameznike, ki na želen način vplivajo na druge posameznike glede njihovega 

mnenja  ali obnašanja (Jamrozy, Backman & Backman, 1996, str. 911). Moutinho (1987, str. 

9) pa pravi, da je mnenjski vodja oseba, ki vpliva na dejanja in stališča drugih oseb. S tega 

vidika je lahko posameznik mnenjski vodja, iskalec mnenja ali prejemnik mnenja. Po 

opredelitvi Cosmasa in Shetha (1980, str. 67) pa je mnenjski voditelj oseba, katere mnenje je 

zelo cenjeno ter ga drugi upoštevajo pri sprejemanju svojih odločitvah v različnih situacijah. 

 

Veliko študij je dokazalo, da so mnenjski voditelji prisotni na številnih trgih in so ena izmed 

najmočnejših dejavnikov, ki povzročajo nakupno odločitev porabnika. Porabniki so bolj 

nagnjeni k iskanju nasvetov od strokovnih virov, saj tako vedenje zmanjšuje njihovo tveganje 

v celotni fazi nakupa (Tejavibulya, Eiamkanchanalai, 2011, str. 14). 

 

2.3 Vrste nakupnega vedenja 

Porabnikovo nakupno odločanje se razlikuje glede na vrsto nakupne odločitve. Zapleteni in 

dragi nakupi zahtevajo mnogo več premišljevanja in mnogo več vpletenih oseb. Glede na 

raven kupčeve vpletenosti in obseg razlik med blagovnimi znamkami ločimo štiri oblike 

nakupnega vedenja (Kotler, 2004, str. 201-202): 
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 Zapleteno nakupno vedenje sestavljajo trije koraki. Kupec si najprej ustvari neko 

prepričanje o izdelku, nato si ustvari stališče do tega izdelka ter po temeljitem premisleku 

izbere določen izdelek. To obliko nakupnega vedenja porabniki uporabijo kadar so močno 

vpleteni v nakup in se zavedajo razlik med določenimi blagovnimi znamkami. To pa je 

takrat, kadar je izdelek drag, tvegan, se ne kupuje pogosto in ima nek simbolen pomen. 

 Nakupno vedenje usmerjeno k raznolikosti. Pri tej obliki nakupnega vedenja pa porabnik 

najprej izbere izdelek, nato si oblikuje prepričanje in šele potem si ustvari določena 

stališča o izdelku. Porabnik je včasih vpleten v nakup, a ne vidi razlik med blagovnimi 

znamkami. Če pa bi zaznal razlike med blagovnimi znamkami, ki bi se odražale v 

kakovosti  bi se po vsej verjetnosti odločil za dražji nakup izdelka. Če pa bi porabnik 

zaznal le manjša odstopanja v kakovosti med blagovnimi znamkami, bi se odločil za 

cenejši ali dostopnejši izdelek. 

 Ustaljeno nakupno vedenje pa poteka takrat kadar porabniki ne iščejo informacij, ne 

ocenjujejo značilnosti in se hitro odločijo za nakup izdelka oziroma storitve. Porabniki 

postanejo pasivni prejemniki informacij televizijskih in tiskanih oglasov. 

 Nakupno vedenje usmerjeno k iskanju raznolikosti pa se osredotoča na nakupe za katere je 

značilna nizka vpletenost, vendar so razhajanja med blagovnimi znamkami pomembna. 

Pri takem načinu je prehajanje med blagovnimi znamkami zelo pogosto, ki pa ni posledica 

nezadovoljstva temveč usmerjenosti k iskanju raznolikosti. 

Eno izmed vrst nakupnega vedenja pa je tudi impulzivno nakupovanje. Za mlade porabnike 

pa sama ocenjujem, da je predvsem značilna taka vrsta nakupnega vedenja, zato vam bom v 

nadaljevanju predstavila nekaj opredelitev impulzivnega nakupnega vedenja ter kako nastane 

tako nakupovanje. 

Kollat in Willett (1967, str. 21) definirata impulzivno nakupno vedenje kot nenačrtovano 

nakupno vedenje pri katerem porabnik ne pozna potrebe pred dejansko nakupno odločitvijo. 

Porabnik pred vstopom v trgovino ne ve kateri izdelek ali katero blagovno znamko želi kupiti.  

Rook (1987, str. 191) pa je opredelil impulzivno vedenje kot psihološko poseben tip vedenja, 

ki se razlikuje od običajnega načina porabnikovega nakupnega odločanja. Impulzivni nakup je 

torej nenaden in takojšen nakup brez predhodnega nakupovalnega namena. Zgodi se po tem, 

ko porabnik doživi željo za nakup, zgodi pa se spontano in brez veliko razmišljanja (Beatty, 

Ferrell, 1998, str. 170). Tako si trgovci prizadevajo povečati število impulzivnih nakupov. To 

pa storijo z ureditivijo trgovine in postavitvijo izdelkov na mesta (kot so npr. blagajne), kjer 

jih kupci opazijo ter oblikujejo embalaže z namenom, da privabijo čim več porabnikov 

(Jones, Reynolds, Weun & Beatty, 2003, str. 508). 

Raziskovalci se strinjajo, da se impulzivno nakupovanje pojavi takrat, ko posameznika naredi 

nenameren nakup, saj posameznik ni aktivno iskal določenega izdelka oziroma ni imel 

nobenih načrtov za nakup tega izdelka. Želja se nakup se pojav, ko posameznik vidi določen 

izdelek (Beatty, Ferrell, 1998, str. 170). 
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Rook in Fisher (1995, str. 308) pa sta oblikovala lestvico impulzivnosti porabnika, ki pa jo 

predstavljajo naslednje trditve: 

 Včasih kupim izdelke brez premišljanja. 

 Pogosto nakupujem spontano. 

 Kupim, kar si zamislim v trenutku. 

 Pogosto kupim stvari brez razmišljanja. 

 Kupim, kar vidim. 

 Kupim sedaj, razmišljaj kasneje – to je moj način nakupovanja. 

 Stvari kupim glede na trenutno počutje. 

 Včasih sem pri nakupovanju neprimišljen in brezskrben. 

 

2.4 Dejavniki, ki vplivajo na vedenje porabnika 

Naš osnovni interes je, da ugotovimo zakaj se porabnik v določeni situaciji obnaša tako kot 

se. Na posameznikovo odločitev »kupim-ne kupim« vplivajo različni dejavniki in spremembe, 

ki se dogajajo na trgu. Damjan in Možina (1995, str. 37) delita dejavnike, ki vplivajo na 

porabnikovo obnašanje na tiste, ki se nanšajo na posameznika (potrebe, motivi, zaznave in 

stališča), ter na dejavnike, ki se nanašajo na okolje (družina, organizacija, kultura in 

gospodarstvo). Mumel (2001, str. 63) pa dejavnike deli na notranje in zunanje. Dejavniki, ki 

vplivajo na porabnikovo nakupno vedenje pa Kotler (2004, str. 183-189) razvršča v štiri 

skupine: kulturni, družbeni, osebni in psihološki dejavniki. V nadaljevanje pa vam bom bolj 

nazorno predstavila dejavnike, ki jih navaja Kotler. 

2.4.1 Kulturni dejavniki 

Kulturni dejavniki imajo zelo pomembno vlogo pri obnašanju in odzivih porabnika. Mednje 

uvrščamo kulturo, subkulturo in družbeni razred. Človekove navade, običaji, status, vloge, 

vzorci, po katerih se vede, so odsev socialne strukture okolja ter kulture, v kateri biva. 

Porabnikovo obnašanje pa je zelo povezano s tem, kar smo zgoraj našteli (Možina, str. 166). 

Kultura predstavlja socialno dediščino, v katero štejemo rituale, tradicijo ter vrednote. Nanaša 

se na vrsto vrednot, idej in pojmov, ki pomagajo posamezniku razumeti njegov položaj v 

družbi ter kako komunicirati z okolico. Tako kot ima vsak človek svojo osebnost, pa si lahko 

tudi kulturo predstavljamo kot ˝osebnost družbe˝ (Damjan, Možina, 1995, str. 106). Mooji 

(2011, str. 33) pa pravi, da je kultura lepilo, ki veže skupine ljudi, saj brez kulturnih vzorcev 

ljudje ne bi mogli živeti skupaj. 

Kultura vpliva na to, kaj ljudje kupujejo, kako uporabljajo izdelke in storitve ter kako so 

zadovoljni z njimi. Polega tega pa ima kultura pomembno vlogo pri oblikovanju cen, 

distribuciji in promociji (Potočnik, 2002, str. 113). Člani družbenih razredov imajo podobne 

vrednote, interese in se tudi podobno vedejo. Dejavniki, ki določajo posamezni družbeni 

razred pa so dohodek, poklic in območje bivanja, ki pa se zelo razlikujejo v načinu govora 

oblačenja ter imajo različna nagnjenja k izdelkom na različnih področjih (Kotler, 2004, str. 

184). 
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2.4.2 Družbeni dejavniki 

Na porabnikovo vedenje poleg kulturnih dejavnikov vplivajo tudi številni družbeni dejavniki, 

kot so: referenčne skupine, družina, ter družbene vloge in položaji (Kotler, 2004, str. 184).  

Referenčno skupino sestavljajo tiste skupine oseb, ki neposredno ali posredno vplivajo na 

vedenja določenega posameznika. Tako skupino lahko imenujemo tudi pripadnostna skupina, 

med katero lahko uvrščamo tudi primarne skupine, kot so družina, prijatelji in sodelavci. 

Posamezniki lahko pripadajo tudi sekundarnim skupinam v katero sodijo verske skupnosti, 

poklicna združenja in sindikati, ki so bolj formalne narave in zahtevajo zgolj občasne stike. 

Referenčne skupine posameznika izpostavijo novim oblikam vedenja in novim življenskim 

slogom, vplivajo na stališča in samopodobo posameznika ter ga silijo, da se jim prilagaja, kar 

pa ima lahko posledično velik vpliv na najegovo izbiro blagovnik znamk ter izdelkov (Kotler, 

2004, str. 184-187).  

Koler (2004, str. 188) pravi, da je družina najpomembnejša porabniška nakupna organizacija 

v družbi in hkrati pomeni najvplivnejšo primarno referenčno skupino. Ločimo lahko dve 

družini v porabnikovem življenju. Izvorna družina so porabnikovo starši ter bratje in sestre. 

Starši človeka usmerjajo na področjih kot so vera, ekonomija in politika. Porabnikova 

ustvarjena družina, kot so partner in otroci pa vpliva bolj neposredno na nakupno vedenje 

porabnika. 

2.4.3 Osebni dejavniki 

Na porabnikovo nakupno vedenje odločajo tudi osebne značilnosti. Te vključujejo 

porabnikovo starost in stopnjo v življenskem ciklu, poklic, finančne razmere, življenski slog, 

osebnost in samopodbo (Kotler, 2004, str. 190-193). 

Ljudje v različnih obdobjih svojega življenja kupujejo različne izdelke in storitve. Poraba je 

določena z življenskim ciklom družine in tržniki pozorno spremljajo vpliv življenskih 

okoliščin na porabnikovo vedenje. Tudi poklic vpliva na vzorce porabe. Izbira izdelka  pa je 

zelo odvisna od premoženjskega stanja porabnika. Ljudje, ki sodijo v isto subkulturo, 

družbeni razred ali poklic imajo lahko različne življenske sloge. Življenski slog je 

posameznikov način življenja, ki se zrcali v njegovih dejavnostih in namerah. Vsak 

posameznik ima določene osebne značilnosti, ki vplivajo na njegovo vedenje. Osebnost pa 

lahko razumemo kot splet psiholoških lastnosti, ki povzročajo, da se oseba na določene 

dražljaje v okolju odziva enako ali podobno. 

2.4.4 Psihološki dejavniki 

Psihološki dejavniki, ki vplivajo na nakupno odločitev pa so: motivacija, zaznavanje, učenje, 

ter prepričanja in stališča (Kotler, 2004, str. 195-198). 

Vsak posameznika ima različne potrebe. Nekatere izmed teh potreb so fiziološke, kot so 

lakota, žeja ali neudobje. Druge potrebe so psihološke v katere uvrščamo potrebe po 

spoštovanju, samozavesti in pripadnosti. Motiv je potreba, ki je dovolj moteča, da človeka 

prisili k dejanju. Zazanavanje lahko opredelimo kot postopek s katerim posameznik izbira, 



10 
 

razporeja in si razlaga vhodne podatke, da bi si iz njih ustvaril smiselno podobo sveta. Učenje 

pa so vse tiste spremebe v posameznikovem vedenju, ki izvirajo iz izkušenj. Večina 

človekovega vedenja je naučenega. Teoretiki učenja pravijo, da je učenje rezultat prepletanja 

vzgibov, dražljajev, namigov in odzivov. Prepričanje je opisna zamisel porabnika o nečem. 

Porabnikovo prepričanje o izdelkih in blagovnih znamkah vplivajo na njegovo nakupno 

odločitev. 

3 VLOGA KULTURE IN MEDKULTURNE RAZLIKE V NAKUPNEM 

ODLOČANJU 

3.1 Opredelitev kulture 

Kultura je glavni dejavnik porabnikovih navad, vedenja ter življenskega sloga, pa tudi potreb, 

ki jih porabniki zadovoljijo preko nakupov in uporabe blaga in storitev (Cleveland, Laroche, 

2006, str. 250). Hofstede (1984, str. 201) opredeljuje kulturo kot »kolektivno programiranje 

uma, ki razlikuje člane ene skupine od druge«. Tylor pa definira kulturo kot komleksno 

celoto, ki vključuje znanje, prepričanja, umetnost, moralo ter vse druge sposobnosti, ki jih 

človek pridobi kot del družbe (Soares, Farhangmehr, Shoham, 2006, str. 277). Kultura je 

kopičenje skupnih pomenov, ritualov, norm in običajev med člani organizacije ali družbe. To 

je tisto, kar definira človeške skupnosti, njene posameznike, družbene organizacije, pa tudi 

gospodarske in politične sisteme. Vključuje vrednote in etiko, kot tudi materialne predmete in 

storitve, kot so avtomobili, oblačila, hrana, umetnost in šport, ki se proizvajajo ali vrednotijo s 

skupino ljudi (Solomon, Bamossy, Askegaard, 1999, str. 377). 

V literaturi lahko najdemo številne opredelitve o kulturi, saj je koncept kulture zelo 

kompleksen. V nadaljevanju bom navedla nekaj pomembnejših opredelitev kulture izbranih 

avtorjev, in sicer:  

 Kultura so očala skozi katere vidimo in razumemo svet in okolje okoli nas (Trompenaars, 

1993). 

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

pomenov, ki vplivajo na to, na kaj so posamezniki pozorni, kako se vedejo in kaj jim je 

pomembno (Trompenaars, 1993). 

 Je lepilo, ki veže osebe, je način njihovega življenja (Hrastelj &Makovec Brenčič, 2003, 

str. 65).  

 Je vse v okolju, kar je povezano s človekom (Herskovitz, 1955). 

 Tylor pravi, da je kultura kompleksna celota, ki vključuje znanje, prepričanja, imetnost, 

moralo, zakone, običaje ter vse ostale sposobnosti in pridobljene navade človeka kot 

predstavnika neke družbe (Makovec Brenčič et al., 2009, str. 272). 

Temeljna značilnost kulture je označevanje lastnosti posameznega človeka glede na 

obvladovanje, uporabljanje splošno uveljavljenih norm, veljavnih načel in pravil pri vedenju 

in ravnanju v nekem družbenem okolju. Zato lahko pravimo, da »ima nekdo zelo visoko 

kulturo«, da »je človek brez kulture« (Jelovac, 2000, str. 10).  
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Kljub zelo velikemu številu definicij so vsi teoretiki mnenja, da je kultura teorija široki 

kategoriji pojma ter, da je kultura tista, ki jo je težko razumeti ali nemogoče definirati. Tako 

Hofstede definira, da je kultura kot črna škatla, vemo, da obstaja, vendar ne vemo, kaj vse 

vsebuje (Resisinger , Turner, 2004, str. 4). 

3.2 Sestavine kulture 

Veliko avtorjev s področja poslovno-organizacijskih ved najpogostje obravnava naslednjih 

sedem sestavin kulture (Makovec Brenčič et al., 2009, str. 276-279): 

 Družbene organizacije in ustanove postavljajo kulturne okvire. Ukvarjajo se z 

vsakdanjim človekovim življenjem, analiziranjem odnosov med ljudmi, načini 

organizaranja dejavnosti za skrbno in urejeno življenje, zakaj se osebe združujejo, da bi 

uresničile svoje skupne potrebe. Obstajajo skupine, ki jim pripadamo ali jim želimo 

pripadati, ter skupine od katerih se želimo razlikovati. 

 Norme in vrednote. Družbene norme so sprejeta pravila, standardi in vedenjski modeli, 

ki so potrebni, da usmerjajo vedenje ljudi. Vrednote pa so globoko zakorinjenje ideje, ki 

so podlaga norm ter tako usmerjajo  naša življenja ter predstavljajo skupek vrednostnih 

pomenov. Vrednote vključujejo pojme, kot so: iskrenost, zvestoba, svoboda, odgovornost. 

Ko pa primerjamo različne države med seboj pa kulturne vrednote ne sledijo enakem 

vrstnem redu oziroma za različne države prevladujejo različne vrednote. 

 Religija predstavlja tisto sestavino kulture, ki nam pojasni obnašanja ljudi, ki pripadajo 

različnim kulturam. Tako ima religija v različnih družbah različen pomen, vendar pa 

vpliva na vedenje, vrednote, norme, prepričanja in običaje ljudi v neki družbeni skupini 

ter lahko tudi vpliva na njihovo materialno življenje. 

 Jezik pa lahko definiramo kot ogledalo družbe in je ena najpomebnejših setavin kulture. 

Sporočila se izražajo verbalno (z besedami) in neverbalno (barva glasu, telesna govorica, 

različne geste, položaj telesa, družbeni položaj, obrazna mimika, itn.). Obvladovati jezik 

je prvi korak, ki ga moramo opraviti za uspešno prilagajanje k tuji kulturi. Je prva ovira, ki 

je je potrebno preseči na poti do razumevanja določene kulture. 

 Vzgojni in izobraževalni sistemi raznih stopenj in specializacij pa imajo ključno vlogo 

pri prenosu in priučevanju kulture ter njenih sestavin na mlajše posameznike v družbi. 

Izobraževalni proces se nanaša na obdobje študija v šolah in univerzah. Sistem vzgoje je 

lahko npr. redna šolska obveznost ali manj formalno npr. obšolske dejavnosti. 

 Estetika. Sodobna estetika se danes ukvarja z vizualno podobo vsakdanjega življenja  in 

t.i. množične kulture, ki obsega medije, modo, življenski slog, način obnašanja ter pomen 

naravnega in umetnega okolja. Estetika je predvsem povezana z lepoto, umetnostjo, 

dobrim okusom, obliko, barvo, kjer pa se okusi med kulturami znatno razlikujejo.  

 Materialna kultura in življenske razmere se odražajo predvsem v odnosu do 

materialnih dobrin, posedovanja in trošenja. Povezana je tudi z življensko ravnjo ali 
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ravnjo gospodarskega razvoja v posamezni družbi. Kaže se v gospodarskih, socialnih, 

finančnih, predvsem pa v nakupnih navadah in vzorcih trošenja ter uporabe porabnikov. 

Razlike v matrialni kulturi in življenskim razmeram se kažejo v »tehnološkem razkoraku« 

(Jurše, 1993, str. 68).  

3.3 Vloga kulture v nakupnem odločanju 

Raziskovalci priznavajo kulturo kot pomembno premenljivko, ki močno vpliva na porabnika 

v nakupnem odločanju (Wan, 2011, str. 2). Med kulturo in potrošnjo tako obstajajo zelo 

močne vezi in prav zato je potrebno dobro poznavanje družbenih vrednot in kulturnih navad v 

marketingu (Damjan, Možina, 1995, str. 107). Ko razumemo vpliv kulture na vedenje naših 

oziroma ciljnih porabnikov, lahko bolj razumemo kako vpliv kulture vpliva na vedenje 

porabnikov v naši domači kulturi in s tem nam omogoči, da se izognemo raznim pastem, ki bi 

nas ovirale pri delovanju v drugih različnih kulturah (Nekrep, 2010, str. 39). Mooij (2011, str. 

33) navaja, da so posamezniki »proizvodi« njihove kulture in njihove družbene skupine, zato 

so pogojeni s svojim družbeno-kulturnim okoljem. Kultura se ne more ločiti od posameznika, 

niti se lahko kultura loči od zgodovinskega konteksta. Solomon, Bamossy in Askegaard 

(1999, str. 375) pravijo, da izbiro izdelka ni mogoče razumeti brez upoštevanja kulturnega 

konteksta, v katerem so izdelani. Kultura je tako »prizma« skozi katero ljudje vidijo izdelek. 

V literaturi pa lahko najdemo tri vplive kulture na nakup in potrošnjo izdelkov (Damjan, 

Možina, 1995, str. 107): 

 Na strukturo potrošnje: kako, kje ter za koga kupujemo. 

 Na odločanje posameznikov in sicer katere kriterije uporabljamo pri nakupu, v kolikšni 

meri se pogajamo za ceno. 

 Na oblikovanje in komuniciranje pomena izdelka: vsak izdelek ima svoj simbolni pomen, 

kjer lahko govorimo o ideologiji potrošnje. 

 

Večina avtorjev navaja Apfelthalerjevo mnenje, da so potrošniške preference zavestne in 

latentne. To pomeni, da se vsak porabnik obnaša v skladu s svojo kulturo, lastnimi 

nacionalnimi navadami, okusi ter potrebami in željami. Vzpostavljajo se tudi medkulturni 

trgi, kjer se prodajajo globalni izdelki, kot so npr. Nike, Coca-Cola ter Knorr. Tako lahko 

izpostavimo, da jezika, načinov komunikacije, navad, vrednot, norm, slogov življenja, 

odnosov med ljudmi, miselnih procesov, učnih in delovnih navad ni mogoče v celoti 

standardizirati. Multinacionalke pa so temu dejstvu in takemu načinu potrošnje prilagajajo ter 

poskušajo prisvojiti v svojo prid (Grahek, 2011, str. 12). Vsak narod ima svoje določene 

posebne navade, običaje, pravila ter narome in način kako se morajo obnašati. Vedenje, ki je v 

skladu s posameznikovimi normami je med pripadniki tega naroda pričakovano, ko pa so 

načini komuniciranja med drugimi kulturami lahko tudi različni. Gre namreč za osebnostne 

lastnosti, prepričanja in navade, ki razlikujejo enega posameznika od drugega. Med američani 

pa npr. velja, da se med pogovorom oddaljeni drug od drugega za vljudno razdaljo, ki znaša 

vsaj eno dolžino roke. Pri arabcih pa so si prijatelji lahko blizu, da lahko vohajo drug drugega 

(Kavčič, 1996, str. 263-270). 
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Kulturni dejavniki v najširšem obsegu vplivajo na vedenje odjemalcev. Vsaka kultura je 

sestavljena iz manjših subkultur. Ti člani subkultur imajo podobne vrednote in interese ter se 

podobno vedejo. Tako lahko kažejo podobna nagnjenja k izdelkom in blagovnim znamkam na 

številnih področjih (Kotler, 2004, str. 184).  

 

Če pozamem pa lahko povem da, kultura tako pojasnjuje zakaj nekatere izdelke prodajajo v 

določenih regijah ali znotraj določenih skupin. Poleg odločitve o nakupu pa kultura vpliva 

tudi na to kako porabniki uporabljajo izdelke, ki jih kupujejo in razpolagajo z njimi. Tako 

lahko povzamem, da je kultura pomemben faktor, ki določa in pojasnjuje vedenje porabnikov.  

3.4 SLOVENSKA KULTURA 

Hrastelj (2001, str. 42) primerja slovensko kulturo z nemško. Podobnost se kaže v 

monokronosti jezika, redoljubnosti ter nagnjenosti k organiziranosti. Pravi, da slovenci ne radi 

sodelujemo z drugimi ljudmi, saj naj bi bili preveč občutljivi, prepirljivi, delavni in 

zanemarljivi, vendar včasih skušamo biti tudi dominantni ter imamo težave pri sklepanju 

kompromisov, saj nismo preveč nagnjeni k tveganju. Na podlagi raziskave Mladina 2000 

lahko rečemo, da mladim v Sloveniji nakupovanje predstavlja nujo, hkrati pa tudi simbolno 

pomembno dejavnost. Najbolj pri tem pa izstopajo najstniki stari od 16 do 19 let. Raziskava 

kaže, da je ženskam nakupovanje pomembnejše kot moškim, saj so tudi bolj kompetentne in 

samozavestne kot moški. Udeleženci raziskave pa pravijo, da so pri nakupih samostojni in 

zelo racionalni ter na njihove odločitve nimajo odločilnega vplive ne starši in ne oglasi 

(Šetinc, 2011, str. 21). 

Kot sem že omenila, da se kulture med posameznimi državami razlikujejo, zato vam bom v 

nadaljevanju bolj nazorno predstavila elemente slovenske kulture: 

 Družbene organizacije in ustanove: V Sloveniji predvsem prevladujejo manjše družine, 

kjer je značilno tudi sobivanje več generacij v istem gospodinjstvu. Pod eno gospodinjstvo 

se nahajajo starši z otroki, najdemo pa tudi stare starše. V Sloveniji je po Statističnih 

podatkih, največ gospodinjstev štelo 4 člana, sledila so dvočlanska gospodinjstva, ter nato 

tričlanska (Mednarodni dan družin, 2012). 

 Norme in vrednote: Kot slovenske vrednote pa lahko izpostavimo predvsem občutek za 

dosežke, pridobitništvo, družinsko varnost in ohranitev zasposlitve, svobodo in enakost 

zaposlitve (Hrastelj, 2001, str. 129). Za nas slovence pa velja tudi to, da smo pridni, 

pošteni in delavni. Slovenci bolj kot kakovost življenja cenimo materialne dosežke kot so: 

avtomobili, hiše, potovanja, itn., vendar v ospredje postavljamo sebe in svojo družino 

(Hrastelj, 2001, str. 40-43). Uletova (2004, str. 352-353) pa meni, da se v Sloveniji med 

mladimi porabniki namesto velikih vrednot, ki so bile oprte na močne ideologije (politika, 

religija, nacionalna vezanost), pojavljajo vrednote, ki so bližje posamezniku in njegovemu 

osebnemu izkustvu (materialna in socialna varnost, prijateljstva in odnosi, zdravo okolje 

ter kakovost vskadanjega življenja). 

 Religija: V Sloveniji kot demokratični državi je zagotovljena pravica do svobodne 

veroizpovedi. Po zadnjem popisu prebivalstva je največ prebivalcev Slovenije 
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katoličanov, sledijo jim muslimani ter nato pravoslavci. Katoliška vera je imela skozi 

zgodovino velik pomen za razvoj slovenskega naroda in ima še zdaj pomemben vpliv v 

družbi in javnem življenju. Delež prebivalcev Slovenije, ki se opredeljujejo za katoličane 

pa znatno pada. V Sloveniji je veliko katoličanov, ki ne obiskujejo pogosto cerkva. Hkrati 

pa je veliko družin, ki niso katoliške, vendar ohranjajo tradicije in običaje krščanskih 

praznikov (Religija, 2010). 

 Jezik: uradni jezik Slovencev je slovenščina in je za večino prebivalcev tudi materni 

jezik, za pripadnike manjšin in tujce pa je drugi jezik okolja. Po izsledkih popisov 

prebivalstva v Sloveniji po prvi svetovni vojni je materni jezik velike večine prebivalstva 

Slovenije slovenščina. Delež prebivalstva v Sloveniji, katerega materni jezik je 

slovenščina, se zato že od leta 1953 stalno znižuje (ob popisu 2002 je slovenščino kot svoj 

materni jezik navedlo 87,8 % prebivalcev Slovenije) (Mednarodni dan materinščine, 

2010). 

 Vzgojni in izobraževalni sistemi raznih stopenj in specializacij: Slovenija sodi med 

države z zelo nizkim deležem mladih, ki imajo dokončano samo osnovno šolo ali celo tudi 

te ne, in ki niso vključeni v nobena izobraževanja. Pri nas zelo zgodaj mladih opusti 

izobraževanje. V letu 2008 je bilo takih med 18-24 let starimi osebami 3 % žensk in 7 % 

moških (Mednarodni dan žensk, 2010). Podatki o prebivalcih, vključenih v izobraževanje, 

kažejo, da so bili vsi 15-letniki in tri četrtine 19-letnikov vključeni v izobraževanje v 

zadnjih treh letih. Z naraščanjem števila prebivalcev, ki se vključujejo v izobraževanje pa 

se izboljšuje tudi izobrazbena sestava prebivalstva (Izobraževanje v Sloveniji, 2010).  

 Estetika: slovenci smo zelo ustvarjalen narod, kar se se kaže na področju ustvarjanja, 

predvsem pri mladih ustvarjalcih. Moda je danes zelo pomembna in postaja element 

prestiža in kaže statusni simbol. V vsakdanjem življenju veliko slovencev postavlja veliko 

pozornosti vprašanju telesne teže, zdrav način življenja, skratka skrb za zdravo in lepo 

telo. Slovenci spadamo med države z visoko stopnjo konzrevatizma, zgledujemo se po 

srednje evropski estetiki (Grahek, 2011, str. 40). 

 Materialna kultura in življenske razmere: Slovenija je zelo mlada država, vendar se je 

gospodarska raven po osamosvojitvi znatno izboljšala. Takrat so slovencem postali 

pomembni materialni dosežki in predvsem materialne dobrine (Hrastelj, 2001, str. 41). 

Danes v Sloveniji lahko opazimo veliko ljudi, ki so v socialni stiski. Razlog temu pa lahko 

pripišemo propadu velikemu številu večjih podjetij, kar pa je privedlo do velike 

brezposelnosti in revščine med ljudmi.  

3.5 MUSLIMANSKA IN HRVAŠKA KULTURA 

V nadaljevanju vam bom predstavila elemente muslimanske in hrvaške kulture: 

 Družbene organizacije in ustanove: muslimani se glede na slovenski narod v veliki meri 

razlikujejo glede števila otrok v družini. Za muslimane je značilna številčnejše družina, ki 

poleg staršev in otrok vključuje še drugo sorodstvo. Glede na analizo v Hrvaški pa ta 
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pokazuje, da na Hrvaški raste število družin z enim otrokom, medtem ko družina s tremi 

ali več otrok pa upada (Državni zavod za statistiku, 2010). 

 Norme in vrednote: V muslimanskem svetu vse norme, umetnost, družbene organizacije 

izhajajo iz islama, ki mu dajejo velik pomen. Norme se se pri muslimanih nanašajo na 

poslovni protokol. Posebno pozornost namenjajo pomenu časa, hitrosti, sklepanju poslov, 

prepričevalnim argumetnom, itn. Pogajalci zelo radi barantajo, saj velja da zanje čas nima 

cene (Hrastelj, 2001, str. 100). Muslimani spoštujejo svoje navade v oblačenju in 

prehranjevanju. Ženske se morajo oblačiti skromno in ne smejo privlačevati nasprotnega 

spola z razkazovanjem svojega telesa. Ljudje se izogibajo svinjskemu mesu in alkoholnim 

pijačam, saj to za muslimane pomeni greh. Tayeb navaja, da muslimani spoštujejo enajst 

vrednot, ki se nanašajo na poslovanje, ti pa so: zaupanje, odgovornost, disciplina, 

predanost, marljivost, čistoča, uspešno vodenje, hvaležnost, sodelovanje, posvetovanje in 

zmernost (Grahek, 2011, str. 36). Glavne vrednote na Hrvaškem so predvsem denar, 

stabilna služba, dobra plača, družina, otroci, itn. Veliko Hrvaških vrednot izhaja iz verskih 

prepričanj. Ti vključujejo družino in poroko, moralo ter predanost in sočutje. So zelo 

družinsko naravnani, saj se družina kaže kot temeljni del njihove kulture. Spoštovanje je 

pomembno načelo hrvaške kulture in je tesno povezano z vrednotami družine. Za Hrvate 

je značilno, da so zelo družben in vesel narod. Hrvati so zelo ponosni na svojo dediščino 

in kulturo.(Croatian cultural profile, 2011). Status med moškim in žensko je precej enak, 

vendar so moški deležni večjega statusa in privilegij. Ženske so še vedno obravnavane kot 

odgovorne za gospodinjstva ter varstvo otrok, vendar medtem opravljajo visokošolsko 

izobrazbo ali ohranjajo kariero. Ženske v javnem življenju delujejo v večini poklicev, kot 

so politika, umetnost in ni verjetno, da bodo sprejele le stransko vlogo. Saj ženske isto kot 

moški strmijo k višji izobrazbi ter želijo boljšo prihodnost ter predvsem ustvariti čim 

boljšo kariero (Croatian cultural profile, 2011). V poslovnem svetu pa trenutno prevladuje 

zelo zadržano in uradno vedenje.V zadnjem času težijo k zahodnim poslovnim običajem. 

Želijo ustvariti vtis visoke učinkovitosti, kar jim pogosto ne uspe, saj se še vedno 

spopadajo z administrativnimi ovirami. Najbolj učinkovit način, da na Hrvaškem 

pridobimo nove poslovne partnerje, moramo obvezno obiskati njihove sejme, saj so le-ti 

na Hrvaškem sestavni del poslovnega življenja in zelo pomembni pri odpiranju novih 

tržnih poti. (Družbeni običaji in navade, 2008).  

 Religija: je pa tista, ki predstavlja zelo pomembno vlogo muslimanske kulture ter določa 

družbene vrednote. Muslimani molijo petkrat na dan: ob zori, opoldne, popldne, po 

sončnem zahodu in zvečer. Za muslimane je značilen tudi post imenovan Ramadan 

(Hrastelj & Makovec Brenčič, 2003, str. 258). Glede na podatke pa se je na Hrvaškem 

izjasnili 88 % katolikov, 4,42 % pravoslavcev ter 1,28 % muslimanov (Religije, 2001).  

 Jezik: uradni jezik v BIH je bosanski jezik, ki pa izhaja iz arabskega jezika. Arabski jezik 

je priznan že več kot 1500 let. Koran, ki je sveta knjiga muslimanov je zapisana v 

arabščini. Vse molitve, ki jih muslimani izvajajo potekajo v arabskem jeziku. Arabska 

abeceda ima 28 črk, ki se bere iz desne proti levi, torej od sredaj nazaj. Uradni jezik 

Hrvaške je hrvaški, ki pa ga uporabljajo v državah kot so BIH, Srbija, Črna gora in 

Makedonija. Hrvaška abaceda pa ima 30 črk (Hrvatski jezik i pismo, 2010). 
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 Vzgojni in izobraževalni sistemi raznih stopenj in specializacij: Bosna in Hercegovina 

sodi med države z zelo nizkim deležem zasposlenih med mladimi. Zabeležili so 55 % 

nezaposlenost med 19 in 24 letom starosti, od 25 do 49 leta pa 42 % nezaposlenost. 

Celotna nezaposlenost v državi pa znaša 16 %, kar pa je zelo visok odstotek, če 

primerjamo z ostalimi državami v Evropi. Zelo malo mladih dokonča osnovno ter srednjo 

šolo. Samo 13 % moških in 16 % žensk konča srednjo šolo (Federalni zavod za statistiku: 

ankete, 2010). Glede na podatke pa lahko trdim, da tudi Hrvaška sodi med države z 

nizkim deležem zaposlenih mladih. V letu 2010 so zabeležili 33 % nezaposlenost med 15 

in 24 letom starosti (Državni zavod za statistiku, 2010).  

 Estetika: v muslimanski kulturi je zlato in srebro dovoljeno nositi le ženskam. Islam 

prepoveduje tetoviranje,, saj to za njih pomeni veliki greh. Koran pa prepoveduje 

upodabljanje Alaha Mohameda in drugih prerokov.  Hrvati tako kot slovenci veliko dajo 

na modo, ter skrbijo za zdrav življenski slog. 

 

 Materialna kultura in življenske razmere: za Bosno in Hercegovino je značilno 

predvsem pomankanje tehnologije, tehnološkega napredka in infrastrukture (Zineldin, 

2002, str. 47). Za kar pa je posledično kriva tudi vojna, ki se je odvijala pet let v tej državi. 

Za državo pa to predstavlja veliko slabost. Hrvaška je tudi bila vključena v vojno vendar 

za njo je značilna boljša tehnologija in infrastruktura glede na Bosno in Hercegovino. 

4 RAZISKAVA NAKUPNEGA ODLOČANJA MLADIH 

PORABNIKOV V SLOVENIJI, HRVAŠKI TER V BOSNI IN 

HERCEGOVINI 

V tem poglavju bom predstavila empirični del diplomske naloge ter predstavila strukturo 

tržne raziskave, ki sem jo opravila v navedenih državah. V nadaljevanju bom opredelila 

problem in cilje raziskave, nato sledi oris načrta raziskave ter analiza podatkov lastne 

primarne raziskave. 

4.1 OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJEV RAZISKAVE 

»Dobro opredeljen problem močno olajša pot k njegovi rešitvi, vendar zna biti pravilna 

opredelitev problema dokaj težka naloga« (Rojšek, Žabkar, 1998, str. 7). 

Za slovenski, hrvaški in bosanki trg je značilna pestra ponudba izdelkov kar pa za porabnika 

predstavlja tudi velik problem. Porabniki so danes izpostavljeni obsežni ponudbi izdelkov in 

posledično se vsak dan soočajo s problemom izbire ustreznega izdelka. Hotela sem izvedeti, 

če je porabniku pri nakupu pomembna blagovna znamka proizvodov. Poskušala sem ugotoviti 

tudi odločilne dejavnike, ki jih privedejo do nakupa ter pri tem skušala ugotoviti, kako 

pomembno vlogo ima pri tem cena izdelka, čas porabljen za nakup, informacije, ki jih 

porabniki pridobijo o izdelku in kakovost izdelka.  

Primarni cilji raziskave pa so ugotoviti: 

 Koliko denarja in časa je porabnik pripravljen nameniti izbiri izdelka? 
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 Katero blagovno znamko bo izbral? 

 Koliko denarja naj porabi za kvaliteten izdelek? 

 Kaj mu pomeni blagovna znamka? 

Cilj moje diplomske naloge in raziskave je odgovoriti in analizirati na ta vprašanja. Temeljni 

namen je pa s pomočjo preverjenega modela nakupnih odločitev med mladimi porabniki v 

Sloveniji, Hrvaški in BIH ugotoviti pomembnost posameznih dejavnikov pa tudi podobnosti 

in razlike med posameznimi državami. 

4.2 RAZISKOVALNE HIPOTEZE 

V sklopu raziskave bom predstavila preverjene hipoteze, ki so postavljene na podlagi 

izsledkov pregledane literature.  

Mladi dajejo velik pomen določenim blagovnim znamkam pri svojih nakupnih odločitvah, saj 

z izbiro »pravih« blagovnih znamk tako oblikujejo svojo identiteto med vrstniki ter se 

uvrščajo v pravo skupino v družbi. Zvestoba blagovni znamki je zelo razširjena pri mladih 

porabnikih, kar pa pomeni, da so taki nakupi za njih manj tvegani, saj so bolj prepoznavni v 

družbi ter služijo kot statusni simbol in prav ta kombinacija pomeni varna izbira za mlade 

porabnike (Gil et al., 1997, str. 1425). Glede na obravnavano literaturo o pomenu blagovne 

znamke med mladimi porabniki pa lahko postavim naslednjo hipotezo:  

H1: Mladim porabnikom pri nakupnem odločanju veliko pomeni blagovna znamka. 

Študije so pokazale, da so porabniki pripravljeni nameniti veliko časa za nakup izdelkov še 

posebaj če bo takšen nakup omogočil, da bodo pridobili izdelke, ki so stroškovno bolj ugodni. 

Porabnik bo namenil čas in denar za nakup določenega izdelka, če bo opazil razliko v ceni 

določenega proizvoda in s tem prihranil denar (Monga & Saini, 2009, str.246). Tako lahko 

opredelim naslednjo hipotezo o pomenu časa med mladimi porabniki: 

H2: Mladi porabniki so pripravljeni nameniti veliko časa pri izbiri ustreznega izdelka. 

Raziskave kažejo, da so mladi porabniki pripravljeni plačati tudi višjo ceno za kvaliteten 

izdelek, če bodo posameznikove potrebe izpolnjene ter zadovoljene. Če podjetje izdela 

izdelek, ki je prilagojen potrebam porabniku ter predstavlja neko dodano vrednost, cena tako 

postane manj pomemben dejavnik pri nakupnem odločanju porabnika (Moon, Chadee & 

Tikoo, 2008, str. 34). Glede na opredeljeno literaturo pa lahko izberem naslednjo hipotezo o 

pomenu kakovosti med mladimi porabniki:  

H3: Mladi porabniki so pripravljeni nameniti veliko denarja za kvaliteten izdelek. 

4.3 NAČRT RAZISKAVE 

Načrt raziskave pa je sestavljen iz virov podatkov, raziskovalne metode, raziskovalnih 

instrumentov, načrta vzorčenja in oblike komuniciranja (Kotler, 2004, str. 131). V 

nadaljevanju vam bom na kratko opisala vse naštete predpostavke, katere sem uporabila pri 

svoji raziskavi. 
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4.3.1 Viri podatkov 

Za pridobitev želenih podatkov sem v svoji tržno raziskavo vključila primarne in sekundarne 

podatke. Najprej sem se osredotočila na sekundarne podatki, kjer sem pregledala številne 

članke in poiskala tipologijo, odkoder sem kasneje uporabila vprašanja za sestavo svojega 

vprašalnika. Prvi sklop vprašanj sem povzela iz že uporabljenega in tudi testiranega 

vprašalnika ter uveljavljenega merskega instrumenta (Fan & Xiao, 1998, str. 283). 

Drugi sklop vprašanj pa so izhajala iz demografskih vprašanj, ki sem jih sestavila sama. 

Zanimal me je namreč spol anketirancev, država iz katere prihajajo, letnica rojstva, območje, 

kjer bivajo, tip naselja, kjer bivajo in končana izobrazba. Osrednji vir moje raziskave temelji 

na primarnih podatkih, katere sem pridobila za potrebe diplomskega dela. Prav v ta namen 

sem vključila 320 naključnih anketirancev. Anketo sem jim posredovala preko interneta, 

zlasti preko spletne strani Facebook, ti pa so s pomočjo t.i. »snežne kepe« anketo posredovali 

naprej. Vzorčenje po metodi snežne kepe je neverjetnostno vzorčenje, kjer izvajalec ankete 

izbere nekaj oseb, ki ustrezajo njegovim kriterijem za raziskavo. Poleg anketiranja teh oseb, 

jih naprosi še, da identificirajo druge, ki jih poznajo in ustrezajo kriterijem. Prednost takega 

vzorčenja pa je predvsem prihranek časa in denarja.  

4.3.2 Raziskovalna metoda 

Med različnimi metodami sem se odločila za metodo spraševanja oziroma anketiranja in sicer 

metodo pisnega elektronskega anketiranja. Anketiranje sem opravila preko spletne strani 1ka.  

Celotno anketiranje je potekalo preko interneta, in sicer sem preko Facebooka svojim 

prijateljem, v starosti od 15 do 30 leta starosti pošiljala spletno povezavo do mojega 

vprašalnika. Ti pa so naprej pošiljali svojim znancem in prijateljem. Povezavo do svoje 

ankete pa sem prilepila tudi na različne strani fakultet in študentskih organizacij. Vendar je 

večinoma anketiranje potekalo preko Facebooka. 

Anketiranje sem izvajala po načelu t.i. »snežne kepe«, ki spada med t.i. neverjetnostne vzorce, 

zato ne moremo rezultatov posploševati na celotno populacijo mladih porabnikov v izbranih 

državah (Grahek, 2011, str. 42). Ta način anketiranje pa sem izbrala predvsem zato, ker bi 

bilo osebno anketiranje predrago pa tudi dolgotrajno, elektronski način anketiranja pa je zelo 

ugodno stroškovno izvedljiv. 

4.3.3 Raziskovalni inštrument 

Kot raziskovalni inštrument sem uporabila vprašalnik, ki sem ga jedrnato oblikovala. 

Vprašalnik je sestavljen iz 12 vprašanj, ki si sledijo v logičnem zaporedju (Priloga 1, str. 1). 

Na samo sestavo vprašalnika pa sem bila pazljiva, saj sem ga sestavila tako, da sem na 

podlagi analize pridobila želene informacije. Prvih pet vprašanj se nanaša na nakupne 

dejavnike in faze nakupnega odločanja. Zadnjih šest vprašanj pa je demografskih. Tukaj pa 

me je zanimal spol anketirancev, letnica rojstva, država iz katere prihajajo, velikost območja 

od koder prihajajo, vir dohodka, ter končana izobrazba. 

http://www.1ka.si/
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Pri prvem sklopu vprašanj sem uporabila vprašanja zaprtega tipa in sicer sedem stopenjsko 

Likertovo lestvico. Anketiranci so izbirali med oceno »7- zelo močno se strinjam« in »1- zelo 

močno se ne strinjam«. Tako sem lahko pridobila podatke o strinjanju oz. nestrinjanju o 

nakupnem odločanju. Pri vprašanjih demografskega značaja pa so bili odgovori že vnaprej 

podani razen pri vprašanju letnice rojstva. 

4.3.4 Ciljna populacija in načrt vzorčenja 

Ciljna populacija pa so bili mladi porabniki, ki prihajajo iz Slovenije, Hrvaške in Bosne in 

Hercegovine v starostni skupini od 15 do 30 let starosti. Anketa je bila sestavljena v 

slovenskem in hrvaškem oz. bosanskem jeziku. Za tak način pa sem se odločila predvsem 

zato, da bi dobila čim večje število odgovorov v BIH ter na Hrvaškem. V svoj vzorec 

anketiranja sem vključila vse tiste populacije, do katerih sem najlažje dostopala preko 

Facebooka to pa so npr. sošolci, prijatelji, znanci, znanci prijateljev idr. Končni vzorec 

anketiranje zajema 320 enot (n=320). Neustreznih vprašalnikov za obdelavo in analizo pa je 

bilo 8.  

4.3.5 Oblika komuniciranja 

Anketni vprašalnik sem izvedla preko spletne strani 1ka. Anketiranje pa je predvsem potekalo 

preko Facebooka, elektronske pošte ter tudi na različnih fakultetnih straneh in študenstskih 

organizacijah. V primeru nejasnosti v zvezi v anketnim vprašalnikom pa sem dodala tudi svoj 

elektronski naslov, kjer so anketiranci lahko posredovali svoja vprašanja in nejsnosti. 

4.4 POTEK RAZISKAVE 

Celoten potek raziskave je potekal od 1. junija 2012, ko sem anketo objavila na spletni strani 

pa vse do 19. septembra 2012, ko sem zaključila z anketiranjem. Celotno anketiranje je tako 

trajalo 111 dni. V času anketiranje je na anketo kliknilo 765 ljudi, anketo pa je dejansko rešilo 

le 320 oseb, 8 anket pa sem izključila iz analize, saj so anketiranci bili starejši od 30 let. 

Vprašalnik sem ustrezno testirala na manjši skupini preden sem ga posredovala večjemu 

številu anketirancev. Testiran je bil na vzorcu petih slovencev, dveh bošnjakov in enega 

hrvata. Pri preizkusu sem bila pazljiva predvsem na razumevanje navodil in posameznih 

vprašanj. Anketirane osebe niso imele večjih težav pri reševanju in razumevanju vprašanj. 

Stopnja odziva v času anketiranja pa je bila 41,83 % 
1
. Osebe so bile mnenja, da je anketa 

razumljiva in logična ter, da ni preobsežna. Anketa je enostavna in kratka in ni dvoumnih 

vprašanj. Anketa je bila anonimna, kar pa je povečalo iskrenost med anketirancimi, tako pa 

sem lahko dobila čim bolj realne odgovore na moja vprašanja ter tako lahko uspešno 

analizirala razlike med posameznimi državami. 

4.5 REZULTATI RAZISKAVE 

V nadaljevanju sledi ponazoritev ključnih rezultatov raziskave, ki sem jo opravila preko 

spleta s pomočjo spletne aplikacije 1ka. Vse podatke, ki sem jih pridobila za analizo, sem 

                                                           
1
 Stopnjo odziva sem izračunala tako, da sem delila število uporabnih rešenih vprašalnikov s številom ljudi, ki so 

kliknili na anketo. 

http://www.1ka.si/
http://www.1ka.si/
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obdelala s programom SPSS 17.0 za Windows, ponazoritve s slikami in tabelami pa sem 

opravila s pomočjo programa Microsoft Excel. Izpisi posameznih statističnih analiz se 

nahajajo v Prilogah 2-7. 

4.5.1 Osnovne značilnosti vzorca 

V analizo sem zajela 320 anketirancev, med katerimi je 133 moških in 187 žensk (glej Prilogo 

2, Tabela 1, str. 4). Največji odstotek anketirancev prihaja iz Bosne in Hercegovine najmanj 

pa iz Hrvaške (glej prilogo 2, Tabela 2, str. 4). V svoji raziskavi sem želela ugotoviti kateri 

skupini etične pripadnosti določeni anketiranci iz Bosne in Hercegovine pripadajo. Ugotovila 

sem, da so največje število etične pripadnosti v Bosni in Hercegovini muslimani (68 %), 

sledijo jim katoliki (17 %), najmanj pa je pravoslavcev (14 %) (glej Prilogo 2, Tabela 3, str. 

4).  

Povprečna letnica rojstva posameznega anketiranca je bila 1988,5 (glej Prilogo 2, Tabela 7, 

str. 6). To pomeni, da je bila povprečna starost anketiranca med 23 in 24 let. Največ 

anketirancev bilo iz glavnega mesta (48 %), sledi majhno mesto (22 %), malo manj veliko 

mesto (20 %) in najmanj podeželje/vas (10 %) (glej Prilogo 2, Tabela 4, str. 5). V moji analizi 

pa me je predvsem zanimalo, kaj izbranim anketirancem predstavlja glavni vir dohodka. Kot 

glavni vir dohodka pa so anketiranci izbrali delo (37 %), sledijo starši ali drugi družinski člani 

(34 %), najmanj anketirancev pa je izbralo, kot glavni vir dohodka štipendijo (10 %) (glej 

prilogo 2, Tabela 5, str. 5). Iz vzorca anketiranih pa lahko izpostavim, da je anketo rešilo 

največ oseb s končano srednjo šolo in 3- letno fakultetno izobrazbo sledijo tisti z 2-letno 

fakultetno izobrazbo, najmanj pa oseb z magisterijem ali doktoratom (glej Prilogo 2, Tabela 6, 

str. 5). 

4.5.2 Analiza dejavnikov, ki vplivajo na nakupne odločitve porabnikov 

Nakupne navade se med posameznimi porabniki v veliki meri razlikujejo. Posameznikove 

nakupne navade se razlikujejo glede na njihov dohodek, okolje v katerem bivajo, sama 

kultura in vrednote posameznikov, razvitost trga. Vsak posameznik se obnaša drugače in ima 

drugačne prioritete. V nadaljevanju vam bom nazorno predstavila kateri so ti dejavniki, na 

podlagi katerih se porabniki odločijo za posamezen nakup. 

4.5.2.1 Pomen blagovne znamke 

Pri prvem vprašanju se bom osredotočila na pomen blagovne znamke, in sicer kakšen odnos 

imajo anketiranci do blagovne znamke ter kakšne so njegove prioritete. Ali dajo veliko na 

blagovno znamko ali jim je to pomembno pri nakupnem odločanju. V nadaljevanju sledijo 

podrobnosti, kjer bom predstavila rezultate analize o strinjanju moških in žensk s 

posameznimi trditvami o pomenu blagovnih znamk (glej Prilogo 3, Tabela 8, str. 6). 

Glede na pridobljene podatke in primerjave med posameznima spoloma pa lahko povem, da 

pred nakupom izdelkov ženske običajno več časa namenijo primerjanju oglasov, ter se 

strinjajo, da so drage blagovne znamke najboljše pa tudi velik pomen pripisujejo domačim 

blagovnim znamkam . Pri predpostavki, da so blagovne znamke enake kakovosti pa se je več 

moških strinjalo (µ= 3,96), medtem ko so ženske pri tem vprašanju izbirale nestrinjanje s to 
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predpostavko. Tako moški kot ženske so istega mnenja, da višja ko je cena izdelka boljša je 

kakovost izdelka. Če bi povzela vse trditve pa lahko povem, da so v mojem vzorcu ženske 

bolj naklonjene primerjavam med procesom nakupnega odločanja (glej Prilogo 3, Tabela 8, 

str. 6). 

Hotela sem še preveriti ali obstajajo kakšna odstopanja med aritmetičnima sredinama obeh 

skupin s pomočjo t.i. »t-testa« (glej Prilogo 3, Tabela 10, str. 8). Razlike med vzorcama pa 

sem izračunala glede na 5 % stopnjo tveganja. Odstopanja med aritmetičnima sredinama obeh 

skupin so statistično značilne pri naslednjih trditvah (dvostranski preizkusi): 

 »Blagovne znamke, ki so oglaševane v revijah so odlična izbira« (p=0,026 <0,05). 

 »Vse blagovne znamke so enake kakovosti« (p=0,036<0,05). 

Slika 2 prikazuje aritmetične sredine strinjanja s trditvami o blagovnih znamkah glede na 

posamezno državo. Na podlagi vzorca lahko povem, da se anketiranci Slovenije najbolj 

strinjajo s trditvijo višja ko je cena izdelka, boljša je kakovost izdelka (µ=4,72). Zanimivo je 

tudi, da mladi v Hrvaški in Bosni in Hercegovini dajejo velik pomen strinjanja, da so vse 

blagovne znamke enake kakovosti, mladi v Sloveniji pa so izrazili najmanj strinjanja. 

Izpostavim lahko tudi to, da mladi v vseh treh državah zelo cenijo domače blagovne znamke 

(glej Prilogo 3, Tabela 11, str. 9). 

Slika 2: Aritmetične sredine strinjanja s trditvami o blagovnih znamkah glede na državo 

(merjeno na 7- stopenjski lestvici; n=320) 

 

Preverila sem razlike med mladimi v posamezni državami glede strinjanja o blagovni znamki. 

Ugotovila sem naslednje statistične značilne razlike (Priloga 3, Tabela 13, str. 11). 

 »Pogosto oglaševane blagovne znamke so običajno zelo dobre« (p=0,013 < 0,05). 
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 »Višja ko je cena izdelka, boljša je kakovost izdelka« (p=0,003 < 0,05). 

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

 »Pred nakupom modnih izdelkov običajno primerjam oglase« (p=0,00 < 0,05). 

4.5.2.2 Pomen časa 

Pri naslednjem sklopu vprašanj se bom posvetila pomenu časa, ki ga porabniki porabijo za 

nakup določenega izdelka. Porabnik, ki si vzame čas za nakupovanje pomeni, da v tem uživa 

in nakupovanje jemlje kot način prostega časa in ne kot nekaj kar mora opraviti. To vprašanje 

ravno tako prikazuje, da se porabnik zaveda pomena mode in sledi vskadanjim modnim 

smernicam. Na nasprotni sstrani pa imamo tiste porabnike, ki porabijo malo časa in energije 

za nakup izdelkov. Taki porabniki ne dajo veliko pomena času . 

Anketni vzorec je pokazal, da ženske v povprečju več časa namenimo nakupovanju. Na 

trditev v nakupovanju uživam , ker je zabavno so ženske pokazale več strinjanja kot moški. 

Prav tako so se ženske bolj strinjale s trditvijo, da nakupujejo oblačila, ki sledijo modnim 

smernicam. Ni pa me presenetilo, da se je več moških strinjalo, da svoje nakupe opravijo hitro 

ter da ne znajo izbrati ustreznih izdelkov zase. Na trditev pri nakupu sem impulziven/ spontan 

so spet prevladovale ženske. Ni pa me tudi presenetil odgovor, da so moški na vprašanje 

nakupovanje v trgovinah je tratenje mojega časa pripisali večjo oceno, medtem ko so ženske 

temu odgovoru namenile nižjo oceno (Priloga 4, Tabela 14, str. 12). 

Preverila sem ali obstajajo kakšne razlike med aritmetičnimi sredinama med obema spoloma, 

ter opazila, da se odstopanja kažejo statistično pri naslednjih trditvah (Priloga 4, Tabela 16, 

str. 13-14): 

 »Vzamem si čas za nakup, da kupim preudarno in najboljše« (p=0,000<0,05). 

 »V nakupovanju uživam, ker je zabavno« (p=0,000<0,05). 

 »Nakupovanje v trgovinah je tratenje mojega časa« (p=0,000<0,05). 

 »Svoje nakupe opravim hitro« (p=0,000<0,05). 

Preverila sem tudi kako se aritmetične sredine razlikujejo po posameznimi državami. Iz slike 

3 lahko razberemo, da mladi v Bosni in Hercegovini opravijo svoje nakupe hitro, medtem ko 

so mladi v Sloveniji in Hrvaški temu odgovoru pripisali manjšo oceno. Pri trditvi pri nakupu 

sem impulziven/spontan pa so izstopali mladi v Sloveniji (µ=4,18). Na odgovor v 

nakupovanju uživam ker je zabavno so slovenci dali največ pozornosti (µ=5,57), sledi jim 

Bosna in Hercegovina (µ=5,23), najmanj pozornosti pa so namenili hrvati (µ=4,63). Na 

trditev kupujem oblačila, ki sledijo modnim smernicam so spet izstopali mladi v Sloveniji. 

Čas za nakup, da kupijo preudarno in najboljše pa so posvetili največ pozornosti mladi v 

Bosni in Hercegovini, najmanj pa hrvati. Hrvati so se najbolj strinjali z vprašanjem ne znam 

izbrati ustreznih izdelkov zase, sledi jim Bosna in Hercegovina ter nato Slovenija. Glede na 

analizo vseh treh državah pa lahko povem, da mladi v Sloveniji največ namenijo pozornosti 

pomenu časa (glej Prilogo 4, Tabela 17, str. 14). 
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Slika 3: Povprečne vrednosti strinjanja s trditvami o času, med prebivalci različnih držav 

(merjeno na 7- stopenjski lestvici; n=320) 

 

Naredila sem primerjavo analize varianc za trditve o pomenu časa med posameznimi 

državami, ter ugotovila naslednje statistične značilne razlike (Priloga 4, Tabela 19, str. 16): 

 »V nakupovanju uživam, ker je zabavno« (p=0,00<0,05). 

 »Kupujem oblačila, ki sledijo spreminjajočim se modnim smernicam« (p=0,00<0,05). 

 »Nakupovanje v trgovinah je tratenje mojega časa« (p=0,001<0,05). 

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

4.5.2.3 Pomen kakovosti pri nakupu izdelkov 

Pri tej predpostavki bom opredelila kako mladi porabniki vrednotijo pomen kakovosti pri 

nakupovanju določenih izdelkov. Porabniki, ki so tej predpostavki pripisali visoke vrednosti 

pomeni, da si prizadevajo izbrati kakovostne izdelke to pa povezujejo z dobro poznanimi 

blagovnimi znamkami. 

Rezultati kažejo, da so se ženske strinjale s strditvijo, da bi morale bolj pazljivo načrtovati 

svoje nakupe (µ=4,56), moški pa so tej predpostavki pripisali manjšo vrednost (µ=4,38). Ni 

me presenetil odgovor, da se je več mladih žensk strinjalo s tem, da je zabavno kupiti nekaj 

novega in zanimivega. Kar pa me je presenetilo je to, da so moški pripisali večjo vrednost 

predpostavki, da si prizadevajo izbrati najboljše oz. popolne izdelke ter, da bi se več moških 

odločilo za nakup domačih oz. dizajnerskih blagovnih znamk kot žensk. Večji odstotek žensk 

se je odločilo, da bi izbralo kakovostne izdelke ter njihova pričakovanja za izdelke so višja 

kot pri moških (glej Prilogo 5, Tabela 20, str. 17). 

Pri danih trditvah o kakovosti med spoloma je statistično značilna le ena trditev, » Zabavno je 

kupiti nekaj novega in zanimivega« (p=0,014<0,05) (glej Prilogo 5, Tabela 22, str. 19). 

0 1 2 3 4 5 6

Vzamem si čas za nakup, da kupim
preudarno in najboljše.

V nakupovanju uživam, ker je zabavno.

Kupujem oblačila, ki sledijo
spreminjajočim se modnim…

Nakupovanje v trgovinah je tratenje
mojega časa.

Ne znam izbrati ustreznih izdelkov
zase.

Pri nakupu sem impulziven/spontan.

Svoje nakupe opravim hitro.

4,48 

5,57 

5,65 

2,59 

2,69 

4,18 

3,23 

4,59 

5,23 

5,04 

3,05 

3,05 

3,96 

3,73 

3,91 

4,63 

4,42 

3,29 

3,52 

3,93 

3,64 

Hrvaška

Bosna in Hercegovina

Slovenija



24 
 

Pri preučevanju razlike med posameznimi državami sem ugotovila, so mladi v Bosni in 

Hercegovini in Sloveniji najbolj enotni pri pazljivem načrtovanju svojih nakupov, med tem ko 

so hrvati namenili najnižje ocene. Slovenci se najbolj strinjajo s trditivijo, da je zabano kupiti 

nekaj novega in zanimivega , prav tako pa so njihovi standardi in pičakovanja za izdleki, ki 

joh kupujejo najvišji. Mladi v Bosni in Hercegovini si najbolj prizadevajo izbrati najboljše 

izdelke ter nabolj kakovostne izdelke. Slovenci so trditvi, da običajno kupim poznane, 

domače oz. dizajnerske blagovne znamke, namenili v povprečju najnižje ocene (µ= 3,35), 

medtem ko so Hrvati najbolj naklonjeni njihovim domačim blagovnim znamkam (µ=3,52) 

(glej Prilogo 5, Tabela 23, str. 20). 

Slika 4:Povprečne vrednosti strinjanja s trditvami o kakovosti glede na državo (merjeno na 7- 

stopenjski lestvici; n=320) 

 

Pri pregledu razlik med aritmeričnimi sredinami obeh skupin so statistično značilne naslednje 

trditve (glej Prilogo 5, Tabela 25, str. 22), za katere lahko trdim, da prihaja do razlik v 

strinjanju s trditvami med posameznimi državami: 

 »Moji standardi in pričakovanja za izdelke, ki jih kupim so zelo visoki« (p=0,000<0,05). 

 »Kadar nakupujem izdelke si prizadevam izbrati najboljše oz. popolne izdelke« 

(p=0,003<0,05). 

 »Zabavno je kupiti nekaj novega in zanimivega« (p=0,000<0,05). 

4.5.2.4 Pomen cene pri nakupu izdelkov 

To vprašanje se bo nanšalo na pomen cene pri nakupnem odločanju. Mladi anketiranci, ki so 

pri tej predpostavki določili visoke ocene, se zavedajo pomena cena pri nakupu določenih 

izdelkov ter so nagnjeni k nakupu izdelkov z nižjimi cenami. Ti kupci pred nakupom 
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primerjajo cene izdelkov in blagovnih znamk. Za take kupce velja, da so zelo previdni pri 

svojem nakupnem odločanju. V nadaljevanja vam bom podala rezultate mojega vprašalnika o 

strinjanju anketirancev s posameznimi trditvami o ocenah. 

Ženske so se strinjale s trditvijo, da običajno izberejo izdelke najdražjih blagovnih znamk ter, 

da pred nakupom primerjajo tri blagovne znamke, medtem ko so moški obema trditvima 

pripisali manjšo vrednost. Tako moški kot ženske so ocenili visoko strinajanje pri trditvi, da 

pogosto izberem cenejše izdelke. Na podlagi podatkov lahko tudi razberemo, da je moškim 

pri nakupovanju izdelkov cena prioriteta ter so bolj pozorni koliko denarja namenijo za 

nakup. Glede na analizirane podatke pa lahko trdim, da so moški tako kot ženske previdni pri 

svojih nakupnih odločitvah (glej Prilogo 6, Tabela 26, str. 23). 

Hrvati so tisti, ki običajno izberejo izdelke najdražjih blagovnih znamk, Slovenci pa so podali 

najmanjšo ocena pri tej trditvi. S predpostavko, pred nakupom običajno primerjam tri 

blagovne znamke pa se hrvati najbolj strinjajo (µ=4,47), slovenci pa spet najmanj (µ=3,6). 

Pogosto cenejše izdelke pa izberejo mladi v Hrvaški. Mladim anketiranci v Bosni in 

Hercegovini pa je pri nakupovanju izdelkov cena njihova prioriteta, kar pa se tudi kaže 

posledično pri predpostavki, kjer so so najbolj strinjali, da so pozorni koliko denarja porabijo 

za nakup (glej Prilogo 6, Tabela 29, str. 24). 

Analiza variance po izbranih državah pa je pokazala, da sta naslednjji trditvi strinajanja o ceni 

statistično značilni (glej Prilogo 6, Tabela 31, str. 26). 

 »Pozoren-a sem koliko denarja porabim za nakup« (p=0,000<0,05). 

 »Pred nakupom običajno primerjam tri blagovne znamke« (p=0,001<0,05). 

Slika 5: Povprečne vrednosti strinjanja s trditvami o ceni glede na državo anketirancev 

(merjeno na 7- stopenjski lestvici; n=320) 
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4.5.2.5 Pomen informacij pri nakupu izdelkov 

Zadnji sklop vprapanj pa se nanaša na pomen informacija pri nakupu izdelka. Anketiranci, ki 

so se pri tej točki odločili za visoke ocene pomeni, da so preobremenjeni s številnimi 

informacijami različnih ponudnikov, kar pa posledično povzroči, da se porabniki težko 

soočajo z vsemi informacijami, ki ga obdajajo, ne vedo kje kupiti določenega izdelka ter kako 

ravnati z vsemi informacijami. Na drugi strani pa imamo porabnike, ki tovrstne informacije 

znajo izkoristi sebi v prid, tako da izberejo boljše izdelke. 

Na podlagi vzorčnih podatkov pa lahko povem, da so ženske tiste, ki pogosto kupijo 

nepremišljen izdelek, kar pa pogosto tudi obžalujejo, kar pa me ni presenetilo. Moški so 

strinajali s tem, da je težko izbrati v kateri trgovini naj kupijo izdelke ter, da je prisotnih 

preveč blagovnih znamk in, da je to razlog, da ne vedo kaj kupiti. Žesnke so bolj strinjale s 

trditvijo, da številne informacije, ki joh dobijo o različnih izdelkih zmedejo, moški so tej 

trditvi pripisali manjše vrednosti. Anketiranci niso preobremenjeni s številnimi informacijami 

saj so v povprečju izbrali nižje ocene (glej Prilogo 7, Tabela 32, str. 26). 

S slike 6 je razvidno, da Slovenci (µ=5,38) v povprečju najpogosteje kupijo nepremišljen 

izdelek, kar pa pogosto obžalujejo, Hrvatom (µ=4,52) pa se to zgodi najmanjkrat. Slovencem 

je težko izbrati v kateri trgovini naj kupijo izdelek, medtem ko so mladi na Hrvaškem in 

Bosni in Hercegovini dali manjši pomen tej predpostavki. Hrvati imajo najpogosteje problem 

katere izdelke kupiti. Številne informacije o izdelkih pa največ begajo mlade v Bosni in 

Hercegovini (glej Prilogo 7, Tabela 35, str. 28). 

Slika 6: Povprečne vrednosti strinjanja s trditvami o informacijah glede na državo iz katere 

prihajajo anketiranci (merjeno na 7- stopenjski lestvici; n=320) 
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Analiza variance je pokazala, da je statistično značilna trditev, »Pogosto kupim nepremišljen 

izdelek oz. storitev, kar pa pogosto obžalujem« (p=0,002<0,05). Kar pa pomeni, da se mladi 

anketiranci po posameznih državah razlikujejo glede strinjanja o tem, da pogosto kupijo 

nepremišljen izdelek, kar pa pogosto obžalujejo (glej Prilogo 7, Tabela 37, str. 29). 

4.5.3 Omejitev raziskave 

V celotni raziskavi sem se trudila zmanjšati napake, tako sem že s testiranjem vprašalnika 

izločila nepomembna, težko razumljiva ter dvoumna vprašanja. Poskušala sem opredeliti čim 

bolj jasna in razumljiva vprašanja. Stopnja odziva je bila nekoliko manjša, kot sem sama 

pričakovala. Posledica tega bi bila lahko velika geografska oddaljenost, poletnim mesecom, 

saj je veliko mladih v tem času na počitnicah. Vzorec sem opravila s pomočjo t.i. snežne 

kepe. To pa pomeni, da sem anketirance izbrala načrtno, glede na demografske lastnosti, ki so 

ustrezale mojemu vprašalniku, ti pa so anketo posredovali dalje svojim znancem.  

Lahko pa trdim tudi to, da bi bili lahko odgovori drugačni, če bi bolj natačno pojasnila za 

katero vrsto izdelkov sem se opredelila v anketi. Na primer, če bi v anketi navedla, da gre za 

obleko, hrano ali za kaj drugega. Upoštevati pa je treba tudi to, da so analizirane države med 

seboj zelo različne. Vsaka država ima različne standarde, kulturo, norme, pravila obnašanja in 

navade. 

4.6 PREVERBA HIPOTEZ 

Pri postavljanju hipotez sem hotela ugotoviti kateri so tisti dejavniki, ki mlade porabnike 

spodbudijo k nakupu in nakupnem odločanju ter ugotoviti ali se te hipoteze skladajo z 

mladimi porabniki v  analiziranimi državami. Statistično značilne razlike med povprečji ocen 

med posameznimi državami pa sem prikazala z uporabo t.i. t-testa.  

H1: Mladim porabnikom pri nakupnem odločanju veliko pomeni blagovna znamka. 

Glede na analizirane podatke pa lahko trdim, da so mladi v vseh treh obravnavanih državah 

mnenja, da jim je pri nakupnem odločanju pomembna blagovna znamka izdelka. Predvsem 

mladi v Sloveniji so mnenja, da višja ko je cena izdelka boljša je kakovost izdelka. Povem pa 

lahko tudi to, da mladi v vseh treh državah zelo cenijo domače blagovne znamke. Zato lahko 

hipotezo o pomenu blagovne znamke med mladimi porabniki sprejmem (glej Prilogo 3, 

Tabela 11, str. 9). 

H2: Mladi porabniki so pripravljeni nameniti veliko časa pri izbiri ustreznega izdelka. 

Mladi porabniki so se glede pomena časa v nakupnem odločanju strinjali saj so pripisali dokaj 

velike velike ocene trditvam, da v nakupovanju uživajo in da si vzamejo čas za nakupovanje. 

Glede na analizo podatkov pa lahko tudi to hipotezo sprejmem (glej Prilogo 4, Tabela 17, str. 

14). 

H3: Mladi porabniki so pripravljeni nameniti veliko denarja za kvaliteten izdelek 

Glede na pridobljene podatke pa lahko trdim, da so mladi v obravnavanih državah nagnjeni k 

nakupu izdelkov z nižjimi cenami ter niso pripravljeni nameniti veliko denarja za kvaliteten 
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izdelek. Na podlagi podatkov pa lahko to hipotezo zavrnem (glej Prilogo 5, Tabela 23, str. 

20). 

5 POVZETEK IN UGOTOVITVE  

Pri svoji analizi o nakupnih navadah med mladimi porabniki v različnih državah sem 

ugotovila različna razhajanja in razlike med mladimi. Njihov način nakupovanja, navad, 

vrednot in prioritet, ki jim je pomemben pri nakupnem odločanju pa se v nekaterih fazah 

nakupnega odločanja razlikuje pri drugih pa je spet podoben. Na podlagi postavljenih hipotez 

sem ugotovila, da mladi porabniki dajejo velik pomen blagovnim znamkam pri svojih 

nakupih ter v nakupovanju uživajo. Na podlagi svoje hipoteze o dejavniku kakovosti pa sem 

ugotovila, da mladim pri nakupnih odločitvah ne pomeni veliko kakovost izdelkov. Glede na 

razultate svoje raziskave pa lahko izpostavim naslednje trditve, ki se kažejo v razlikah med 

moškimi in ženskami: 

 Da tudi moški tako kot ženske dajejo velik pomen nakupovanju in se tudi vidijo v vlogi 

nakupovalcev, čeprav kažejo več zanimanja nekoliko drugačnim stvarem kot ženske.  

 Več moških bi se odločilo za nakup domačih oz. dizajnerskih blagovnih znamk kot žensk, 

medtem ko ženske dajejo več pomena kakovosti posameznim izdelkom.  

 Ženske pa so tiste, ki običajno pred nakupom primerjajo blagovne znamke. Moški pa so 

tako kot ženske previdni pri svojih nakupnih odločitvah, vendar so moški bolj pozorni 

koliko denarja namenijo za nakup. 

 Kar pa me ni presenetilo je to, da ženske pogosto kupijo nepremišljen izdelek, kar pa 

kasneje pogosto obžalujejo.  

 Moškim je težko izbrati, kje bi kupili določene izdelke, medtem ko ženske nimajo tega 

problema. Ženske pa so tiste, ki jih številne informacije, ki jih dobijo o različnih izdelkih 

zmedejo. 

Mnenja mladih porabnikov o nakupnih odločitvah iz različnih državah so različna, saj je tudi 

različna njihova kultura, vendar sem pred raziskavo pričakovala, da bodo te razlike bolj očitne 

in da se bodo kazale v večji meri. V nadaljevanju vam bom predstavila razlike med 

analiziranimi državami. 

Slovenci so tisti, ki menijo, da je kakovost izdelka boljša, če je cena višja. Mladi porabniki v 

Sloveniji pa so izbrali najmanjšo naklonjenost pri trditvi, da običajno izberejo najdražje 

blagovne znamke, medtem ko pa so se hrvati s to trditvijo najbolj strinjali. Mladi na 

Hrvaškem pa najbolj cenijo domače blagovne znamke, v Bosni in Hercegovini pa niso bili 

enakega mnenja. Prav tako se hrvati strinjajo, da so blagovne znamke, ki so oglaševane v 

revijah odlična izbira. Mladi v Bosni in Hercegovini pa so se najbolj strinjali, da so drage 

blagovne znamke običajno najboljše.  

Glede na pridobljene podatke pa lahko povem, da mladi porabniki v Sloveniji največ 

pozornosti namenijo pomenu časa pri nakupovanju. Saj so slovenci tisti, ki najbolj uživajo v 

nakupovanju, sledi jim Bosna in Hercegovina ter nato Hrvaška. Slovenci se najbolj strinjajo s 

trditivijo, da je zabavno kupiti nekaj novega in zanimivega , prav tako pa so njihovi standardi 

in pičakovanja za izdleki, ki jih kupujejo najvišji. Mladi v Bosni in Hercegovini si najbolj 
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prizadevajo izbrati najboljše izdelke ter nabolj kakovostne izdelke. Slovenci so trditvi, da 

običajno kupim poznane, domače oz. dizajnerske blagovne znamke, namenili v povprečju 

najnižje ocene, medtem ko so hrvati najbolj naklonjeni njihovim domačim blagovnim 

znamkam. Hrvati so tisti, ki običajno izberejo izdelke najdražjih blagovnih znamk, Slovenci 

pa so podali najmanjšo ocena pri tej trditvi. Mladim anketirancem v Bosni in Hercegovini pa 

je pri nakupovanju izdelkov cena njihova prioriteta. 

SKLEP 

Podjeta, ki danes želijo uspeti v konkurenčnem okolju morajo razumeti porabnika in njegovo 

obnašanje na trgu. Obnašanje posameznika kot uporabnika je specifični del njegovega 

vedenja, ki se kaže v nakupnem procesu. Na ta uporabnikov proces pa vplivajo številni 

dejavniki, ki jih podjetja morajo poznati in razumeti. Šele na podlagi teh informacij lahko 

podjetja razvijejo določen izdelek, ki ga šele nato lahko ponudijo kupcu. 

V svoji raziskavi sem želela ugotoviti posamezne nakupne navade mladih porabnikov v 

različnih državah. Moja raziskava pa je pokazala, da so ženske tiste, ki še vedno prevladujejo 

v nakupovanju vendar je tudi veliko moških, ki precej svojega časa namenijo nakupovanju in 

uživanju v izbiri ustreznih izdelkov. Slovenci pa so tisti, ki v nakupovanju najbolj uživajo ter 

posvečajo veliko pomena dejavniku časa pri nakupovanju. Tako bi lahko svetovala tržinkom 

v Sloveniji, da se še bolj osredotočijo na čas, ki ga porabniki porabijo v nakupih ter tako 

ugotovijo kaj je tisto kar porabnika pri opravljanju nakupov še bolj osrečuje oziroma veseli. 

Mladi porabniki v Bosni in Hercegovini pa raje kupujejo kakovostne blagovne znamke, 

vendar jim je cena izdelka spet bolj pomembna pri nakupnem odločanju. Tako bi podjetja 

lahko posvetila večjo pozornost pri tej točki, in sicer kakšne izdelke ponuditi porabniku, da bi 

bil zadovoljen tako s kakovostjo izdelka kot tudi ceno oz. kdaj bi porabnik bil pripravljen 

plačati izdelek z višjo ceno. Hrvati pa so tisti, ki cenijo domače blagovne znamke ter 

posvečajo veliko pozornost blagovnim znamkam ter tako izberejo dražje blagovne znamke. 

Tržniki pa se lahko tukaj osredotočijo na vprašanje kdaj bo porabnik raje izbral domače 

izdelke, in tako pripomogel k domačemu razvoju in potrošništvu. Ključna dodana vrednost 

moje diplomske naloge pa je bila ponazoriti ter ugotoviti kakšen vpliv ima kultura na 

potrošnjo. Pri tej točki sem ugotovila, da je kultura tista, ki odraža kako se bo porabnik 

obnašal v določenih nakupnih situacijah.  

V prihodnje pa bi bilo tako zanimivo še bolj ugotoviti ter raziskati kako kultura vpliva na 

porabnikov nakup pri določenemu izdelku. V nadaljni raziskavi o potrošnji porabnikov in 

nakupu izdelkov pa bi bilo smiselno raziskati tudi porabnikov odnos do tujih in domačih 

blagovnih znamk, in sicer katere izdelke bo porabnik kupil raje doma in katere v tujini. Eno 

izmed pomembnih vprašanj pa sama ocenjujem, da bi bilo potrebno ugotoviti pa je kdaj bo 

porabniku bolj pomembna kakovost pa kdaj cena. Tako je raziskovanje vedenja porabnikov 

postalo eno izmed najbolj pomembnih področij marketinga, in prav zato bi managerji podjetja 

morali nameniti veliko pozornosti raziskovanju trga in predvsem porabnikom, ter njihovim 

dejavnikom nakupnega vedenja in navadam porabnika. Spremljati in ugotoviti bi morali želje 

ciljnih porabnikov ter tako ponuditi porabniku izdelek, ki bo zadovoljil njegove potrebe. 

Razumevanje samih porabnikov lahko organizacijo pripelje do tega, da se odloči in izvede 
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varnejše in veliko bolj pravilne, porabnikom sprejemljive in pomembne poslovne odločitve. 

Za boljše poznavanje samega porabnika posebaj uporabljajo organizacije različne 

raziskovalne tehnike, s pomočjo katerih dosežejo pomembne podatke za uspešno delovanje 

organizacije (Peroci, 2011, str. 8).  
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PRILOGA 1: Vprašalnik 

Pozdravljeni! 

Moje ime je Elvisa Šabić in sem študentka na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani v 

Sloveniji. Pripravljam diplomsko nalogo z naslovom ¨Nakupne navade mladih PORABNIKov 

v Sloveniji, BiH in na Hrvaškem¨. V okviru svoje diplome, izvajam tudi anketo o nakupnih 

navadah in dejavnikih nakupnega odločanja mladih PORABNIKov, zato vas vljudno vabim 

za sodelovanje. Anketa je namenjena mladim PORABNIKom v Sloveniji, BIH in na 

Hrvaškem, starimi med 15 in 30 let. Izdelki, ki so omenjeni v anketi pa se nanašajo na izdelke 

široke potrošnje. 

Sodelovanje v anketi je povsem anonimno, sama anketa pa traje približno 5-7 minut. 

Pridobljeni podatki mi bodo v veliko pomoč pri mojem delu. Za vaše sodelovanje se vam 

najlepše zahvaljujem! 

Lep pozdrav! 

Elvisa Šabić, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, Slovenija 

e-mail: elvisa.sabic@gmail.com 

 

1) Prosimo ocenite v kolikšni meri se bodisi strinjate ali ne strinjate z naslednjimi 

izjavami, ki so povezane z vašim splošnim nakupnim vedenjem in odločanjem. (1= Se 

zelo močno ne strinjam, 2= Se močno ne strinjam, 3= Se ne strinjam, 4= Neutralno, 5= 

Se strinjam, 6= Se močno strinjam, 7= Se zelo močno strinjam). 

 

Običajno izberem najdražje blagovne 

znamke. 

1-Se zelo 

močno ne 

strinjam 

2 3 4 5 6 

7- Se zelo  

močno 

strinjam 

Pogosto oglaševane blagovne znamke so 

običajno zelo dobre. 
1 2 3 4 5 6 7 

Blagovne znamke, ki so oglaševane v 

revijah so odlična izbira. 
1 2 3 4 5 6 7 

Najbolj znane domače blagovne znamke 

so zame najboljše. 
1 2 3 4 5 6 7 

Višja ko je cena izdelka, boljša je 

kakovost izdelka. 
1 2 3 4 5 6 7 

Pred nakupom modnih izdelkov običajno 

primerjam oglase. 
1 2 3 4 5 6 7 

Drage blagovne znamke so običajno 

najboljše. 
1 2 3 4 5 6 7 

Vse blagovne znamke so enake 

kakovosti. 
1 2 3 4 5 6 7 

mailto:elvisa.sabic@gmail.com
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Prosimo ocenite v kolikšni meri se bodisi strinjate ali ne strinjate z naslednjimi izjavami, ki so 

povezane z vašim splošnim nakupnim vedenjem in odločanjem. (1= Se zelo močno ne 

strinjam, 2= Se močno ne strinjam, 3= Se ne strinjam, 4= Neutralno, 5= Se strinjam, 6= Se 

močno strinjam, 7= Se zelo močno strinjam). 

 

2) Prosimo ocenite v kolikšni meri se bodisi strinjate ali ne strinjate z naslednjimi 

izjavami, ki so povezane z vašim splošnim nakupnim vedenjem in odločanjem. (1= Se 

zelo močno ne strinjam, 2= Se močno ne strinjam, 3= Se ne strinjam, 4= Neutralno, 5= 

Se strinjam, 6= Se močno strinjam, 7= Se zelo močno strinjam). 

 

Moji standardi in pričakovanja za 

izdelke, ki jih kupim so zelo visoki. 

1-Se zelo 

močno ne 

strinjam 

2 3 4 5 6 

7- Se zelo 

močno 

strinjam 

Zelo se potrudim, da izberem najbolj 

kakovostne izdelke. 
1 2 3 4 5 6 7 

Običajno kupim poznane, domače oz. 

dizajnerske blagovne znamke. 
1 2 3 4 5 6 7 

Kadar nakupujem izdelke si prizadevam 

izbrati najboljše oz. popolne izdelke. 
1 2 3 4 5 6 7 

Zabavno je kupiti nekaj novega in 

zanimivega. 
1 2 3 4 5 6 7 

Svoje nakupe bi moral-a načrtovati bolj 

pazljivo. 
1 2 3 4 5 6 7 

 

3) Prosimo ocenite v kolikšni meri se bodisi strinjate ali ne strinjate z naslednjimi 

izjavami, ki so povezane z vašim splošnim nakupnim vedenjem in odločanjem. (1= Se 

zelo močno ne strinjam, 2= Se močno ne strinjam, 3= Se ne strinjam, 4= Neutralno, 5= 

Se strinjam, 6= Se močno strinjam, 7= Se zelo močno strinjam). 

 

Pozoren-a sem koliko denarja porabim 

za nakup. 

1-Se zelo 

močno ne 
2 3 4 5 6 

7- Se zelo 

močno 

Vzamem si čas za nakup, da kupim 

preudarno in najboljše. 

1-Se zelo 

močno ne 

strinjam 

2 3 4 5 6 

7- Se zelo 

močno 

strinjam 

V nakupovanje uživam, ker je zabavno. 1 2 3 4 5 6 7 

Kupujem oblačila, ki sledijo 

spreminjajočim se modnim smernicam. 
1 2 3 4 5 6 7 

Nakupovanje v trgovinah je tratenje 

mojega časa. 
1 2 3 4 5 6 7 

Ne znam izbrati ustreznih izdelkov zase. 1 2 3 4 5 6 7 

Svoje nakupe opravim hitro. 1 2 3 4 5 6 7 

Pri nakupovanje sem 

impulziven/spontan. 
1 2 3 4 5 6 7 



3 
 

strinjam strinjam 

Pri nakupovanju je cena izdelka moja 

prioriteta. 
1 2 3 4 5 6 7 

Pogosto izberem cenejše izdelke. 1 2 3 4 5 6 7 

Pred nakupom običajno primerjam tri 

blagovne znamke 
1 2 3 4 5 6 7 

Običajno izberem izdelke, najdražjih 

blagovnih znamk. 
1 2 3 4 5 6 7 

 

4) Prosimo ocenite v kolikšni meri se bodisi strinjate ali ne strinjate z naslednjimi 

izjavami, ki so povezane z vašim splošnim nakupnim vedenjem in odločanjem. (1= Se 

zelo močno ne strinjam, 2= Se močno ne strinjam, 3= Se ne strinjam, 4= Neutralno, 5= 

Se strinjam, 6= Se močno strinjam, 7= Se zelo močno strinjam). 

 

Številne informacije, ki jih dobim o 

različnih izdelkih me zmedejo/zbegajo. 

1-Se zelo 

močno ne 

strinjam 

2 3 4 5 6 

7- Se zelo 

močno 

strinjam 

Prisotnih je preveč blagovnih znamk, to 

pa je razlog, da ne vem kaj kupiti. 
1 2 3 4 5 6 7 

Včasih je težko izbrati v kateri trgovini 

naj kupim izdelek. 
1 2 3 4 5 6 7 

Pogosto kupim nepremišljen izdelek oz. 

storitev, kar pa pogosto obžalujem. 
1 2 3 4 5 6 7 

 

1. Spol: 

a) Moški 

b) Ženski 

 

2. Letnica rojstva: 19_______ 

 

3. Država prebivanja: 

a) Hrvaška, 

a) BIH: etična pripadnost:___________________________          

b) Slovenija 

 

4. Kraj prebivanja: 

a) Glavno mesto oz. prestolnica 

b) Veliko mesto (več kot 200.000 prebivalcev), 

c) Majhno mesto ( do 199.999 prebivalcev), 

d) Podeželje ali vas 

e) Drugo:____________________________ 

 

5. Vir dohodka (možnih več odgovorov): 

a) Delo, 
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b) Starši oziroma družina, 

c) Zakonec ali partner, 

d) Štipendija, 

 

6. Končana stopnja izobrazbe: 

a) Osnovna šola, 

b) Srednja šola, 

c) 2-letna univerzitetna izobrazba, 

d) 3-letna univerzitetna izobrazba. 

e) 4-letna univerzitetna izobrazba, 

f) Magisterij ali doktorat 

 

Hvala za vaše sodelovanje! 

PRILOGA 2: Temeljne demografske značilnosti vzorca 

Tabela 1: Struktura anketirancev po spolu 

  Frekvenca Odstotek (%) Veljavni (%) Kumulativa (%) 

Moški 133 42 42 42 

ženski 187 58 58 100 

Skupaj 320 100 100   

 

Tabela 2: Struktura držav, s katere anketiranci prihajajo 

  Frekvenca Odstotek (%) Veljavni (%) Kumulativa (%) 

Slovenija 108 34 34 34 

BIH 111 35 35 68 

Hrvaška 101 32 32 100 

Skupaj 320 100 100   

 

Tabela 3: Struktura anketirancev glede na etično pripadnost v BIH 

  Frekvenca Odstotek (%) Veljavni (%) Kumulativa (%) 

Muslimanska 76 68 68 68 

Pravoslavna 16 14 14 82 

Katoliki 19 17 17 100 

Skupaj 11 100 100   

 

  



5 
 

Tabela 4: Tip naselja anketirancev 

  Frekvenca Odstotek (%) Veljavni (%) Kumulativa (%) 

Glavno mesto 153 48 48 48 

Veliko mesto (več kot 200.000 
prebivalcev) 65 20 20 68 

Majhno mesto (do 199.999 
prebivalcev) 70 22 22 90 

Podeželje/vas 32 10 10 100 

Drugo         

Skupaj 320 100 100   

 

Tabela 5: Vir dohodka anketirancev 

  Frekvenca Odstotek (%) Veljavni (%) Kumulativa (%) 

Delo 119 37 37 37 

Starši ali drugi 
družinski člani 108 34 34 71 

Zakonec ali partner 61 19 19 90 

Štipendija 32 10 10 100 

Skupaj 320 100 100   

 

Tabela 6: Končna izobrazba anketirancev 

  Frekvenca  Odstotek (%) Veljavni (%) Kumulativa (%) 

Osnovna šola 21 7 7 7 

Srednja šola 100 31 31 38 

2-letna fakultetna 
izobrazba 61 19 19 57 

3-letna fakultetna 
izobrazba 100 31 31 88 

4-letna ali več letna 
fakultetna izobrazba 26 8 8 96 

Magisterij ali doktorat 12 4 4 100 

Skupaj  320 100 100   
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Tabela 7: Letnica rojstva anketirancev 

  Število enot Povprečje 

Skupaj 320 1988,5 

 

PRILOGA 3: Statistični izpisi za dejavnik blagovna znamka 

Tabela 8: Povprečne vrednosti strinjanja s trditvami o blagovni znamki glede na spol 

anketirancev 

Spol 

Običajno 

izberem 

najdražje 

blagovne 

znamke. 

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. 

Pred 

nakupom 

modnih 

izdelkov 

običajno 

primerjam 

oglase. 

Mošk

i 

Mea

n 

2,59 3,57 3,18 3,23 4,24 4,00 3,96 3,07 

N 133 133 133 133 133 133 133 133 

Žens

ka 

Mea

n 

2,87 3,77 3,59 3,45 4,29 4,24 3,55 3,36 

N 187 187 187 187 187 187 187 187 

Total Mea

n 

2,75 3,69 3,42 3,36 4,27 4,14 3,72 3,24 

N 320 320 320 320 320 320 320 320 
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Tabela 9: 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 

Maximu

m 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Običajno izberem 

najdražje blagovne 

znamke. 

Moški 133 2,59 1,462 ,127 2,34 2,84 1 7 

Žensk

a 

187 2,87 1,551 ,113 2,64 3,09 1 7 

Total 320 2,75 1,518 ,085 2,59 2,92 1 7 

Pogosto oglaševane 

blagovne znamke so 

običajno zelo dobre. 

Moški 133 3,60 1,642 ,142 3,32 3,88 1 7 

Žensk

a 

187 3,77 1,588 ,116 3,54 4,00 1 7 

Total 320 3,70 1,610 ,090 3,52 3,88 1 7 

Blagovne znamke, ki 

so oglaševane v 

revijah so odlična 

izbira. 

Moški 133 3,18 1,561 ,135 2,91 3,45 1 7 

Žensk

a 

187 3,59 1,648 ,121 3,35 3,83 1 7 

Total 320 3,42 1,623 ,091 3,24 3,60 1 7 

 

Najbolj znane 

domače blagovne 

znamke so zame 

najboljše. 

Moški 133 3,23 1,570 ,136 2,96 3,49 1 7 

Žensk

a 

187 3,45 1,549 ,113 3,23 3,68 1 7 

Total 320 3,36 1,559 ,087 3,19 3,53 1 7 

Višja ko je cena 

izdelka, boljša je 

kakovost izdelka. 

Moški 133 4,26 1,677 ,145 3,97 4,54 1 7 

Žensk

a 

187 4,31 1,729 ,126 4,06 4,56 1 7 

Total 320 4,29 1,705 ,095 4,10 4,48 1 7 

Drage blagovne 

znamke so običajno 

najboljše. 

Moški 133 4,03 1,656 ,144 3,75 4,31 1 7 

Žensk

a 

187 4,24 1,587 ,116 4,01 4,47 1 7 

Total 320 4,15 1,616 ,090 3,98 4,33 1 7 

Vse blagovne 

znamke so enake 

kakovosti. 

Moški 133 3,98 1,798 ,156 3,67 4,29 1 7 

Žensk

a 

187 3,57 1,659 ,121 3,33 3,81 1 7 

Total 320 3,74 1,727 ,097 3,55 3,93 1 7 

Pred nakupom 

modnih izdelkov 

običajno primerjam 

oglase. 

Moški 133 3,07 1,558 ,135 2,80 3,33 1 7 

Žensk

a 

187 3,36 1,605 ,117 3,13 3,59 1 7 

Total 320 3,24 1,589 ,089 3,06 3,41 1 7 
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Tabela 10: Test analize variance ta trditve o pomenu blagovne znamke med moško in žensko 

populacijo 

 
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Običajno izberem 

najdražje blagovne 

znamke. 

Between Groups 5,764 1 5,764 2,512 ,114 

Within Groups 729,733 318 2,295   

Total 735,497 319    

Pogosto oglaševane 

blagovne znamke so 

običajno zelo dobre. 

Between Groups 2,208 1 2,208 ,851 ,357 

Within Groups 824,992 318 2,594   

Total 827,200 319    

Blagovne znamke, ki so 

oglaševane v revijah so 

odlična izbira. 

Between Groups 12,924 1 12,924 4,970 ,026 

Within Groups 826,963 318 2,601   

Total 839,888 319    

Najbolj znane domače 

blagovne znamke so 

zame najboljše. 

Between Groups 4,075 1 4,075 1,680 ,196 

Within Groups 771,597 318 2,426   

Total 775,672 319    

Višja ko je cena izdelka, 

boljša je kakovost izdelka. 

Between Groups ,231 1 ,231 ,079 ,779 

Within Groups 927,319 318 2,916   

Total 927,550 319    

Drage blagovne znamke 

so običajno najboljše. 

Between Groups 3,446 1 3,446 1,320 ,251 

Within Groups 830,051 318 2,610   

Total 833,497 319    

Vse blagovne znamke so 

enake kakovosti. 

Between Groups 13,103 1 13,103 4,438 ,036 

Within Groups 938,847 318 2,952   

Total 951,950 319    

Pred nakupom modnih 

izdelkov običajno 

primerjam oglase. 

Between Groups 6,564 1 6,564 2,611 ,107 

Within Groups 799,386 318 2,514   

Total 805,950 319    
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Tabela 11: Povprečne vrednosti strinjanja s trditvami o blagovnih znamkah glede na državo 

anketirancev 

Država 

Običajno 

izberem 

najdražje 

blagovne 

znamke. 

Pogosto 

oglaševa

ne 

blagovne 

znamke 

so 

običajno 

zelo 

dobre. 

Blagovne 

znamke, 

ki so 

oglaševa

ne 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. 

Pred 

nakupom 

modnih 

izdelkov 

običajno 

primerjam 

oglase. 

Slovenija Me

an 

2,66 3,70 3,50 3,35 4,72 4,05 2,82 3,62 

N 108 108 108 108 108 108 108 108 

Bosna in 

Hercegovina 

Me

an 

2,71 3,39 3,19 3,32 4,18 4,41 4,19 2,63 

N 111 111 111 111 111 111 111 111 

Hrvaška Me

an 

2,90 4,04 3,58 3,42 3,94 3,98 4,22 3,50 

N 101 101 101 101 101 101 101 101 

Total Me

an 

2,75 3,70 3,42 3,36 4,29 4,15 3,74 3,24 

N 320 320 320 320 320 320 320 320 

 

Tabela 12: Mere opisne statistike za trditve o pomenu blagovnih znamk glede na državo 

anketirancev 

 

N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Minim

um 

Maxim

um 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Običajno izberem 

najdražje 

blagovne 

znamke. 

Slovenija 108 2,66 1,422 ,137 2,39 2,93 1 7 

Bosna in 

Hercegovina 

111 2,71 1,261 ,120 2,47 2,95 1 6 

Hrvaška 101 2,90 1,847 ,184 2,54 3,27 1 7 

Total 320 2,75 1,518 ,085 2,59 2,92 1 7 

Pogosto 

oglaševane 

blagovne 

znamke so 

običajno zelo 

dobre. 

Slovenija 108 3,70 1,768 ,170 3,37 4,04 1 7 

Bosna in 

Hercegovina 

111 3,39 1,568 ,149 3,09 3,68 1 7 

Hrvaška 101 4,04 1,414 ,141 3,76 4,32 1 7 

Total 320 3,70 1,610 ,090 3,52 3,88 1 7 
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Blagovne 

znamke, ki so 

oglaševane v 

revijah so odlična 

izbira. 

Slovenija 108 3,50 1,710 ,165 3,17 3,83 1 7 

Bosna in 

Hercegovina 

111 3,19 1,499 ,142 2,91 3,47 1 7 

Hrvaška 101 3,58 1,645 ,164 3,26 3,91 1 7 

Total 320 3,42 1,623 ,091 3,24 3,60 1 7 

Najbolj znane 

domače 

blagovne 

znamke so zame 

najboljše. 

Slovenija 108 3,35 1,625 ,156 3,04 3,66 1 7 

Bosna in 

Hercegovina 

111 3,32 1,549 ,147 3,02 3,61 1 7 

Hrvaška 101 3,42 1,512 ,150 3,12 3,71 1 7 

Total 320 3,36 1,559 ,087 3,19 3,53 1 7 

Višja ko je cena 

izdelka, boljša je 

kakovost izdelka. 

Slovenija 108 4,72 1,712 ,165 4,40 5,05 1 7 

Bosna in 

Hercegovina 

111 4,18 1,630 ,155 3,87 4,49 1 7 

Hrvaška 101 3,94 1,696 ,169 3,61 4,28 1 7 

Total 320 4,29 1,705 ,095 4,10 4,48 1 7 

Drage blagovne 

znamke so 

običajno 

najboljše. 

Slovenija 108 4,05 1,856 ,179 3,69 4,40 1 7 

Bosna in 

Hercegovina 

111 4,41 1,385 ,131 4,15 4,67 1 7 

Hrvaška 101 3,98 1,556 ,155 3,67 4,29 1 7 

Total 320 4,15 1,616 ,090 3,98 4,33 1 7 

Vse blagovne 

znamke so 

enake kakovosti. 

Slovenija 108 2,82 1,303 ,125 2,58 3,07 1 7 

Bosna in 

Hercegovina 

111 4,19 1,802 ,171 3,85 4,53 1 7 

Hrvaška 101 4,22 1,665 ,166 3,89 4,55 1 7 

Total 320 3,74 1,727 ,097 3,55 3,93 1 7 

Pred nakupom 

modnih izdelkov 

običajno 

primerjam 

oglase. 

Slovenija 108 3,62 1,695 ,163 3,30 3,94 1 7 

Bosna in 

Hercegovina 

111 2,63 1,264 ,120 2,39 2,87 1 7 

Hrvaška 101 3,50 1,610 ,160 3,18 3,81 1 7 

Total 320 3,24 1,589 ,089 3,06 3,41 1 7 
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Tabela 13: Test analize variance za trditve o pomenu blagovnih znamk glede na državo 

anketirancev 

 
Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Običajno izberem najdražje blagovne znamke. Between 

Groups 

3,388 2 1,694 ,734 ,481 

Within Groups 732,109 317 2,309   

Total 735,497 319    

Pogosto oglaševane blagovne znamke so 

običajno zelo dobre. 

Between 

Groups 

22,498 2 11,249 4,431 ,013 

Within Groups 804,702 317 2,538   

Total 827,200 319    

Blagovne znamke, ki so oglaševane v revijah 

so odlična izbira. 

Between 

Groups 

9,326 2 4,663 1,780 ,170 

Within Groups 830,562 317 2,620   

Total 839,887 319    

Najbolj znane domače blagovne znamke so 

zame najboljše. 

Between 

Groups 

,544 2 ,272 ,111 ,895 

Within Groups 775,128 317 2,445   

Total 775,672 319    

Višja ko je cena izdelka, boljša je kakovost 

izdelka. 

Between 

Groups 

33,843 2 16,922 6,002 ,003 

Within Groups 893,707 317 2,819   

Total 927,550 319    

Drage blagovne znamke so običajno najboljše. Between 

Groups 

11,831 2 5,916 2,282 ,104 

Within Groups 821,666 317 2,592   

Total 833,497 319    

Vse blagovne znamke so enake kakovosti. Between 

Groups 

136,058 2 68,029 26,431 ,000 

Within Groups 815,892 317 2,574   

Total 951,950 319    

Pred nakupom modnih izdelkov običajno 

primerjam oglase. 
 

Between 

Groups 

63,411 2 31,706 13,536 ,000 

Within Groups 742,539 317 2,342   

Total 805,950 319    
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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 

nakupovanj

u uživam, 

ker je 

zabavno. 

Kupujem 

oblačila, ki 

sledijo 

spreminjajo

čim se 

modnim 

smernicam. 

Nakupovanj

e v 

trgovinah je 

tratenje 

mojega 

časa. 

Ne znam 

izbrati 

ustreznih 

izdelkov 

zase. 

Pri nakupu 

sem 

impulziven/s

pontan. 

Svoje 

nakupe 

opravim 

hitro. 

Moški Mea

n 

3,94 4,77 4,84 3,40 3,33 3,79 4,10 

N 133 133 133 133 133 133 133 

Žensk

a 

Mea

n 

4,62 5,44 5,19 2,67 2,90 4,19 3,13 

N 187 187 187 187 187 187 187 

Total Mea

n 

4,34 5,16 5,05 2,97 3,08 4,03 3,53 

N 320 320 320 320 320 320 320 

 

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 133 3,94 1,659 ,144 3,66 4,22 1 7 

Žensk

a 

187 4,62 1,596 ,117 4,39 4,85 1 7 

Total 320 4,34 1,655 ,093 4,16 4,52 1 7 

V nakupovanju 

uživam, ker je 

zabavno. 

Moški 133 4,77 1,537 ,133 4,50 5,03 1 7 

Žensk

a 

187 5,44 1,270 ,093 5,26 5,62 1 7 

Total 320 5,16 1,424 ,080 5,00 5,32 1 7 

                                                                                                                                            »nadaljevanje« 
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»se nadaljuje« 

Kupujem oblačila, ki 

sledijo 

spreminjajočim se 

modnim 

smernicam. 

Moški 133 4,84 1,507 ,131 4,58 5,10 1 7 

Žensk

a 

187 5,19 1,635 ,120 4,96 5,43 1 7 

Total 320 5,05 1,590 ,089 4,87 5,22 1 7 

Nakupovanje v 

trgovinah je tratenje 

mojega časa. 

Moški 133 3,40 1,466 ,127 3,15 3,65 1 7 

Žensk

a 

187 2,67 1,247 ,091 2,49 2,85 1 7 

Total 320 2,97 1,388 ,078 2,82 3,12 1 7 

Ne znam izbrati 

ustreznih izdelkov 

zase. 

Moški 133 3,33 1,301 ,113 3,11 3,55 1 7 

Žensk

a 

187 2,90 1,405 ,103 2,70 3,10 1 7 

Total 320 3,08 1,377 ,077 2,93 3,23 1 7 

Pri nakupu sem 

impulziven/spontan. 

Moški 133 3,79 1,446 ,125 3,54 4,04 1 7 

Žensk

a 

187 4,19 1,468 ,107 3,98 4,40 1 7 

Total 320 4,03 1,471 ,082 3,86 4,19 1 7 

Svoje nakupe 

opravim hitro. 

Moški 133 4,10 1,984 ,172 3,76 4,44 1 7 

Žensk

a 

187 3,13 1,807 ,132 2,87 3,39 1 7 

Total 320 3,53 1,939 ,108 3,32 3,75 1 7 

 

Tabela 16: Test analize variance za trditev o pomenu časa med moško in žensko populacijo 

Vzamem si čas za nakup, 

da kupim preudarno in 

najboljše. 

Between Groups 35,988 1 35,988 13,664 ,000 

Within Groups 837,562 318 2,634   

Total 873,550 319    

V nakupovanju uživam, ker 

je zabavno. 

Between Groups 35,055 1 35,055 18,220 ,000 

Within Groups 611,817 318 1,924   

Total 646,872 319    

»se nadaljuje« 
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»nadaljevanje« 

Kupujem oblačila, ki sledijo 

spreminjajočim se modnim 

smernicam. 

Between Groups 9,543 1 9,543 3,809 ,052 

Within Groups 796,754 318 2,506   

Total 806,297 319    

Nakupovanje v trgovinah je 

tratenje mojega časa. 

Between Groups 41,423 1 41,423 22,976 ,000 

Within Groups 573,324 318 1,803   

Total 614,747 319    

Ne znam izbrati ustreznih 

izdelkov zase. 

Between Groups 14,534 1 14,534 7,827 ,005 

Within Groups 590,513 318 1,857   

Total 605,047 319    

Pri nakupu sem 

impulziven/spontan. 

Between Groups 12,625 1 12,625 5,929 ,015 

Within Groups 677,175 318 2,129   

Total 689,800 319    

Svoje nakupe opravim hitro. Between Groups 72,235 1 72,235 20,375 ,000 

Within Groups 1127,387 318 3,545   

Total 1199,622 319    

 

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. 

Nakupovanj

e v 

trgovinah je 

tratenje 

mojega 

časa. 

Ne znam 

izbrati 

ustreznih 

izdelkov 

zase. 

Pri nakupu 

sem 

impulziven/

spontan. 

Svoje 

nakupe 

opravim 

hitro. 

Slovenija Mea

n 

4,48 5,57 5,65 2,59 2,69 4,18 3,23 

N 108 108 108 108 108 108 108 

Bosna in 

Hercegovina 

Mea

n 

4,59 5,23 5,04 3,05 3,05 3,96 3,73 

N 111 111 111 111 111 111 111 

Hrvaška Mea

n 

3,91 4,63 4,42 3,29 3,52 3,93 3,64 

N 101 101 101 101 101 101 101 

Total Mea

n 

4,34 5,16 5,05 2,97 3,08 4,03 3,53 

N 320 320 320 320 320 320 320 
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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 

Minim

um 

Maxim

um 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Vzamem si čas 

za nakup, da 

kupim preudarno 

in najboljše. 

Slovenija 108 4,48 1,638 ,158 4,17 4,79 1 7 

Bosna in 

Hercegovina 

111 4,59 1,534 ,146 4,30 4,87 1 7 

Hrvaška 101 3,91 1,733 ,172 3,57 4,25 1 7 

Total 320 4,34 1,655 ,093 4,16 4,52 1 7 

V nakupovanju 

uživam, ker je 

zabavno. 

Slovenija 108 5,57 1,389 ,134 5,31 5,84 1 7 

Bosna in 

Hercegovina 

111 5,23 1,531 ,145 4,95 5,52 1 7 

Hrvaška 101 4,63 1,164 ,116 4,40 4,86 2 7 

Total 320 5,16 1,424 ,080 5,00 5,32 1 7 

Kupujem oblačila, 

ki sledijo 

spreminjajočim 

se modnim 

smernicam. 

Slovenija 108 5,65 1,202 ,116 5,42 5,88 2 7 

Bosna in 

Hercegovina 

111 5,04 1,667 ,158 4,72 5,35 1 7 

Hrvaška 101 4,42 1,633 ,162 4,09 4,74 1 7 

Total 320 5,05 1,590 ,089 4,87 5,22 1 7 

Nakupovanje v 

trgovinah je 

tratenje mojega 

časa. 

Slovenija 108 2,59 1,381 ,133 2,33 2,86 1 7 

Bosna in 

Hercegovina 

111 3,05 1,299 ,123 2,81 3,30 1 7 

Hrvaška 101 3,29 1,410 ,140 3,01 3,57 1 7 

Total 320 2,97 1,388 ,078 2,82 3,12 1 7 

Ne znam izbrati 

ustreznih 

izdelkov zase. 

Slovenija 108 2,69 1,411 ,136 2,43 2,96 1 7 

Bosna in 

Hercegovina 

111 3,05 1,231 ,117 2,81 3,28 1 6 

Hrvaška 101 3,52 1,375 ,137 3,25 3,80 1 7 

Total 320 3,08 1,377 ,077 2,93 3,23 1 7 

Pri nakupu sem 

impulziven/spont

an. 

Slovenija 108 4,18 1,386 ,133 3,91 4,44 1 7 

Bosna in 

Hercegovina 

111 3,96 1,584 ,150 3,67 4,26 1 7 

Hrvaška 101 3,93 1,430 ,142 3,65 4,21 1 7 

Total 320 4,03 1,471 ,082 3,86 4,19 1 7 

Svoje nakupe 

opravim hitro. 

Slovenija 108 3,23 2,085 ,201 2,83 3,63 1 7 

Bosna in 

Hercegovina 

111 3,73 1,700 ,161 3,41 4,05 1 7 

Hrvaška 101 3,64 2,003 ,199 3,25 4,04 1 7 

Total 320 3,53 1,939 ,108 3,32 3,75 1 7 
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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 27,452 2 13,726 5,143 ,006 

Within Groups 846,098 317 2,669   

Total 873,550 319    

V nakupovanju uživam, ker 

je zabavno. 

Between Groups 47,109 2 23,555 12,450 ,000 

Within Groups 599,763 317 1,892   

Total 646,872 319    

Kupujem oblačila, ki sledijo 

spreminjajočim se modnim 

smernicam. 

Between Groups 79,277 2 39,638 17,283 ,000 

Within Groups 727,020 317 2,293   

Total 806,297 319    

Nakupovanje v trgovinah je 

tratenje mojega časa. 

Between Groups 26,324 2 13,162 7,091 ,001 

Within Groups 588,423 317 1,856   

Total 614,747 319    

Ne znam izbrati ustreznih 

izdelkov zase. 

Between Groups 36,167 2 18,084 10,077 ,000 

Within Groups 568,880 317 1,795   

Total 605,047 319    

Pri nakupu sem 

impulziven/spontan. 

Between Groups 3,772 2 1,886 ,871 ,419 

Within Groups 686,028 317 2,164   

Total 689,800 319    

Svoje nakupe opravim 

hitro. 

Between Groups 15,349 2 7,674 2,054 ,130 

Within Groups 1184,273 317 3,736   

Total 1199,622 319    
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PRILOGA 5: Statistični izpisi za dejavnik kakovost 

Tabela 20: Povprečne vrednosti strinjanja s trditvami o kakovosti glede na spol 

Spol 

Moji standardi 

in 

pričakovanja 

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-a 

načrtovati bolj 

pazljivo. 

Moški Mean 3,80 3,84 3,55 4,24 5,02 4,38 

N 133 133 133 133 133 133 

Ženska Mean 3,96 3,94 3,36 4,11 5,46 4,56 

N 187 187 187 187 187 187 

Total Mean 3,89 3,90 3,44 4,16 5,28 4,48 

N 320 320 320 320 320 320 

 

Tabela 21: 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 

Maxim

um 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Moji standardi in 

pričakovanja za 

izdelke, ki jih 

kupim so zelo 

visoki. 

Moški 133 3,80 1,575 ,137 3,53 4,07 1 7 

Žensk

a 

187 3,96 1,619 ,118 3,72 4,19 1 7 

Total 320 3,89 1,601 ,089 3,71 4,07 1 7 

»se nadaljuje« 
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»nadaljevanje« 

Zelo se potrudim, 

da izberem najbolj 

kakovostne 

izdelke. 

Moški 133 3,84 1,522 ,132 3,58 4,10 1 7 

Žensk

a 

187 3,94 1,655 ,121 3,70 4,17 1 7 

Total 320 3,90 1,599 ,089 3,72 4,07 1 7 

Običajno kupim 

poznane, domače 

oz. dizajnerske 

blagovne znamke. 

Moški 133 3,55 1,469 ,127 3,30 3,80 1 7 

Žensk

a 

187 3,36 1,494 ,109 3,15 3,58 1 7 

Total 320 3,44 1,484 ,083 3,28 3,60 1 7 

Kadar nakupujem 

izdelke si 

prizadevam izbrati 

najboljše oz. 

popolne izdelke. 

Moški 133 4,24 1,528 ,133 3,98 4,50 1 7 

Žensk

a 

187 4,11 1,589 ,116 3,88 4,34 1 7 

Total 320 4,16 1,563 ,087 3,99 4,33 1 7 

Zabavno je kupiti 

nekaj novega in 

zanimivega. 

Moški 133 5,02 1,688 ,146 4,73 5,30 1 7 

Žensk

a 

187 5,46 1,511 ,110 5,24 5,68 1 7 

Total 320 5,28 1,599 ,089 5,10 5,45 1 7 

Svoje nakupe bi 

moral-a načrtovati 

bolj pazljivo. 

Moški 133 4,38 1,668 ,145 4,10 4,67 1 7 

Žensk

a 

187 4,56 1,823 ,133 4,29 4,82 1 7 

Total 320 4,48 1,760 ,098 4,29 4,68 1 7 
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Tabela 22: 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 

1,995 1 1,995 ,778 ,378 

Within Groups 815,177 318 2,563   

Total 817,172 319    

Zelo se potrudim, da 

izberem najbolj 

kakovostne izdelke. 

Between 

Groups 

,683 1 ,683 ,266 ,606 

Within Groups 814,914 318 2,563   

Total 815,597 319    

Običajno kupim 

poznane, domače oz. 

dizajnerske blagovne 

znamke. 

Between 

Groups 

2,667 1 2,667 1,211 ,272 

Within Groups 700,205 318 2,202   

Total 702,872 319    

Kadar nakupujem 

izdelke si prizadevam 

izbrati najboljše oz. 

popolne izdelke. 

Between 

Groups 

1,388 1 1,388 ,567 ,452 

Within Groups 778,162 318 2,447   

Total 779,550 319    

Zabavno je kupiti nekaj 

novega in zanimivega. 

Between 

Groups 

15,381 1 15,381 6,111 ,014 

Within Groups 800,419 318 2,517   

Total 815,800 319    

Svoje nakupe bi moral-a 

načrtovati bolj pazljivo. 

Between 

Groups 

2,318 1 2,318 ,748 ,388 

Within Groups 985,604 318 3,099   

Total 987,922 319    
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Tabela 23: 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-a 

načrtovati 

bolj 

pazljivo. 

Slovenija Mea

n 

4,31 3,98 3,35 4,29 5,81 4,56 

N 108 108 108 108 108 108 

Bosna in 

Hercegovina 

Mea

n 

4,10 4,15 3,45 4,43 5,35 4,57 

N 111 111 111 111 111 111 

Hrvaška Mea

n 

3,22 3,52 3,52 3,73 4,62 4,32 

N 101 101 101 101 101 101 

Total Mea

n 

3,89 3,90 3,44 4,16 5,28 4,48 

N 320 320 320 320 320 320 

 

Tabela 24: Mere opisne statistike za trditve o pomenu kakovosti glede na državo anketirancev 

 

N Mean 

Std. 

Deviatio

n 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Minim

um 

Maxim

um 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Moji standardi in 

pričakovanja za 

izdelke, ki jih 

kupim so zelo 

visoki. 

Slovenija 108 4,31 1,666 ,160 3,99 4,62 1 7 

Bosna in 

Hercegovina 

111 4,10 1,507 ,143 3,82 4,38 1 7 

Hrvaška 101 3,22 1,418 ,141 2,94 3,50 1 7 

Total 320 3,89 1,601 ,089 3,71 4,07 1 7 

»se nadaljuje« 
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»nadaljevanje« 

Zelo se potrudim, 

da izberem 

najbolj 

kakovostne 

izdelke. 

Slovenija 108 3,98 1,669 ,161 3,66 4,30 1 7 

Bosna in 

Hercegovina 

111 4,15 1,764 ,167 3,82 4,49 1 7 

Hrvaška 101 3,52 1,238 ,123 3,28 3,77 1 7 

Total 320 3,90 1,599 ,089 3,72 4,07 1 7 

Običajno kupim 

poznane, 

domače oz. 

dizajnerske 

blagovne 

znamke. 

Slovenija 108 3,35 1,530 ,147 3,06 3,64 1 7 

Bosna in 

Hercegovina 

111 3,45 1,432 ,136 3,18 3,72 1 7 

Hrvaška 101 3,52 1,501 ,149 3,23 3,82 1 7 

Total 320 3,44 1,484 ,083 3,28 3,60 1 7 

Kadar 

nakupujem 

izdelke si 

prizadevam 

izbrati najboljše 

oz. popolne 

izdelke. 

Slovenija 108 4,29 1,624 ,156 3,98 4,60 1 7 

Bosna in 

Hercegovina 

111 4,43 1,541 ,146 4,14 4,72 1 7 

Hrvaška 101 3,73 1,441 ,143 3,45 4,02 1 7 

Total 320 4,16 1,563 ,087 3,99 4,33 1 7 

Zabavno je kupiti 

nekaj novega in 

zanimivega. 

Slovenija 108 5,81 1,172 ,113 5,58 6,03 1 7 

Bosna in 

Hercegovina 

111 5,35 1,735 ,165 5,02 5,68 1 7 

Hrvaška 101 4,62 1,624 ,162 4,30 4,94 1 7 

Total 320 5,28 1,599 ,089 5,10 5,45 1 7 

Svoje nakupe bi 

moral-a 

načrtovati bolj 

pazljivo. 

Slovenija 108 4,56 1,742 ,168 4,22 4,89 1 7 

Bosna in 

Hercegovina 

111 4,57 1,649 ,157 4,26 4,88 1 7 

Hrvaška 101 4,32 1,897 ,189 3,94 4,69 1 7 

Total 320 4,48 1,760 ,098 4,29 4,68 1 7 
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Tabela 25: Test analize variance za trditve o pomenu kakovosti glede na državo anketirancev 

 
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Moji standardi in 

pričakovanja za izdelke, 

ki jih kupim so zelo visoki. 

Between Groups 69,137 2 34,569 14,649 ,000 

Within Groups 748,034 317 2,360   

Total 817,172 319    

Zelo se potrudim, da 

izberem najbolj 

kakovostne izdelke. 

Between Groups 22,049 2 11,025 4,404 ,013 

Within Groups 793,547 317 2,503   

Total 815,597 319    

Običajno kupim poznane, 

domače oz. dizajnerske 

blagovne znamke. 

Between Groups 1,577 2 ,788 ,356 ,701 

Within Groups 701,295 317 2,212   

Total 702,872 319    

Kadar nakupujem izdelke 

si prizadevam izbrati 

najboljše oz. popolne 

izdelke. 

Between Groups 28,423 2 14,211 5,998 ,003 

Within Groups 751,127 317 2,369   

Total 779,550 319    

Zabavno je kupiti nekaj 

novega in zanimivega. 

Between Groups 73,883 2 36,942 15,784 ,000 

Within Groups 741,917 317 2,340   

Total 815,800 319    

Svoje nakupe bi moral-a 

načrtovati bolj pazljivo. 

Between Groups 4,151 2 2,075 ,669 ,513 

Within Groups 983,771 317 3,103   

Total 987,922 319    
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PRILOGA 6: Statistični izpisi za dejavnik cena 

Tabela 26: Povprečne vrednosti strinjanja s trditvami o cenah glede na spol 

Spol 

Pozoren-a 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. 

Moški Mean 5,14 4,53 3,84 3,94 2,72 

N 133 133 133 133 133 

Ženska Mean 4,87 4,35 3,84 4,26 3,02 

N 187 187 187 187 187 

Total Mean 4,98 4,42 3,84 4,13 2,90 

N 320 320 320 320 320 

 

Tabela 27: 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-a sem 

koliko denarja 

porabim za nakup. 

Moški 133 5,14 1,666 ,144 4,86 5,43 1 7 

Žensk

a 

187 4,87 1,613 ,118 4,63 5,10 1 7 

Total 320 4,98 1,638 ,092 4,80 5,16 1 7 

Pri nakupovanju je 

cena izdelka moja 

prioriteta. 

Moški 133 4,53 1,617 ,140 4,25 4,80 1 7 

Žensk

a 

187 4,35 1,682 ,123 4,10 4,59 1 7 

Total 320 4,42 1,655 ,093 4,24 4,60 1 7 

Pogosto izberem 

cenejše izdelke. 

Moški 133 3,84 2,070 ,180 3,49 4,20 1 7 

Žensk

a 

187 3,84 1,911 ,140 3,56 4,12 1 7 

Total 320 3,84 1,975 ,110 3,62 4,06 1 7 

Pred nakupom 

običajno primerjam 

tri blagovne 

znamke. 

Moški 133 3,94 1,945 ,169 3,61 4,27 1 7 

Žensk

a 

187 4,26 1,756 ,128 4,00 4,51 1 7 

Total 320 4,13 1,841 ,103 3,92 4,33 1 7 

Običajno izberem 

izdelke, najdražjih 

blagovnih znamk. 

Moški 133 2,72 1,367 ,119 2,49 2,96 1 7 

Žensk

a 

187 3,02 1,433 ,105 2,81 3,23 1 7 

Total 320 2,90 1,412 ,079 2,74 3,05 1 7 
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Tabela 28: Test analize variance za trditve o cenah med moško in žensko populacijo 

 
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Pozoren-a sem koliko 

denarja porabim za 

nakup. 

Between Groups 5,944 1 5,944 2,224 ,137 

Within Groups 849,943 318 2,673   

Total 855,887 319    

Pri nakupovanju je cena 

izdelka moja prioriteta. 

Between Groups 2,483 1 2,483 ,906 ,342 

Within Groups 871,564 318 2,741   

Total 874,047 319    

Pogosto izberem cenejše 

izdelke. 

Between Groups ,000 1 ,000 ,000 ,991 

Within Groups 1244,871 318 3,915   

Total 1244,872 319    

Pred nakupom običajno 

primerjam tri blagovne 

znamke. 

Between Groups 7,802 1 7,802 2,312 ,129 

Within Groups 1073,198 318 3,375   

Total 1081,000 319    

Običajno izberem izdelke, 

najdražjih blagovnih 

znamk. 

Between Groups 6,976 1 6,976 3,529 ,061 

Within Groups 628,621 318 1,977   

Total 635,597 319    

 

Tabela 29: Povprečne vrednosti strinjanja s trditvami o cenah glede na državo anketirancev 

Država 

Pozoren-a 

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. 

Slovenija Mean 5,25 4,16 3,71 3,60 2,64 

N 108 108 108 108 108 

Bosna in Hercegovina Mean 5,30 4,63 3,75 4,32 2,91 

N 111 111 111 111 111 

Hrvaška Mean 4,35 4,48 4,08 4,47 3,16 

N 101 101 101 101 101 

Total Mean 4,98 4,42 3,84 4,13 2,90 

N 320 320 320 320 320 
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Tabela 30: Mere opisne statistike za trditve o cenah glede na državo anketirancev 

 

N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Minimu

m 

Maxim

um 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Pozoren-a sem 

koliko denarja 

porabim za nakup. 

Slovenija 108 5,25 1,511 ,145 4,96 5,54 1 7 

Bosna in 

Hercegovina 

111 5,30 1,255 ,119 5,06 5,53 1 7 

Hrvaška 101 4,35 1,946 ,194 3,96 4,73 1 7 

Total 320 4,98 1,638 ,092 4,80 5,16 1 7 

Pri nakupovanju je 

cena izdelka moja 

prioriteta. 

Slovenija 108 4,16 1,619 ,156 3,85 4,47 1 7 

Bosna in 

Hercegovina 

111 4,63 1,778 ,169 4,30 4,97 1 7 

Hrvaška 101 4,48 1,527 ,152 4,17 4,78 1 7 

Total 320 4,42 1,655 ,093 4,24 4,60 1 7 

Pogosto izberem 

cenejše izdelke. 

Slovenija 108 3,71 1,809 ,174 3,37 4,06 1 7 

Bosna in 

Hercegovina 

111 3,75 2,011 ,191 3,37 4,13 1 7 

Hrvaška 101 4,08 2,101 ,209 3,66 4,49 1 7 

Total 320 3,84 1,975 ,110 3,62 4,06 1 7 

Pred nakupom 

običajno primerjam 

tri blagovne 

znamke. 

Slovenija 108 3,60 1,729 ,166 3,27 3,93 1 7 

Bosna in 

Hercegovina 

111 4,32 1,908 ,181 3,97 4,68 1 7 

Hrvaška 101 4,47 1,775 ,177 4,11 4,82 1 7 

Total 320 4,13 1,841 ,103 3,92 4,33 1 7 

Običajno izberem 

izdelke, najdražjih 

blagovnih znamk. 

Slovenija 108 2,64 1,475 ,142 2,36 2,92 1 7 

Bosna in 

Hercegovina 

111 2,91 1,133 ,107 2,70 3,12 1 7 

Hrvaška 101 3,16 1,573 ,157 2,85 3,47 1 7 

Total 320 2,90 1,412 ,079 2,74 3,05 1 7 
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Tabela 31: Test analize variance za trditve o cenah glede na državo anketirancev 

 
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Pozoren-a sem koliko 

denarja porabim za 

nakup. 

Between Groups 59,577 2 29,789 11,858 ,000 

Within Groups 796,310 317 2,512   

Total 855,888 319    

Pri nakupovanju je cena 

izdelka moja prioriteta. 

Between Groups 12,679 2 6,339 2,333 ,099 

Within Groups 861,368 317 2,717   

Total 874,047 319    

Pogosto izberem cenejše 

izdelke. 

Between Groups 8,467 2 4,233 1,085 ,339 

Within Groups 1236,405 317 3,900   

Total 1244,872 319    

Pred nakupom običajno 

primerjam tri blagovne 

znamke. 

Between Groups 45,667 2 22,834 6,991 ,001 

Within Groups 1035,333 317 3,266   

Total 1081,000 319    

Običajno izberem izdelke, 

najdražjih blagovnih 

znamk. 

Between Groups 14,116 2 7,058 3,600 ,028 

Within Groups 621,481 317 1,961   

Total 635,597 319    

 

PRILOGA 7: Statistični izpisi za dejavnik informacije 

Tabela 32: 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 blagovnih 

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 4,00 4,57 5,02 4,94 

N 133 133 133 133 

Ženska Mean 4,04 4,14 4,55 4,96 

N 187 187 187 187 

Total Mean 4,02 4,32 4,74 4,95 

N 320 320 320 320 
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Tabela 33: 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 133 4,00 1,891 ,164 3,68 4,32 1 7 

Žensk

a 

187 4,04 1,614 ,118 3,80 4,27 1 7 

Total 320 4,02 1,732 ,097 3,83 4,21 1 7 

Prisotnih je preveč 

blagovnih znamk, to 

pa je razlog, da ne 

vem kaj kupiti. 

Moški 133 4,57 1,666 ,144 4,29 4,86 1 7 

Žensk

a 

187 4,14 1,598 ,117 3,91 4,37 1 7 

Total 320 4,32 1,638 ,092 4,14 4,50 1 7 

Včasih je težko 

izbrati v kateri 

trgovini naj kupim 

izdelek. 

Moški 133 5,02 1,557 ,135 4,75 5,28 1 7 

Žensk

a 

187 4,55 1,708 ,125 4,30 4,79 1 7 

Total 320 4,74 1,660 ,093 4,56 4,92 1 7 

Pogosto kupim 

nepremišljen izdelek 

oz. storitev, kar pa 

pogosto obžalujem 

Moški 133 4,94 1,890 ,164 4,62 5,26 1 7 

Žensk

a 

187 4,96 1,716 ,125 4,71 5,20 1 7 

Total 320 4,95 1,787 ,100 4,75 5,15 1 7 

 

Tabela 34: 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 ,109 1 ,109 ,036 ,849 

Within Groups 956,738 318 3,009   

Total 956,847 319    

Prisotnih je preveč 

blagovnih znamk, to pa je 

razlog, da ne vem kaj 

kupiti. 

Between Groups 14,174 1 14,174 5,355 ,021 

Within Groups 841,673 318 2,647   

Total 855,847 319    

Včasih je težko izbrati v 

kateri trgovini naj kupim 

izdelek. 

Between Groups 17,138 1 17,138 6,320 ,012 

Within Groups 862,334 318 2,712   

Total 879,472 319    

Pogosto kupim 

nepremišljen izdelek oz. 

storitev, kar pa pogosto 

obžalujem 

Between Groups ,023 1 ,023 ,007 ,932 

Within Groups 1019,177 318 3,205   

Total 1019,200 319    
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Tabela 35: 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 blagovnih 

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 4,07 4,29 4,91 5,38 

N 108 108 108 108 

Bosna in Hercegovina Mean 4,26 4,27 4,55 4,92 

N 111 111 111 111 

Hrvaška Mean 3,70 4,42 4,77 4,52 

N 101 101 101 101 

Total Mean 4,02 4,32 4,74 4,95 

N 320 320 320 320 

 

Tabela 36: 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. 

Slovenija 108 4,07 1,744 ,168 3,74 4,41 1 7 

Bosna in 

Hercegovina 

111 4,26 1,633 ,155 3,95 4,57 1 7 

Hrvaška 101 3,70 1,792 ,178 3,35 4,06 1 7 

Total 320 4,02 1,732 ,097 3,83 4,21 1 7 

Prisotnih je preveč 

blagovnih znamk, 

to pa je razlog, da 

ne vem kaj kupiti. 

Slovenija 108 4,29 1,809 ,174 3,94 4,63 1 7 

Bosna in 

Hercegovina 

111 4,27 1,727 ,164 3,95 4,60 1 7 

Hrvaška 101 4,42 1,329 ,132 4,15 4,68 1 7 

Total 320 4,32 1,638 ,092 4,14 4,50 1 7 

»se nadaljuje« 
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»nadaljevanje« 

Včasih je težko 

izbrati v kateri 

trgovini naj kupim 

izdelek. 

Slovenija 108 4,91 1,780 ,171 4,57 5,25 1 7 

Bosna in 

Hercegovina 

111 4,55 1,736 ,165 4,22 4,88 1 7 

Hrvaška 101 4,77 1,420 ,141 4,49 5,05 1 7 

Total 320 4,74 1,660 ,093 4,56 4,92 1 7 

Pogosto kupim 

nepremišljen 

izdelek oz. storitev, 

kar pa pogosto 

obžalujem 

Slovenija 108 5,38 1,616 ,156 5,07 5,69 1 7 

Bosna in 

Hercegovina 

111 4,92 1,754 ,166 4,59 5,25 1 7 

Hrvaška 101 4,52 1,906 ,190 4,15 4,90 1 7 

Total 320 4,95 1,787 ,100 4,75 5,15 1 7 

 

Tabela 37: Test analize variance za trditve o informacijah glede na državo anketirancev 

Številne informacije, ki jih 

dobim o različnih izdelkih 

me zmedejo/zbegajo. 

Between Groups 16,927 2 8,463 2,854 ,059 

Within Groups 939,920 317 2,965   

Total 956,847 319    

Prisotnih je preveč 

blagovnih znamk, to pa je 

razlog, da ne vem kaj 

kupiti. 

Between Groups 1,318 2 ,659 ,245 ,783 

Within Groups 854,528 317 2,696   

Total 855,847 319    

Včasih je težko izbrati v 

kateri trgovini naj kupim 

izdelek. 

Between Groups 7,158 2 3,579 1,301 ,274 

Within Groups 872,314 317 2,752   

Total 879,472 319    

Pogosto kupim 

nepremišljen izdelek oz. 

storitev, kar pa pogosto 

obžalujem 

Between Groups 38,306 2 19,153 6,190 ,002 

Within Groups 980,894 317 3,094   

Total 1019,200 319    

 


