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Povzetek 

Diplomsko delo analizira dejavnike, ki vplivajo na odločanje potrošnikov pri nakupu 

gaziranih sladkih pijačah. Torej namen je ugotoviti, kateri dejavniki so pri Slovenskih 

potrošnikih najpomembnejši. Preučevanje potrošnika ter njegovega nakupnega obnašanja 

je pomembno, saj podjetju lahko pomaga pri izbiri ustrezne strategije, s katero lahko 

doseže zastavljene poslovne in strateške cilje. 

V teoretičnem delu sem s pomočjo domače in tuje literature predstavila teorijo potrošnika 

ter nekatere značilnosti v povezavi s potrošnikom, kot so potrebe, motivacija, zvestoba, in 

zadovoljstvo. Na to sem opisala pet ključnih dejavnikov odločanja potrošnikov, in sicer 

osebne, družbene, sociološke, psihološke ter ekonomske dejavnike. V naslednjem 

poglavju sledi podroben opis nakupnega procesa, nakupnih vlog ter posameznih vrst 

nakupnega vedenja in vseh stopenj nakupnega procesa. V nadaljevanju sem se posvetila 

definiciji gaziranih sladkih pijač, ter opisu glavni sestavin, kot je sladkor v gaziranih 

pijačah. Sledi analiza trga gaziranih sladkih pijač v Sloveniji ter predstavitev ključnih 

blagovnih znamk, ki so na trgu med potrošniki najbolj prepoznavne. V praktičnem delu 

sem s pomočjo anketnega vprašalnika izvedla raziskavo v kateri je sodelovalo 150 

anketirancev. Po raziskavi sem analizirala odgovore, ter ugotovila, kateri dejavniki so 

najbolj, ter kateri najmanj pomembni pri nakupu gaziranih sladkih pijačah. Na koncu sem 

povzela še najpomembnejše ugotovitve in potrdila oziroma ovrgla zastavljene hipoteze. 

Ključne besede: potrošnik, dejavniki, gazirane sladke pijače, nakupni proces, blagovne 

znamke. 

Summary 

A dissertation analyses the factors that affect the decision which consumers are making 

when they purchase carbonated sweet drinks. The main purpose is to determine what 

purchasing factors are the most important on Slovenian market of carbonated soft drinks. 

The analysis of the consumer and his factors of purchase is important, because it leads the 

company to achieve its goals and develop marketing strategies. In the theoretical part I 

presented foreign and domestic literature and a theories of the consumer and some of the 

features in relation with the consumer such as needs, motivation, loyalty, and satisfaction. 

Dissertation also describes the five factors of decision-making of consumers, namely the 

personal, social, sociological, psychological and economic factors. Dissertation is also 



 

 
  

 
 

focused on some definition such as purchase process, buying roles and types of purchase 

behavior and all levels of the purchase process. For better understanding a part on the 

definition of carbonated soft drinks and the description of the main ingredients, such as 

sugar in carbonated drinks is also included. Followed by analysis of the market for soft 

drinks in Slovenia and presentation of the key brands on Slovenian market. In the practical 

part of the dissertation survey was made, which involved 150 respondents. According to 

the survey, I analyzed the data and found out what factors are the most and which least 

important in the purchase of carbonated sugary drinks in Slovenia. At the end, I 

summarized the most important findings, and confirmed or reversed the hypotheses. 

 Keywords: consumer, factors, carbonated sweet beverages, purchase process, brand. 
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1. UVOD 

 

Potrošništvo je v današnjem svetu zelo razširjeno, postalo je način našega življenja in 

možnosti, na kakšen način ga izvajamo, je neskončno. Sodobnemu človeku je potrošnja 

pisana na kožo. Živimo v svetu nenehnih sprememb, v svetu globalizacije in imamo veliko 

stvari, ki nam lajšajo življenje, a vse to nas ne zadovoljuje. Današnje postmoderno trženje 

narekuje ljudem, kako si oblikujejo svoj življenjski slog. Na potrošnjo ne gledamo več kot na 

zadovoljevanje človekovih potreb, ampak tudi kot na obliko družbenega delovanja. Vsi smo 

se kdaj vprašali, zakaj kupujemo določene izdelke, zakaj nam je neki izdelek bolj všeč od 

drugega ali zakaj smo po ogledu oglasa na televiziji, takoj odšli v trgovino po ta izdelek. Tudi 

v Sloveniji imamo zelo pestro ponudbo najrazličnejših izdelkov, konkurenca je velika na 

strani proizvajalcev in ponudnikov. Seveda se oni dobro zavedajo, da smo porabniki tisti, ki 

oblikujemo usodo in je pomembno, da nas razumejo, da poznajo naše potrebe, želje, 

pričakovanja, misli in čustva, saj vsi ti dejavniki močno vplivajo na naše nakupne odločitve.  

Jedro mojega raziskovalnega problema je predvsem iskanje odgovora, na podlagi česa se 

potrošnik odloči za nakup gaziranih sladkih pijač. Želim namreč ugotoviti, kaj je pomembno 

pri nakupu in kdo so vplivne osebe ali okolje, ki vplivajo na nakup. Kako se porabnik obnaša 

in kaj so dejavniki njegovega nakupnega odločanja. Kako se obnaša in kako stopa skozi 

stopnje nakupnega odločanja. Ter na koncu, kateri so tisti dejavniki, ki vplivajo na nakup 

oziroma kateri so tisti dejavniki, zaradi katerih ljudje kupujejo gazirane sladke pijače.   
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2. POTROŠNIK IN VEDENJE 

 

2.1 Opredelitev potrošnika  

 

Potrošnika lahko v osnovi opredelimo kot najpomembnejšo osebo za katero koli podjetje. Na 

razpolago je več definicij. Ena, ki je razmeroma vsestransko uporabna, je naslednja: Potrošnik 

je oseba, ki ima možnost (vire in sposobnosti) za nakup dobrin, ki jih ponuja trg, z namenom 

zadovoljiti osebne ali skupne potrebe (Damjan in Možina 2002). Tako je nekoč povedal tudi 

Sam Walton (ustanovitelj trgovske verige Wal-Mart). Poleg tega je še navedel: 

-  Potrošnik ni odvisen od nas – mi smo odvisni od njega. 

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

- Ko potrošnik vstopi k nam, nam naredi uslugo. 

- Potrošnik je središče našega dela, ne pa nekaj oddaljenega. 

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

ravnamo spoštljivo. 

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

jih uresničimo. 

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

plače. Brez njega bi morali zapreti naša vrata (Musek Lešnik 2008, 11).  

 

Potrošniki se spreminjajo in s tem se spreminjajo tudi njihove navade. Spremenile so se 

njihove potrebe, okolje, v katerem živijo in nakupujejo. V današnjem razvitejšem svetu so 

tudi potrošniki bolj zahtevni, bolj razvajeni in veliko bolj izobraženi. Res pa je, da imajo več 

možnosti na razpolago in več je tudi izbire. 

 

2.2 Potrošnik in kupec 

 

Na tem mestu se želimo vprašati, kdo je kupec. Kupec je lahko pravna ali fizična oseba, ki na 

trgu kupuje izdelek ali storitev, čeprav ni nujno, da bo kupec tudi uporabnik kupljenega. 
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Kupec je tudi oseba, ki ima možnost za nakup dobrin, ki jih ponuja trg z namenom, da 

zadovolji potrebe. 

Ni vedno enostavno povedati, kdo je potrošnik ali kdo je kupec. Ali je potrošnik tisti, ki kupi 

dobrino, ali tisti, ki jo uporablja. Predpostavljamo, da je neka povezanost med stopnjo 

potrošnje in nakupa, a ne vedno. Problem je, če nastopa več oseb pri odločitvi za nakup. Na 

primer služabnica v bogati družini kupuje za družino, kupi govedino, saj ve, da si člani 

družine to želijo. Kdo je v tem primeru potrošnik, služabnica ali člani družine? Če nakupne 

odločitve potrošnik ne sprejema sam, ampak v sodelovanju z drugimi ljudmi (partner, otroci 

itd.), govorimo o nakupni enoti, v kateri različne osebe igrajo različne vloge. Potrošnik je tisti, 

ki kupi, vse druge osebe le vplivajo na nakupno odločitev. Izhajamo, da je kupec potrošnik, 

toda vsak potrošnik ni kupec. 

Če nakupne odločitve porabnik ne sprejema sam, ampak v sodelovanju z drugimi, na primer s 

celotnim gospodinjstvom, partnerjem, sodelavci, govorimo o nakupni enoti, kjer različne 

osebe igrajo različne vloge:  

- Pobudnik – iniciator nakupnega procesa 

- Vplivnež – njegovo mnenje se močno upošteva 

- Odločevalec – ima finančno avtoriteto in moč, da narekuje končno odločitev 

- Kupec – dejansko izvede nakup 

- Uporabnik – je dejanski porabnik (Habjanič in Ušaj 2003) 

 

2.3 Opredelitev potrošnikovih potreb 

 

Potrebe so temeljni biološki motivi. Medtem ko želja predstavlja enega izmed načinov, o 

katerem nas je družba naučila, da je mogoče z njim zadovoljiti potrebe. Kot primer lahko 

navedem žejo, ki je biološka potreba, naučeni smo, da si želimo Coca-Colo za zadovoljitev 

žeje, prej kot na primer kravje mleko. Potreba že obstaja, prodajalci pa samo priporočajo, 

kako jo zadovoljiti. Zato je cilj oglaševanja ustvariti zavedanje, da potrebe obstajajo, ne pa jih 

ustvarjati.  

Velikokrat tudi mešamo pojma želja in potreba. Če si na primer želim motor, še ne pomeni, da 

imam potrebo po motorju. Vprašati se moramo, zakaj si ta izdelek želimo oz. katere potrebo 
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bomo s tem nakupom zadovoljili. In če bi motor uporabljali za vsako dnevno vožnjo v šolo ali 

službo, bi zadovoljili drugo potrebo, kot če bi ga uporabljali za užitek (Možina, Zupančič in 

Postružnik 2010). 

Potrebe bi najprej delili na prirojene in pridobljene. 

Med prirojene potrebe ali biološke štejemo potrebo po hrani, vodi, zraku, oblačenju, spanju, 

gibanju, spolnosti in podobno. Tem potrebam lahko pravimo tudi primarne potrebe. 

Potrebam, ki se jih naučimo v odvisnosti od okolja in kulture pa pravimo pridobljene potrebe 

ali sekundarne potrebe (Možina, Zupančič in Postružnik 2010, 295). 

 

2.4 Opredelitev motivacije potrošnikov 

 

Potrebe potrošniki zaznavajo v vsakem danem trenutku. Nekatere potrebe so biološke in 

izhajajo iz različnih stanj, kot so lakota, žeja ali druga biološka neugodja. Poznamo pa tudi 

psihološke potrebe, ki izhajajo iz potrebe po potrditvi, ugledu ali pripadnosti. Potreba postane 

motiv, ko doseže določeno stopnjo intenzivnosti. Motiv je potreba, ki potrošnika nagovarja, 

da sprejema odločitve, preko katerih bi lahko zadovoljil svoje potrebe. Poznamo dve 

najpopularnejši teoriji človeške motivacije, ki sta ju razvila Sigmud Freud in Abraham 

Maslow. Freud v svoji teoriji predpostavlja, da se potrošniki večinoma ne zavedajo 

psiholoških sil, ki vplivajo na njihovo nakupno obnašanje. Potrošnik svojih občutkov v 

nobenem trenutku nima popolnoma pod svojo kontrolo, zato se odloča podzavestno. Nakupne 

odločitve so motivirane podzavestno, samih motivov pa pogosto ne razumejo niti sami 

potrošniki. Abraham Maslow pa v svoji teoriji razlaga, da so potrošnikove potrebe urejene 

hierarhično po pomembnosti (Kotler, Armstrong 2010). 

V spodnji sliki je prikazana hierarhija potreb po Maslowu, na dnu piramide najdemo osnovne 

biološke oziroma fizične potrebe, sem spadata lakota in žeja. Sledijo potrebe po varnosti in 

zaščiti, sem uvrščamo potrebo po varnem in svobodnem življenju. Na sredini najdemo 

socialne potrebe, kot je ljubezen ali pripadnost. Med potrebe priznanosti uvrščamo potrebo po 

potrditvi, statusu, samozavesti. Na vrhu piramide pa najdemo potrebe po samoaktualizaciji, to 

so potrebe po realizaciji naši ciljev in potreb osebnostne rasti (Kotler, Armstrong 2010). 
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Slika 2.1: Hierarhija po Maslowu 

 

Vir: Kotler, Armstrong, 2010. 

Potrošnik vedno želi najprej zadovoljiti svojo najpomembnejšo potrebo. Ko bo 

najpomembnejšo potrebo zadovoljil, bo želel zadovoljiti drugo najpomembnejšo potrebo in 

tako naprej. Na primer ljudi, ki trpijo za lakoto, ne zanimajo trenutna dogajanja v svetu mode, 

prav tako jih ne zanima, kakšno mišljenje imajo o njih drugi ljudje, niti jih ne zanima, ali 

dihajo svež zrak. Za obstoj motiva oziroma potrebe iz višje stopnje mora biti najprej 

zadovoljena potreba iz nižje stopnje (Kotler, Armstrong 2010). 

 

2.5 Opredelitev potrošnikovega zadovoljstva  

 

»Zadovoljstvo je eden od najbolj želenih izidov odnosa med podjetjem in potrošnikom. 

Zadovoljni potrošniki so za podjetje verjetni kandidati za ponovne nakupe in širjenje 

pozitivnih informacij. Za potrošnika pa taka izkušnja pomeni, da mu podjetje »ustreza« in se 

lahko k njemu varno vrača« (Musek Lešnik 2008, 23). 

Podjetja veliko pozornosti namenijo načrtovanju, izvajanju in upravljanju procesov, ki potem 

vplivajo na potrošnikovo zadovoljstvo ali nezadovoljstvo. Podjetja si zato prizadevajo 

zadovoljiti potrošnike, saj vedo, da se zadovoljni potrošniki vračajo, nezadovoljni pa ne. 

Nezadovoljni kupci so tudi problematični, saj se njihove slabe izkušnje in nezadovoljstvo 

hitreje in bolj glasno širijo med potrošniki, za razliko od zadovoljnih potrošnikov. Dva 

pomembna dejavnika poslovne uspešnosti sta zato zvestoba in vračanje potrošnikov. 
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 Za podjetje v dinamičnem in konkurenčnem svetu je ključno, kako dobro zna prisluhniti 

potrošnikom in jim odgovoriti s ponudbo, ki učinkovito nagovori in zadovolji njihove potrebe, 

pričakovanja in želje. Še več, podjetje, ki želi zadovoljiti potrošnike, mora velikokrat ne le 

uresničiti, pač pa tudi preseči njihova pričakovanja. Pri tem trud sam po sebi ne zadošča: 

prvi pogoj za uresničevanje visokega zadovoljstva je prepoznavanje teh pričakovanj. Bolj kot 

podjetje razume potrošnike, njihove potrebe in pričakovanja, lažje odgovori nanje (Musek 

Lešnik 2008, 24). Ključni sta dve kompetenci podjetja: 

- osredotočenje na prave stvari in 

- osredotočenje na prave ljudi. 

V nekaterih raziskavah so ugotovili tudi, če so potrošniki zadovoljni z izdelki, se številni ne 

vrnejo in tudi, če potrošniki zamenjajo blagovno znamko, ter pravijo, da so bili prej 

zadovoljni, so vseeno odšli drugam. Zato je za uspešnost treba upoštevati razmerje med 

zadovoljstvom in drugimi dejavniki, ki vplivajo na vedenje potrošnikov in njihov odnos do 

podjetja. Bolj kot podjetje razume pomen zadovoljstva, bolj učinkovite strategije upravljanja 

odnosov s potrošniki lahko razvije. 

Slika 2.2: Model zadovoljstva potrošnikov 

 

Vir: Možina, Župančič in Postružnik, 2010 

Model zadovoljstva potrošnikov prikazuje na preprost način vse elemente, ki so ključni. 

Model predpostavlja, da je zadovoljstvo rezultat tako preteklih kot tudi sedanjih izkušenj 

porabnikov (Možina, Zupančič in Postružnik 2010, 306). 

Če zadovoljstvo štejemo med najbolj želene izide odnosa med potrošnikom in podjetjem, pa 

ni tako z nezadovoljstvom. Za potrošnika je občutek nezadovoljstva neprijeten. Za podjetje 

lahko predstavlja šum v odnosu s potrošnikom, ki bo usodno vplival na prihodnost tega 

odnosa (Musek Lešnik 2007). 

To je lahko slabo za podjetje, saj samo en sam nezadovoljen potrošnik s tem seznani 

povprečno okoli 8 do 16 ljudi. Ko odidejo nezadovoljni potrošniki, prav tako odide njihov 

denar. Tako negativno vplivajo na uspešnost podjetja. Vzroki za nezadovoljstvo so zelo 
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različni. Najsplošnejši vzrok za nezadovoljstvo je razlika med pričakovano in dejansko 

izkušnjo, to je takrat, ko potrošnik zazna, da je dobil manj od pričakovanega (Musek Lešnik 

2007). 

 

2.6 Zvestoba potrošnikov 

 

Pri zvestobi potrošnikov podjetja povezuje ena osrednja misel, in sicer kako pripraviti 

potrošnike, da se vrnejo, kupujejo več in večkrat. »Potrošniki niso več »samoumevni«, temveč 

so ključni vir, za katerega se mora podjetje še kako boriti. Podjetja vse bolj razumejo, kako 

dragoceni so zvesti potrošniki, ki se znova vračajo in jih ne premami vabljiva ponudba od 

drugod. Zato ohranjanje obstoječih in »vzgajanje« novih zvestih potrošnikov postaja vse 

pomembnejši strateški cilj katere koli prodajne dejavnosti.« (Musek Lešnik 2008, 49 ) 

Zvestoba blagovni znamki je po navadi posledica zadovoljstva potrošnikov oziroma 

sposobnost proizvajalca, da zadovolji potrošnikove potrebe in želje. Zvestoba potrošnikov 

blagovni znamki je osnova za trdnost podjetja. Znano je tudi, da je že obstoječi kupec 

najvrednejši in hkrati najcenejši kupec. Študije so pokazale, da imajo podjetja, ki imajo večji 

tržni delež, večji krog bolj zvestih potrošnikov in s tem večjo možnost za nadaljnji razvoj 

(Schiffman 1991). 

Potrošniki se tudi z zvestobo blagovni znamki izognejo tveganju, ki bi mu bili izpostavljeni, 

ko bi kupovali novo ali nepreizkušeno blagovno znamko. Če smo zvesti in ponavljamo 

nakupe, se to vidi kot zadovoljstvo z določeno blagovno znamko, če bi menjali blagovno 

znamko pa bi bil to pokazatelj nezadovoljstva. 

Eden od razlogov za menjavo blagovne znamke je tudi vedno več tako imenovanih 

promocijskih prodaj. Ob nižjih cenah oziroma ugodnejših nakupih določene blagovne znamke 

se potrošniki pač odločijo zanjo, ko pa se ti promocijski nakupi začnejo pri drugi blagovni 

znamki, potrošnik zamenja znamko. Na padec zvestobe potrošnikov blagovni znamki prav 

tako pripomore večja primerjalna konkurenca in vedno več manjših podjetij, ki pokrivajo 

tržne niše (Možina, Zupančič in Postružnik 2010).  
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Slika 2.3: Model zvestobe potrošnikov (povzeto po Dick in Basu 1994) 

 

Vir: Musek Lešnik, 2008. 

 

2.7 Pričakovanja potrošnikov 

 

Pričakovanja bi lahko opredelili kot posameznikovo občutje verjetnosti, da se bo nekaj 

zgodilo. Občutja so odvisno od veliko dejavnikov, od katerih so v ospredju pretekle izkušnje 

potrošnika. Pričakovanja potrošniku služijo kot napovednik o tem, kaj naj bi se oziroma kaj se 

bo zgodilo v postopku menjave (Lewis 1995). 

Pri storitvah se pričakovanja ne nanašajo na to, kaj bo ponudnik storitev ponudil uporabniku 

storitve, temveč so v ospredju želje oziroma pričakovanja uporabnika o tem, kaj bi ponudnik 

storitve moral ponuditi in kako bi ta storitev morala biti opravljena (Lewis 1995). 

Pretekle izkušnje so tiste, ki najbolj vplivajo na to, kako potrošnik oblikuje svoja 

pričakovanja. Oblikujejo se na podlagi preteklih nakupnih procesov, pretekle uporabe, 

uporabe konkurenčnih izdelkov ali storitev in preteklega stika s podjetjem in njegovimi 

konkurenti.  
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Poleg izkušenj pa na pričakovanja vplivajo tudi drugi dejavniki kot so informacije, ki jih 

potrošnik dobi o podjetju in konkurenci, trženjski splet podjetja, ugled podjetja, moč blagovne 

znamke, komunikacija ter osebne značilnosti potrošnika (Možina, Zupančič in Postružnik, 

2010). 

Značilnosti pričakovanj so, da niso trdna osnova, nenehno se spreminjajo, niso statična, 

rastejo z dosežki in padajo z neuspehom, na pričakovanja lahko vplivajo druge osebe, 

posamezniki ali skupine ter so usmerjeni k realnosti. Hierarhija pričakovanj predstavlja 

pričakovanja od najslabšega do najbolj idealnega pričakovanja (Možina, Zupančič in 

Postružnik 2010). 

 

3. DEJAVNIKI OBNAŠANJA POTROŠNIKOV 

 

Ni zadosti, če vemo, kako se potrošnik obnaša na trgu, ampak je potrebno ugotoviti, zakaj se 

potrošnik v določeni situaciji obnaša tako, v drugi pa drugače. Ključ do razumevanja 

potrošnikovega obnašanja je v posamezniku. Odločitev kupiti ali ne kupiti je posameznikova 

odločitev. Nakupna izbira je posledica zapletenega medsebojnega delovanja kulturnih, 

družbenih, osebnih in psiholoških dejavnikov. Na številne med njimi tržnik nima vpliva, 

vendar mu kljub vsemu dajejo koristne informacije o kupcih, ki bi jih lahko zanimal določen 

izdelek. Na grafu v sliki 4 so prikazani dejavniki nakupnega vedenja porabnikov. 
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Slika 3.1: Dejavniki nakupnega vedenja porabnikov 

 

Vir: Kotler in ostali, 2006.  

 

3.1 Sociološki dejavniki vedenja 

 

Kultura je eden izmed najbolj osnovnih dejavnikov, ki vpliva na človekove želje in vedenje.                                  

Družba, v kateri živimo, vpliva na naša temeljna prepričanja, vrednote in norme. Kultura je 

način vedenja, ki vključuje znanje, umetnost, verovanje, vrednote, navade, sestavo družbe,  

vloge posameznika in se prenaša iz roda v rod. Prav tako pa kulturne posebnosti vplivajo na 

nakupno vedenje porabnika in na njegov proces nakupnega odločanja. Sodobni prodajni 

trendi zato narekujejo visoko stopnjo razumevanja kulture na posameznem prodajnem 

področju, tržniki pa jih morajo upoštevati tudi pri trženju.  (Kodrin 2012) 

»Kultura je sestavljena iz več subkulturnih skupin, ki svojim članom nudijo bolj izostreno 

identifikacijo in socializacijo. Subkulturne skupine so na primer, narodi, verske skupine, rasne 

skupine in geografska območja. Subkulturne posebnosti vplivajo tudi  na nakupno vedenje.« 

(Kotler 1998, 175). 

Vse človeške družbe poznajo družbeno slojevitost oziroma družbene sisteme. Lahko ima 

obliko kastnega sistema ali pa je razdeljen v razrede. Predstavniki posameznega družbenega 

razreda imajo podobne vrednote, dohodke, poklic, se podobno vedejo, so iz podobnih okolij, 

zato obstaja velika verjetnost, da izbirajo podobne izdelke in storitve. Družbeni razredi kažejo 

očitne razlike pri naklonjenosti do izdelkov ali blagovnih znamk na področjih avtomobilov, 
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oblačil, stanovanjske opreme in podobnih izdelkov. Zato nekateri tržniki svoje dejavnosti 

usmerijo prav na določen družbeni razred. Tudi pri oglaševanju morajo oglaševalci upoštevati 

jezikovne razlike med razredi in njihova besedila morajo ustrezati ciljnemu razredu, kateremu 

so namenjena (Damjan in Možina 2002). 

Poznavanje in razumevanje kulturnih razlik je v fazi prodaje in marketinga izjemno 

pomembno. Odlična marketinška kampanja je na primer lahko zelo uspešna in priljubljena na 

določenem kulturnem področju, na drugi strani pa jo lahko druga kultura sprejema kot 

neustrezno ali celo žaljivo. Zato je zelo pomembno najprej dobro proučiti kulturne dejavnike, 

ki vplivajo na nakup in pozneje na podlagi teh ugotovitev sprejeti marketinško in prodajno 

strategijo.  

 

3.2 Družbeni dejavniki 

 

Družbeno okolje je dejavnik, s katerim drugi ljudje vplivajo na nakupno vedenje 

posameznikov. 

Kot prvo imamo referenčne skupine. To so skupine, s katerimi se posameznik poistoveti, 

sprejema njihova stališča, vrednote, način dela ali vedenja. Ni treba, da je posameznik član, 

tukaj je pomembno, da vpliva skupina na njegovo vedenje. To so skupine (sindikati, verske 

skupnosti), ki imajo neposreden ali posreden vpliv na posameznike. Na ljudi vplivajo tudi 

skupine, v kateri ne sodelujejo, bi jim pa radi pripadali. Skupine porabnika spodbujajo k 

novemu načinu vedenja in življenjskega sloga, oblikujejo njegov pogled na svet, silijo ga 

lahko v nakup določenih blagovnih znamk. Proizvajalci izdelkov, na katere skupine močno 

vplivajo, morajo najti mnenjske voditelje v referenčnih skupinah in vplivati nanje ter na 

nakupno odločanje porabnikov preko njih (Kodrin 2012). 

Družina igra veliko vlogo pri nakupnem odločanju oz. bi lahko rekli, da je to najpomembnejša 

porabniška nakupna organizacija v družbi in najvplivnejša primarna referenčna skupina. V 

življenju porabnika imamo dve vrsti družin. Primarno družino sestavljajo porabnik in njegovi 

starši, ki na njegovo nakupno odločanje vplivajo posredno, tudi ko ta ne živi več z njimi. 

Ustvarjena družina, ki pa jo sestavljata oba zakonca in otroci, ima bolj neposreden vpliv na 

vsakdanje nakupno vedenje. Seveda člani med seboj sodelujejo, na podlagi lastnosti 
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posameznih članov (znanje, izkušnje ipd.). Vpliv družinskega člana je tudi odvisen od tega, 

kaj bi kupovali. Če damo za primer nakup avtomobila, bi rekli, da v več kot 50 odstotkov 

primerov na ta nakup vpliva mož. Žena pa bi prevladovala recimo pri nakupu pohištva, 

kuhinjskih pripomočkov, zaves, okraskov in podobno (Kotler 1998). 

Nazadnje imamo še vloge in položaje. Človek skozi življenje sodeluje v različnih skupinah – 

v družini, klubih, organizacijah. Njegovo sodelovanje v posamezni skupini lahko opredelimo 

s stališča vloge ali s strani položaja. Človekovo vlogo sestavljajo vse dejavnosti, ki naj bi jih 

opravljal v nekem okolju in vsaka od teh vlog vpliva na nakupno vedenje. Pri kupovanju se 

ljudje odločajo za izdelke, ki kažejo njihovo vlogo in položaj v družbi. Na primer sodnik na 

vrhovnem sodišču ima višji položaj kot vodja prodaje, vodja prodaje pa višjega kot uradnik v 

pisarni (Kotler 1998). 

 

3.3 Osebni dejavniki 

 

Starost in stopnja v življenjskem ciklusu imata zelo pomembno vlogo. Ljudje skozi celo 

življenje kupujejo različno blago in storitve. Med našim odraščanjem se nam spreminjajo 

okusi, želje, navade in potrebe. V prvih letih jedo otroško hrano, med odraščanjem jedo vse, v 

poznih letih pa dietno hrano. Zato je okus pri izbiri oblek, pohištva in podobnih stvari vezan 

na starost. Na porabo tudi vpliva, v katerem življenjskem ciklusu družine, je nekdo, in tako 

tržniki kot ciljne trge pogosto obravnavajo posamezne stopnje v življenjskem ciklusu družine 

(neporočeni, samski, polno gnezdo, potem prazno, samski vdovec ...) (Damjan in Možina 

2002). 

Tudi poklic vpliva na vzorce porabe. Ljudje z različnimi poklici imajo različne nakupovalne 

navade. Na primer delavci v podjetju si kupujejo delovne obleke, pripomočke, medtem ko 

predsednik podjetja kupuje drage obleke, avtomobile in drage jahte. Tržniki skušajo 

prepoznati poklicne skupine z nadpovprečnim zanimanjem za svoje izdelke in storitve. Lahko 

pa tudi podjetje prilagodi izdelke posamezni poklicni skupini (Kotler 1998). 

Pomembno je tudi premoženjsko stanje, ki je določeno z višino porabnikovega dohodka, še 

posebno s tistim delom, ki presega nakupe za pokritje nujnih življenjskih dobrin. Na izbiro 
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izdelkov pa poleg razpoložljivega dohodka vplivajo tudi prihranki in premoženje, dolgovi, 

posojilna možnost in nagnjenost k varčevanju ali k porabljanju (Kotler 1998). 

Življenjski slog je vzorec bivanja, ki se kaže v človekovih aktivnostih, kot so delo, hobiji, 

zabava, šport, v interesih, kot so družina, hrana, moda, v mnenjih o sebi, družbi, politiki, 

kulturi, izdelkih in demografskih lastnostih, kot so starost, spol, poklic. Pomembno je 

proučevanje povezave med skupinami porabnikov določenim življenjskim slogom in izdelki 

podjetja (Obvladovanje prodaje, str. 109). Vendar je življenjski slog posameznika težko 

prepoznati, saj je veliko vplivov na njih. Zato razdelitve porabnikov glede na življenjski stil 

niso splošno veljavne, si pa tržniki lahko prizadevajo blagovno znamko približati določenemu 

življenjskemu slogu (Kotler 1998). 

Z osebnostjo označujemo psihološke lastnosti, zaradi katerih se oseba razmeroma dosledno in 

trajno odziva na svoje okolje. Osebnost je uporabna spremenljivka pri analizi porabniškega 

vedenja (Kotler 1998). Samopodoba je odnos oziroma stališče do samega sebe, vpliva pa 

lahko na človekovo samozavest in samozaupanje. Tržniki proučujejo samopodobo porabnika, 

da bi lahko ustvarili podobe blagovnih znamk, ki se bodo ujemale s samopodobo ciljnih 

porabnikov (Kodrin 2012). 

 

3.4 Psihološki dejavniki 

 

Motivacija je lahko notranja sila ali razlog, ki usmeri posameznika k določenemu cilju. Lahko 

bi pa tudi rekli, da je motiv potreba, ki je dovolj moteča, da človeka prisili k dejanju. Potreba 

se spremeni v motiv, ko postane dovolj močna (Kotler 2004). Kupce pri nakupnem odločanju 

praviloma usmerja več motivov. Motivu, ki usmerja posameznika pri nakupu, pravimo motiv 

rednega kupovanja. Kupci  kupujejo v določeni prodajalni na podlagi motivov, ki so lahko 

cena, storitev, lokacija, poštenost ter prijaznost prodajalcev. »Podjetja preučujejo glavne 

motive, ki vplivajo na nakupno vedenje, z raziskavo motivov. Motive je težko meriti, saj 

pogosto nastanejo na podzavestni ravni. Ker ljudje na splošno niti ne vedo, kaj jih motivira za 

nakup, jih je težko neposredno spraševati o njihovih motivih. Zato večina raziskav temelji na 

intervjujih s kupci« (Potočnik 2005, 114). 
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Zaznavanje je tristopenjski proces, v katerem ljudje izbirajo, obdelujejo in pojasnjujejo 

informacije, ki so jih sprejeli in jim dajejo pomen. Vprašati se je treba, zakaj ljudje zaznavajo 

okoliščine različno. Vsi zaznavamo objekte prek občutkov, ki nam jih posreduje pet čutil. To 

so sluh, vid, voh, tip in okus. Vsak človek podatke sprejema in si jih razlaga po svoje. 

Zaznavanje je odvisno tudi od njihovega odnosa do okolja in od notranjega stanja 

posameznika. Poznamo tri vrste zaznavnih postopkov, to so: selektivna pozornost, selektivno 

izkrivljanje in selektivna ohranitev (Potočnik 2005). 

Človek se uči celo življenje. Človek se večino vedenja nauči. Teoretiki menijo, da je učenje 

splet nagonov, dražljajev, usmerjevalnih namigov, odzivov in ojačitev (Kotler 1998). Znanje 

je rezultat učenja in sestavljajo ga informacije, ki si jih je človek zapomnil. Znanje vpliva na 

vedenje kupcev, in sicer tako, da poiščejo in uporabijo informacijo. Teorija učenja tržnike uči, 

da lahko povečajo povpraševanje po svojih izdelkih tako, da izdelke navežejo na močne 

vzgibe, uporabljajo namige in posredujejo zadovoljstvo (Kotler 2004). 

S pomočjo dejavnosti in učenja se pri ljudeh izoblikujejo prepričanja in stališča, ki prav tako 

vplivajo na nakupno vedenje. Stališče bi opisali kot splošen odnos posameznika do njegovega 

okolja. Stališča so lahko pozitivna, negativna ali nevtralna. Stališča kupca do nekega podjetja 

in njegovih izdelkov vplivajo na uspeh ali neuspeh trženjske strategije podjetja. Za podjetje je 

tudi bolje oziroma bolj smiselno, da skuša izdelek prilagoditi določenim stališčem, kot pa 

poskusiti spremeniti ta stališča. Prepričanje pa je opisna zamisel, ki jo ima oseba o neki stvari. 

Proizvajalce pa seveda zelo zanima, kaj ljudje menijo o njihovih izdelkih in storitvah. Celota 

prepričanj ustvarja podobo izdelka in blagovne znamke, porabniki pa se ravnajo prav po tej 

podobi (Kotler 1998). 

 

3.5 Ekonomski dejavniki 

 

Dva dejavnika, ki močno vplivata na kupce, sta dohodek in cena. Dohodek je pomemben, saj 

je od dohodka, ki ga ima kupec, odvisno, kaj vse si lahko privošči. 

Življenjski standard posameznika opredeljuje višina dohodka, posebno tisti del, ki presega 

izdatke za nujne potrebe. Obstajata dve vrsti izdatkov in sicer izdatki za zadovoljevanje 
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dnevnih življenjskih potreb in izdatke za nakup dobrin trajne vrednosti (Habjanič in Ušaj 

2003).  

Tržnike zanima dohodkovna prožnost povpraševanja po izdelkih. Dohodkovna prožnost 

povpraševanja pove, kako se spreminja povpraševanje po določenem izdelku glede na 

spremembo dohodka porabnikov (Habjanič in Ušaj 2003). 

Cene so lahko za porabnika kriterij dobrega nakupa. Za porabnika je dober nakup takrat, 

kadar mu blago, ki ga kupi, prinese večje zadovoljstvo kot denar, ki ga je potrošil pri nakupu.. 

Porabnik ima lastno predstavo o tem, kakšno ceno mora imeti izdelek in kakšna je najnižja ter 

najvišja cena izdelka. Cena, ki je nižja od spodnje meje, vzbuja nezaupanje v kakovost in 

poreklo izdelka. Cena, ki je višja od zgornje meje, je za kupca nedosegljiva. Kakšni bosta obe 

skrajni mejni vrednosti, je odvisno od kupne moči in ravni zahtev kupcev. Na daljši rok se 

absolutni cenovni meji spreminjata. Marsikateri porabnik na osnovi cene presoja, kakšna je 

kakovost izdelka in pričakuje, da če je cena višja, bo izdelek kakovostnejši. »Cena izdelka 

lahko simbolizira sposobnost in položaj njegovega lastnika, zato nekateri izdelki postanejo 

privlačnejši šele ob dovolj visoki ravni cene« (Habjanič in Ušaj 2003, 45). 

Poznamo tudi druge necenovne dejavnike, kot so kakovost, blagovna znamka, servis, 

garancija, oglaševanje, embalaža, etiketa, plačilni pogoji. 

  

4. PROCES NAKUPNEGA ODLOČANJA POTROŠNIKOV 

 

4.1 Nakupni proces 

 

Nakupni proces bi lahko razumeli kot proces odločanja ali reševanja problemov. To so 

premišljena, zavestna dejanja, s katerimi potem zadovoljimo potrebe. Na končni rezultat 

proces vpliva veliko različnih dejavnikov. Potrošnik se mora obnašati racionalno, previdno ter 

dobro ocenjevati lastnosti izdelkov. Celoten nakup lahko razdelimo na pet stopenj in sicer 

prepoznavanje potreb, iskanje informacij, ocenjevanje alternativ, nakup in rezultat (Damjan in 

Možina 2002) 
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Dejavniki, ki opredeljujejo vrsto nakupnega procesa: 

- Razpoložljivost in različnost alternativ; primer je izbiranje pohištva ali avtomobila. 

- Čas, ki ga ima potrošnik na voljo; v časovni stiski lahko tudi pomembne odločitve 

sprejmemo hitro, včasih pa premišljujemo o nepomembnem nakupu, npr. nakup revije 

pri čakanju na vlak. 

- Stopnja vpletenosti; čeprav je veliko alternativ in dovolj časa, ni nujno, da se bomo 

poglobili v nakupni proces. Odvisno je od stopnje vpletenosti. Močna vpletenost je 

takrat, ko je izdelek pomemben z vidika osnovne motivacije in potreb, ki jih občutimo 

in takrat mora sprejeti pravo odločitev.  

- Na potek vplivajo še drugi dejavniki kot vplivi družbenega in ekonomskega okolja, 

individualne razlike in psihološki procesi (Damjan in Možina 2002). 

 

4.2 Nakupne vloge 

 

Za veliko izdelkov ni težko prepoznati potencialnega kupca, kot na primer ženske kupujejo 

ličila, moški pa avtomobile. Pri drugih izdelkih moramo upoštevati enoto za sprejemanje 

odločitve, ki jo sestavlja več ljudi. Pri nakupnem odločanju ločimo pet vlog (Kotler 1998): 

-  Pobudnik: oseba, ki prva predlaga nakup nekega izdelka ali storitve; 

- Vplivnež: oseba, katere stališče ali nasvet vpliva na odločitev; 

- Odločevalec: oseba, ki se odloča glede posameznih postavk pri nakupu;  

- Kupec: oseba, ki neposredno opravi nakup; 

- Uporabnik: oseba, ki porabi ali uporablja izdelek ali storitev (Merslavič 2005, 28) 

Za podjetje je dobro, da pozna našteti vloge, saj so od njih odvisni zasnova izdelka, 

oblikovanje sporočil ter določitev sredstev, ki jih rabimo za tržno komuniciranje. Pri 

nakupnem odločanju pomaga tržnikom pri določitvi trženjskega programa, poznavanje 

udeležencev in njihovih vlog  (Kotler 1998). 
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4.3 Vrste nakupnega vedenja 

 

Prvo vedenje je kompleksno nakupno vedenje. O takem vedenju govorimo takrat, ko je kupec 

zelo zavzet za nakup in se zaveda pomembnosti razlik med blagovnimi znamkami. Pri visoki 

zavzetosti kupca je značilno, da kupuje drage izdelke, nakup je zahteven, nakup ni pogost ter 

kupuje izdelke, ki so zanj pomembni (primer: prenosni računalnik). Kupec se mora 

premišljeno odločiti za nakup, pred tem mora priti do določenih prepričanj o izdelku in 

oblikovati stališče o njem. Tržnik mora razviti strategijo, ki bi omogočala kupcu spoznati 

značilnosti izdelka, njihovo sorazmerno pomembnost in visoko mesto blagovne znamke 

(Kotler 1998).  

Naslednjo vedenje je nakupno vedenje, usmerjeno k zmanjševanju ravnovesja. Včasih je 

kupec visoko zavzet za nakup, vendar ne opazi pomembnejših razlik med blagovnimi 

znamkami. Kupec se visoko zavzema, saj gre za redek, drag in kočljiv nakup. Tudi za nakup 

se bo razmeroma hitro odločil, saj razlike med blagovnimi znamkami niso tako izrazite. 

Kupec se najpogosteje odzove na ugodne cene ali na nakupne ugodnosti (primer: preproga). 

Po nakupu bi lahko prišlo do neravnovesja, saj lahko kupec zazna neugodne lastnosti izdelka 

ali pa izve za boljše lastnosti izdelka drugih blagovnih znamk. Zato bi morali tržniki 

potrošniku nuditi mnenja in ocene, ki bi mu v zvezi z določeno blagovno znamko vzbudili 

dober občutek (Kotler 1998). 

Tretje vedenje je običajno nakupno vedenje. Za veliko izdelkov velja, da pri nakupu porabniki 

niso tako zavzeti in da jim blagovna znamka ni pomembna. Dober primer je sladkor, kupec 

gre v trgovino in kupi eno od blagovnih znamk. Če kupec redno kupuje isto blagovno 

znamko, rečemo temu navada in to ni posebna zvestoba blagovni znamki. Nizka zavzetost je 

po navadi značilna za večino cenenih in pogosto kupovanih izdelkov. Pri takšnih nakupih 

porabniki ne razmišljajo preveč, katero blagovno znamko bodo kupili in niti ne iščejo 

podatkov o njej. Porabniki nimajo posebnega stališča o določeni blagovni znamki, temveč jo 

izberejo, ker jo poznajo. Značilno je tudi, da po nakupu izdelka ne ocenjujejo. Pri takem 

kupovanju tržniki uporabljajo cenovno in prodajalno pospeševanje. Oglasi naj se pogosto 

ponavljajo in naj bodo kratki, oglaševanje pa je najbolj učinkovito na televiziji. Tržniki lahko 

poskusijo zvišati nizko zavzetost, kot na primer, da izdelek povežejo z dejavnikom, ki zadeva 
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kupca, potem povezava izdelka z določenim življenjskim položajem ali pa dodajo včasih 

izdelku kakšno novo lastnost (Kotler 1998). 

Četrto vedenje je nakupno vedenje, usmerjeno k raznolikosti. Za tako vedenje je značilna 

nizka zavzetost kupca, čeprav ima precejšno raznolikost blagovnih znamk. Poleg tega še 

velja, da potrošniki pogosto menjavajo blagovno znamko, dober primer bi bili kolački. 

Porabnik ima določeno prepričanje, izbere blagovno znamko in jo nato ceni med porabo. 

Naslednjič pa se zaradi radovednosti ali zaradi želje po drugačnem okusu odloči za drugo 

blagovno znamko .Do menjave blagovnih znamk pride zaradi potrebe po raznolikosti, ne 

zaradi nezadovoljstva. Tukaj bo vodilni proizvajalec spodbujal običajno nakupno vedenje 

tako, da se bo izogibal morebitnim izčrpanim zalogam in da bo vlagal v redno opominjevalno 

oglaševanje. Tako bodo manjši proizvajalci pri kupcih spodbujali zanimanje za svoje 

blagovne znamke z nižjimi cenami, s kuponi za ugodnosti pri nakupu, z brezplačnimi vzorci 

ter da se splača poskusiti kaj novega (Kotler 1998). 

 

4.4 Stopnje v procesu nakupnega odločanja 

 

Proces odločanja o nakupu označimo kot celovit proces porabnikovega odločanja, ki 

večinoma poteka v petih stopnjah. Predvsem pri izdelkih z nizko zavzetostjo porabnika lahko 

slednji preskoči ali pa zamenja določene stopnje. Model vsebuje vse postavke, s katerimi se 

sreča porabnik, ki prvič kupuje izdelek z visoko stopnjo nakupne zavzetosti (Vukasović 

2013). 

Slika 4.1: Petstopenjski model odločanja porabnikov o nakupu 

 

Vir: Kotler, 1996. 

Prva stopnja je prepoznavanje potreb. Ko porabnik zazna potrebo, se začne nakupni proces. 

Takrat njegovo stanje v trenutku ne ustreza stanju, kakršno si želi. Potrebo lahko sprožijo 

notranji ali zunanji dražljaji. Pri notranjih dražljajih običajna človekova potreba (žeja, 

lakota...) doseže prag in jo spremeni v dražljaj. Lahko pa tudi vzbudi zunanje kot primer 
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nekdo, ki gre mimo pivnice in mu pivo vzbudi žejo, nekdo pa lahko vidi oglas za nov sesalnik 

in takrat zazna potrebo. Tržnik mora poznati okoliščine, ki sprožijo posamezne potrebe. Na 

podlagi informacij večjega števila porabnikov tržnik lahko ugotovi, kateri so najpogostejši 

dražljaji, ki sprožijo zanimanje za neko vrsto izdelkov in s temi podatki nato zasnuje tržniške 

strategije, ki bodo pritegnile porabnike (Kotler 1998). 

Druga stopnja je iskanje podatkov in informacij. Porabnik bo skušal poiskati dodatne 

informacije. Ločimo dve ravni iskanja. Pri nižji ravni smo pozornejši na podatke o nekem 

izdelku. Kažemo zanimanje za pogovore, oglase in prijatelje. Pri višji ravni iskanja gre za to, 

da začnemo dejavno iskati podatke: poizvedujemo pri prijateljih, zbiramo tiskane oglase, se 

skušamo dobro poučiti o izdelku ipd. Poizvedovanje je odvisno od dostopnosti informacij, od 

količine podatkov, ki jih imamo, ter od zadovoljstva nad podatki, ki smo jih pridobili (Kotler 

1998). 

Za tržnika so pomembni poglavitni viri podatkov, na katere se bo obrnil porabnik, in 

sorazmerni vpliv, ki ga ima vsak od virov na nakupno odločitev. Porabniške vire delimo na 

štiri skupine:  

- Osebni viri: družina, prijatelji, sosedje, znanci. 

- Poslovni viri: oglaševanje, prodajno osebje, embalaža, posredniki. 

- Javni viri: množična občila, porabniške organizacije. 

- Izkustveni viri: ravnanje z izdelkom, uporaba izdelka (Kotler 1998). 

Sorazmerna količina in vpliv posameznih virov podatkov sta odvisna od vrste izdelkov ter od 

značilnosti kupca. Lahko bi posplošila, da porabnik dobi največ podatkov o izdelku iz 

poslovnih virov, ki so pod nadzorom tržnikov. Po drugi strani imajo največji učinek osebni 

viri informacij. Vsak vir različno vpliva na nakupno odločitev (Kotler 1998). 

Tretja stopnja je ocenjevanje možnosti ali vrednotenje alternative. Vsak porabnik ima svoje 

načine ocenjevanja v nakupnih situacijah. Čeprav obstaja veliko postopkov presojanja, 

porabnik običajno presoja razumsko in zavedno. Porabnik skuša z nakupom pokriti potrebo in 

rešiti problem. Ker pričakuje od izdelka določeno korist, bodo pri ocenjevanju odločilne tiste 

lastnosti, ki mu ponujajo iskano korist. Značilnosti izdelka, ki bodo porabniku zanimive in 

odločilne, se od izdelka do izdelka razlikujejo. Primer porabnika, ki se zanima za hotel na 

plaži, bodo zanimale oddaljenost hotela do morja, primernost plaže za otroke, bazen, sobe, 
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cena, hrana ipd. Porabniki se razlikujejo, glede na to, katere lastnosti so zanj bolj ali manj 

pomembne. Največji pomen porabnik pripisuje tistim lastnostim, ki prinašajo iskane koristi. 

Porabnik nato oblikuje svoje stališča do različnih blagovnih znamk s postopkom presojanja 

lastnosti (Kodrin 2012). Tržniki morajo ugotoviti stopnjo pomembnosti, ki jo porabniki 

pripisujejo različnim lastnostim. Porabnikovo ocenjevanje lahko pokažemo z modelom 

pričakovane vrednosti izbire (Habjanič in Ušaj 2003). Tukaj gre za enega izmed več modelov, 

s katerim lahko opisujemo porabniško ocenjevanje različnih možnostih. Takšna prepričanja 

ustvarjajo podobo blagovne znamke. Porabnikova prepričanja o določeni blagovni znamki se 

spreminjajo glede na pridobljene izkušnje ter glede na učinek selektivne zaznave, 

selektivnega izkrivljanja in selektivne ohranitve. Porabnikovo stališče do posameznih 

blagovnih znamk se izoblikuje skozi ocenjevalni postopek (Kotler 1998).       

Četrta stopnja je nakupna odločitev. Na stopnji presojanja porabniki oblikujejo prednostno 

lestvico blagovnih znamk, ki so v izbirnem nizu. Izoblikuje se nakupna namera za tisto 

blagovno znamko, ki se uvrsti najvišje. Med nakupno namero in nakupno določitvijo lahko 

posežeta dva dejavnika. Prvi dejavnik so stališča drugih. Stališče druge osebe lahko spremeni 

porabnikove preference in je odvisno od moči negativnega stališča druge osebe do blagovne 

znamke ter koliko je porabnik motiviran, da se podredi željam drugih. Res je tudi, da se 

porabnikove preference do blagovne znamke okrepijo, kadar nekdo, ki ga porabnik ceni, prav 

tako pozitivno oceni isto blagovno znamko. Vpliv drugih postane zapleten, če poskuša 

porabnik zadovoljiti več bližnjih oseb, katerih mnenja si nasprotujejo. Podobno vlogo igrajo 

tudi infomediarji, ki objavljajo svoje ocene. Drugi dejavnik so nepričakovane okoliščine, ki 

lahko spremenijo nakupno namero. Preference in nakupne namere niso v celoti zanesljivi 

napovedovalci nakupnega vedenja. Porabnikova odločitev, da odloži nakupno odločitev, jo 

spremeni ali se ji izogne, je pogojena z zaznanim tveganjem. Obseg zaznanega tveganja se 

lahko spreminja glede na količino denarja, obseg negotovosti glede lastnosti in glede na 

stopnjo porabnikove samozavesti. Porabniki nato razvijejo navade, s katerimi zmanjšajo 

tveganje in to vključuje izogibanje odločitvi, zbiranje informacij od prijateljev in dajanje 

prednost tistim blagovnim znamkam, ki so jim znane. Zato morajo tržniki poznati dejavnike, 

ki bodo pri porabniku vzbudile občutek tveganja, ter mu nuditi informacije in podporo pri 

zmanjševanju zaznanega tveganja (Kotler 2004). 

Peta stopnja je ponakupno vedenje ali rezultat nakupa. Po nakupu izdelka bo porabnik občutil 

neko raven zadovoljstva ali nezadovoljstva. Čeprav je izdelek prodan, se tržnikovo delo ne 
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konča, ko je izdelek prodan. Tržniki morajo zato spremljati ponakupno zadovoljstvo, 

ponakupna dejanja in uporabo izdelka. Ponakupno zadovoljstvo določa, ali bo kupec z 

nakupom izredno zadovoljen, dokaj zadovoljen ali pa bo nezadovoljen. Kupčev zadovoljstvo 

je rezultat ujemanja kupčevih pričakovanj in zaznane kakovosti izdelka. Torej, kadar je 

zaznava kakovosti slabša od pričakovane, je kupec razočaran; če je enaka, je zadovoljen; če je 

boljša, je kupec navdušen. Ti občutki bodo torej odločali, ali bo kupec v prihodnje izbral enak 

izdelek ter ali bo drugim o izdelku govoril lepe ali grde stvari. Prodajalci, prijatelji ali drugi 

viri informacij v veliki meri vplivajo na zadovoljstvo kupcev, saj s svojimi sporočili o 

kakovosti izdelkov k temu znatno pripomorejo. V primeru, da je pričakovanje previsoko, je 

kupec nezadovoljen. Obstajajo različni stili soočanja z nezadovoljstvom. Nekateri takšno 

nezadovoljstvo še povečajo in so izjemno nezadovoljni, drugi pa ga zmanjšajo in so manj 

nezadovoljni. Zato morajo biti obljube o izdelku poštene in iskrene, zato da je zadovoljstvo po 

nakupu. Če je kupec z nakupom zadovoljen, bo to močno vplivalo na njegovo vedenje in bo 

zelo verjetno izdelek ponovno kupil. To se velikokrat pokaže v primeru nakupa avtomobila 

določene znamke, saj se zadovoljni kupec vrne v nakup enake blagovne znamke in o tem 

govori le lepo. To je tudi za prodajalca najboljša reklama. Nezadovoljen kupec lahko izdelek 

vrne in zamenja, ali pa ga zavrže. Na podlagi različnih informacij, ki jih pridobi o izdelku, se 

lahko tudi pritoži v podjetju, kjer je kupil ali pa najame odvetnika oz. se pritoži drugi državni 

instituciji. Če je kupec nezadovoljen, največ izgubi prodajalec, ker je slabo opravil nalogo 

zadovoljevanja stranke. Izdelek kupec neha kupovati in o nezadovoljstvu posvari še prijatelje. 

Za učinkovit način zmanjševanja naročil in vračanja izdelkov, je pomembno ponakupno 

komuniciranje s kupci. Podjetja lahko svojim kupcem pošljejo pismo, kjer jim čestitajo za 

odličen nakup ali pa se odločijo za oglas, kjer predstavijo zadovoljne lastnike blagovne 

znamke. Lahko jih tudi povprašajo po mnenju oz. dajanju predlogov za izboljšave ali pa jim 

pošiljajo revije s članki, ki opisujejo njihove izdelke. Seveda je pomembno tudi hitro 

reševanje pritožb strank. Spremljanje, kaj uporabnik dela z izdelkom in kako ga na koncu 

zavrže, je pomembna informacija, ki jo potrebuje tržnik. V primeru, da porabnik da izdelek v 

omaro, verjetno z njim ni zadovoljen in ga verjetno ne bo priporočil drugim. Lahko pa ga 

proda ali zamenja in je potem manjša prodaja novih izdelkov. Kako uporabniki izdelke 

zavržejo, ko jih nehajo uporabljati, morajo vedeti dobri tržniki. Obstaja ekološko zavedanje, 

da je potrebno naravi neprijazne izdelke ustrezno zavreči.  
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5. TRG GAZIRANIH SLADKIH PIJAČ  

 

5.1 Definicija gazirane pijače 

 

Gazirane pijače ali naplinjene pijače, ki so povečini sladkane, so lahko tudi zelo škodljive 

brezalkoholne pijače z umetno dodanim raztopljenim ogljikovim dioksidom (CO2), v obliki 

ogljikove kisline. S tem dodatkom pijačam izboljšujejo okus in/ali teksturo. Uživalce 

napolnijo z veliko količino sladkorja, povzročajo pa tudi različne bolezni, od raka do 

diabetesa (Društvo Gurman 2017). 

Ogljikov dioksid je znan kot aditiv E290, uporabljajo pa ga kot konzervans in kot 

dezinfekcijsko sredstvo. Umeščen je v srednjo kategorijo škodljivosti aditivov: »lahko je 

škodljiv«. V pijači ustvari pH kislo okolje, znano pa je, da telo najbolje deluje v pH 

nevtralnem okolju (Društvo Gurman 2017). 

 

5.2 Sladkor v gaziranih sladkih pijačah 

 

Sladke pijače vsebujejo velike količine sladkorja in poleg tega najdemo v njih še veliko 

drugih snovi. Sladkor škoduje našemu zdravju, zato je dobro, da bi zmanjšali vnos sladkorja.  

Najbolj problematične sestavine sladkih pijač so koruzni sirup, kofein, umetna barvila, 

fosforna kislina, benzonat itd. Sladke pijače povzročajo tudi debelost, raka, visok krvni tlak, 

holesterol, depresijo, mašenje žil, tesnobo, prebavne težave, težave s kostmi in še kaj bi se 

našlo. 

Coca cola, Fanta, Sprite imajo veliko vsebnost sladkorja, zato so tudi visoko kalorične pijače. 

Coca cola in podobne pijače vsebujejo okoli 11 gramov sladkorja na deciliter. V pollitrski 

plastenki se torej nahaja 55 gramov sladkorja, kar pomeni 13 čajnih žličk sladkorja! Enako 

velja za energijske pijače in sadne sokove. Ko razmišljamo o pijačah, moramo imeti vedno 

pred očmi njihovo dvojno vlogo. So osrednjega pomena za življenje, hkrati pa lahko nudijo 

ugodje, celo užitek. Industrija pijač je zelo heterogena. Vključuje poceni proizvode in 

luksuzne izdelke. Embalaža pijač je močno prepletena s stroški, učinki in izzivi, medtem ko je 

v nekaterih primerih določena s tradicijo in starodavnimi rituali. Zadnje desetletje zaznamuje 

presenetljiva rast kakovosti in specializacije pijač.  
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Slovenski trg pokrivajo različne pijače, ki se prodajajo pod nacionalnimi ali globalnimi 

blagovnimi znamkami. Še vedno velja, da je blagovna znamka ime, znak, simbol ali oblika 

oziroma kombinacija teh elementov, ki služijo za prepoznavanje in ločevanje blaga in storitev 

enega ali skupine podjetij od konkurenčnih podjetij.  

 

5.3 Predstavitev trga gaziranih sladkih pijač v Sloveniji 

 

V naslednjem poglavju bom predstavila trg gaziranih sladkih pijač v Sloveniji. Najprej bom 

predstavila blagovne znamke, ki so s strani potrošnikov na slovenskem trgu najbolj 

prepoznavne. Za tem se bom osredotočila na najpomembnejše ponudnike gaziranih sladkih 

pijač v Sloveniji, ter predstavila njihove glavne značilnosti. Prav tako bodo predstavljeni 

produkti posameznih ponudnikov, ki so pomembni za raziskovalni del diplomske naloge. Na 

koncu poglavja bom nekaj besed namenila še nevarnostim, ki prežijo na ponudnike, oziroma 

političnemu okolju, ki lahko posebej vpliva na celotno panogo. 

 

5.3.1 Prepoznavnosti blagovnih znamk gaziranih sladkih pijač  

 

V spodnji sliki je predstavljenih deset najmočnejših blagovnih znamk leta 2016 na 

slovenskem trgu. Moč blagovne znamke je bila s strani agencije Valicon izmerjena med 

septembrom in oktobrom leta 2016 in je temeljila na prepoznavanju, osebnih izkušnjah in 

uporabi blagovne znamke. Vzorec je zajemal 1000 anketirancev, starih med 15 in 65 let, 

uporabljene so bile metode osebnega intervjuvanja in spletnega anketiranja.  

 

Slika 5.1: Deset najmočnejših blagovnih znamk v Sloveniji leta 2016 

Uvrstitev Blagovna znamka 

1. mesto Barcafe 

2. mesto Coca-Cola 

3. mesto Cedevita 

4. mesto Fructal 
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5. mesto Argeta 

6. mesto Radenska 

7. mesto Alpsko mleko 

8. mesto Cockta 

9. mesto Milka 

10. mesto Donat Mg 

 

Vir: Valicom, 2017. 

V zgornji sliki lahko opazimo, kar tri ponudnike gaziranih sladkih pijač. Potrošniki, zajeti v 

analizo, so na drugo mesto uvrstili Coca-Colo, na šesto mesto Radensko, na osmo mesto pa 

Cockto. Pri Radenski je treba omeniti, da ne proizvaja zgolj gaziranih sladkih pijač, ampak je 

njena prepoznavnost v večji meri osredotočena na mineralno vodo. Na podlagi raziskave torej 

ugotavljamo, da so blagovne znamke na slovenskem trgu močno prisotne in da prevladujejo 

ponudniki pijače. 

 

5.3.2 Ponudniki gaziranih sladkih pijač na slovenskem trgu  

 

Atlantic Grupa (Cockta) 

Na slovenskem trgu je med najbolj prepoznavnimi sladkimi pijačami Cockta. Začetki Coctke 

segajo v petdeseta leta prejšnjega stoletja, ko je oče Cockte Emerik Zelinka v takratnem 

podjetju Slovenija vino ustvaril gazirano sladko pijačo Cockto. Uporabil je plodove šipka, 

čisto izvirsko vodo, karameliziran sladkor, vitamin C in različna zelišča, s pomočjo katerih je 

pridobil značilen okus. Pijača je ustvarjena z namenom zagotoviti alternativni produkt 

ameriški Coca-Coli. Glavna značilnost Cockte so prav njene sestavine, za razliko od nekaterih 

drugih gaziranih sladkih pijač Cockta ne vsebuje kofeina in ortofosforne kisline in drugih 

zdravju potencialno škodljivih snovi (Cockta 2017).  

Blagovna znamka je od leta 2010 v lasti Atlantic Grupa, d. d, ki pijačo prodaja na tržiščih v 

Sloveniji, Bosni in Hercegovini, Črni gori, Makedoniji, Srbiji in na Hrvaškem (Atlantic Grupa 

2017).  
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Za Cockto je značilna močna navezanost slovenskega oziroma prebivalstva z območja 

nekdanje Jugoslavije na blagovno znamko, kar se jasno vidi tudi v strategiji trženja, ki je 

izrazito usmerjena v domače prebivalstvo. Pijača je priljubljena tudi med relativno starejšo 

populacijo, kar je odraz premišljenega trženja s poudarkom na ustvarjanju nostalgije med 

prebivalci nekdanje skupne države. Primer slednjega je dobro ponazorjen s slogani »Pijača 

vaše in naše mladosti, Še vedno najboljša, Prve ne pozabiš nikoli«. 

Radenska (Ora in Stil) 

Med domačimi proizvajalci je zagotovo najbolj prepoznavna Radenska s svojimi gaziranimi 

sladkimi pijačami Oro in Stilom. Ora velja za eno izmed prvih bolj prepoznavnih blagovnih 

znamk v Sloveniji. Osvežilna brezalkoholna pijača je pripravljena na osnovi naravne 

mineralne vode, ki vsebuje vrelcu lastni ogljikov dioksid in dodatek sadnega soka. Produkt je 

na voljo v več različicah, kot so Ora Original, Ora Exotic, Ora Banana-kivi, Ora Limona ter 

Ora Belo grozdje (Radenska, 2017). 

V prodajnem asortimaju Radenske najdemo tudi brezalkoholno gazirano pijačo z nizko 

energijsko vrednostjo pod imenom Stil. Stil vsebuje naravno mineralno vodo Radenska, 

naravne arome pomaranče ali limone. Pijača ne vsebuje konzervansov in ima nizko energijsko 

vrednost in vsebuje samo 1,7 odstotka sladkorja. Pijača je polnjena v dvolitrski plastenki, zato 

je še posebej primerna za domačo porabo (Radenska, 2017). 

Pepsi 

PepsiCo je veliko mednarodno proizvodno podjetje hrane in pijače z neto prihodki več kot 65 

milijard ameriških dolarjev. Portfelj podjetja vsebuje 22 svetovno prepoznavnih blagovnih 

znamk. Najbolj prepoznavne blagovne znamke so Quaker, Tropicana, Gatorade, Frito-Lay in 

Pepsi-Cola. Podjetje izkorišča ekonomije obsega v fazi oglaševanja produktov in nekatere 

med njimi predstavlja kot komplemente. Omenimo lahko primer Pepsi Cole in slane prigrizke 

Frito-Lays. Med pijačami, ki so za nas najbolj pomembne, lahko omenimo tiste, ki se 

prodajajo na slovenskem trgu, to so Pepsi Cola, Pepsi Cola Light in 7up. Glavna značilnost 

podjetja Pepsi Cola pa je zagotovo njihova močna marketinška strategija. Pepsi svoje 

produkte v televizijskih oglasih pogosto predstavlja s pomočjo največjih svetovnih 

zvezdnikov s področja športa in glasbe. 
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Podjetje Pepsi Cola je v Sloveniji prisotno že od leta 1990, ko je s slovenskim podjetjem 

Radensko sklenilo pogodbo o licenčni polnitvi pijač družine Pepsi. Radenska je tako 

odgovorna za prodajo, distribucijo in trženje pijače na slovenskem trgu (Pepsi 2017). 

Coca-Cola HBC Slovenija 

Blagovna znamka Coca-Cola je vredna neverjetnih 67 milijard ameriških dolarjev (to je 

razlika med njenimi dejanskimi sredstvi – 15 milijard dolarjev – in vrednostjo delnic, ki ji jo 

priznava trg). Ustvarjalcem blagovne znamke Coca-Cola je z dolgoletnim ponavljanjem 

čustvenih apelov in komuniciranjem ameriških sanj, vrednot, osebnosti in sloga uspelo iz 

»sladkane« vode ustvariti eno izmed najmočnejših in najbolj zaželenih blagovnih znamk na 

svetu, z njej lastno ter svetovno prepoznavno identiteto. Coca-Cola je s svojim pomenom, 

sporočilnostjo in vrednostjo, brez dvoma eden izmed največjih dosežkov sodobnega trženja 

(Korelc 2010). 

Svetovno verjetno najbolj prepoznavna blagovna znamka sladkih pijač Coca-Cola svoje 

produkte na slovenskem trgu prodaja s franšiznim modelom v sodelovanju z družbo Coca-

Cola HBC Slovenija. Družba opravlja vse prodajne, marketinške in distribucijske dejavnosti 

na slovenskem trgu. Ključni produkti blagovne znamke so Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta 

in Sprite. Podjetje veliko pozornosti namenja tudi marketinškim kampanjam. Coca-Cola je na 

slovenskem trgu močno prisotna s televizijskimi oglasi, organiziranimi promocijskimi 

dogodki ter sponzorstvi in donatorstvi (Coca-Cola, 2017). 

 

5.2.3 Substituti gaziranim sladkim pijačam 

 

Substituti predstavljajo izdelke ali storitve, ki zadovoljujejo enako potrebo, vendar so različni 

od izdelkov in storitev v panogi, ki jih proučujemo. Večje kot je število substitutov in bolj kot 

so dostopni kupcem, več alternativ imajo na razpolago. S tem se povečuje elastičnost 

povpraševanja. Če se cena substituta zniža, je velika verjetnost, da bo del kupcev posegel po 

substitutu. S tem podjetje, ki ponuja substitute, onemogoča podjetjem iz druge panoge, da 

povišajo ceno. Z omejevanjem maksimalne cene substituti omejujejo dobičkonosnost panoge, 

ki jo proučujemo. 
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Ko podjetje analizira substitute v določeni panogi, mora biti pozorno na cene substitutov, 

stroške zamenjave proizvajalca ali dobavitelja, moč blagovnih znamk in pripadnost kupcem 

specifičnim izdelkom (Mikrobiz 2017). 

Substitute sladkim gaziranim pijačam najdemo vsepovsod. Vezani pa so predvsem na 

trenutno potrošnikovo željo po zadovoljevanju določene specifične potrebe. Potrebno je 

namreč razumeti, zakaj in pod kakšnimi pogoji potrošniki uživajo sladke gazirane pijače.  

Pogosto posegamo po sladkih pijačah z vsebnostjo kofeina v primeru daljše in naporne vožnje 

z avtomobilom. Namen zaužitja je v tem primeru vnos snovi, ki bi nam omogočile dodatno 

energijo in povečano zbranost. Alternativna možnost bi v omenjenem primeru lahko bila tudi 

skodelica kave. Povsem drug namen uživanja imajo lahko potrošniki mlajših starostnih 

skupin, ki sladke gazirane pijače pogosteje uživajo zaradi njihovega sladkega okusa. Slednjim 

bi alternativno možnost lahko predstavljale druge sladke pijače. Tisti potrošniki, ki želijo 

potešiti potrebo po žeji, pa bi kot substitut lahko izbrali navadno vodo ali pa gazirano vodo 

brez sladkorja, moški del populacije pa bi se odžejal tudi ob kozarcu mrzlega piva. 

 

5.3.4 Nevarnosti za trg gaziranih sladkih pijač v Sloveniji  

 

Ugotavljamo, da je trg gaziranih sladkih pijač v Sloveniji relativno dobro pokrit z domačimi 

slovenskimi proizvajalci, ki jih dobro dopolnjujejo svetovno znane blagovne znamke s 

področja sladkih pijač. Z vse večjim poudarjanjem zdravega načina prehranjevanja in 

uživanja pijač pa države vse pogosteje razmišljajo o formalnih oziroma zakonskih omejitvah 

prodaje hrane in pijače, ki bi ob prekomernem uživanju lahko škodovali zdravju.  

V Sloveniji je bil že podan predlog zakona o davku na sladkor in sladila v brezalkoholnih 

pijačah. Ta bi proizvajalce in prodajalce sladkih pijač dodatno davčno obremenil za 0,001 

evra na gram sladkorja v brezalkoholni pijači (Delo, 2017). 

Namen obdavčitve je zajezitev prekomerne potrošnje, ki posredno ali neposredno negativno 

vpliva na zdravje ljudi. Negativni vpliv sladkih pijač izvira predvsem iz čezmerne potrošnje 

sladkorja in drugih dodatkov, ki poslabšujejo zdravstveno stanje in spodbujajo čezmerno 

telesno težo ljudi (Dnevnik, 2017). 



Novak, Sara. 2017. »Dejavniki odločanja potrošnikov pri nakupu gaziranih sladkih pijač v 

Sloveniji.« Diplomska naloga. Fakulteta za uporabne družbene študije 

 
  

28 
 

Zgornje omejitve in sprejetje podobnih zakonov lahko pomembno vplivajo na razvoj trga v 

Sloveniji. Panoga lahko postane manj privlačna za vstope novih proizvajalcev in posledično 

tudi manj konkurenčna. S tem bi potrošniki lahko izgubili širino prodajnega izbora, s 

sprejetjem zakona pa bi plačevali tudi višjo ceno za proizvode brezalkoholnih pijač, med 

katere uvrščamo tudi gazirane sladke pijače. 

 

6. RAZISKAVA 

 

6.1 Metodologija 

 

Raziskave sem se najprej lotila s primerjavo slovenske in tuje strokovne literature. Primerjala 

in proučila sem dejavnike s področja obnašanja potrošnika in nakupnega odločanja. Nato sem 

se posvetila raziskavi trga gaziranih sladkih pijač v Sloveniji, pri čemer sem poskušala 

ugotoviti, kateri so glavni tuji in domači ponudniki sladkih gaziranih pijač. 

Ker je anketa najpogostejši način neposrednega zbiranja podatkov v družboslovju, ekonomiji 

in poslovnih vedah, sem se z njo lotila analize dejavnikov odločanja kupcev pri nakupu 

gaziranih sladkih pijač. Instrument, s katerim zbiramo podatke v anketi, je anketni vprašalnik. 

Vprašalnik sestavljajo vnaprej pripravljena vprašanja, pri katerih je predvidena tudi oblika 

odgovorov (Ograjenšek 2005). 

Potencialne anketirance sem na različne načine pozvala, naj izpolnijo spletni vprašalnik: 

preko družbenih omrežij in preko elektronske pošte … Odgovori so se avtomatsko shranili na 

strežnik mojega računalnika. Posebnosti spletne ankete so hitrost, fiksni stroški, specifična 

populacija, računalniška pismenost, interaktivnost ter grafične in multimedijske možnosti. 

Hitrost se v največji meri odraža v dostopnosti ankete. Anketa je na spletu anketirancu 

enostavna in hitro dosegljiva, odgovori pa se hitro in strukturirano beležijo v elektronski 

obliki. V primerjavi s poštno anketo je spletna anketa znatno hitrejša, ker je čas med začetkom 

in koncem anketiranjem občutno manjši. Velika prednost spletnih anket je tudi zasebnost. Ker 

nismo fizično prisotni pri izpolnjevanju, se anketiranec počuti varno (Ograjenšek 2005). 
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6.2 Namen, cilji in hipoteze 

 

6.2.1 Namen 

 

Namen teoretičnega dela je, da s pomočjo domače in tuje znanstvene literature analiziram in 

proučim spoznanja o nakupnem odločanju potrošnikov. Namen empiričnega dela pa je 

prikazati lastno raziskavo o odločanju potrošnikov pri nakupu gaziranih sladkih pijač v 

Sloveniji. Torej, kaj je glavni dejavnik oz. na podlagi česa potrošniki kupujejo gazirane sladke 

pijače. 

Namen naše naloge je boljše razumevanje nakupnega vedenja in podroben vpogled v nakupne 

navade slovenskih potrošnikov gaziranih pijač, ki bi bil lahko tudi v pomoč ponudnikom 

gaziranih pijač v Sloveniji pri oblikovanju in sprejemanju poslovnih in marketinških 

usmeritev za svoje produkte. 

 

6.2.2 Cilji 

 

Cilji diplomske naloge so: 

- spoznati vedenje potrošnika in dejavnike obnašanja potrošnikov, 

- definirati nakupno obnašanje potrošnikov, 

- spoznati proces nakupnega odločanja, 

- analizirati dejavnike odločanja pri nakupu gaziranih sladkih pijač, 

- izvesti raziskavo s pomočjo vprašalnika in 

- ugotoviti prevladujoč dejavnik pri izbiri izdelka. 

 

6.2.3 Hipoteze  

 

H1: Za nakup sladkih pijač se v največji meri odločajo populacije nižjega starostnega razreda. 

H2: Dejavnika, ki v največji meri vplivata na nakup gaziranih sladkih pijač, sta blagovna 

znamka in cena. 
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H3: Dejavnika, ki najmanj vplivata na nakup sladkih gaziranih pijač, sta država porekla in 

embalaža. 

H4: Izobrazba kupcev je dejavnik, ki pomembno vpliva na pogostost uživanja sladkih 

gaziranih pijač. Bolj izobraženi kupci manj pogosto uživajo sladke gazirane pijače.  

H5: Najbolj prepoznavna gazirana sladka pijača v Sloveniji je Coca-Cola. 

 

6.3 Priprava vprašalnika in raziskava 

 

Zbiranje primarnih podatkov bom izvedla s pomočjo anketnega vprašalnika. Namen ankete je 

ugotoviti, kateri so ključni dejavniki odločanja za nakup gaziranih sladkih pijač. Anketni 

vprašalnik bo sestavljen iz začetnih demografskih vprašanj, ki nam bodo v analizi pomagala 

odgovoriti na populacijska vprašanja. Anketni vprašalnik bo vseboval tudi merjenje stališč z 

Likertovo lestvico. Na prvi strani spletne ankete bo spremni dopis, ki bo nagovoril oziroma 

motiviral anketiranca za sodelovanje v anketi. Vprašanja bodo ustrezno oštevilčena in 

strukturirana ter bodo jasno in direktno nagovarjala anketiranca.  

Čeprav vprašalnik dobro poznamo, obstaja veliko možnosti, da ni razumljiv širši množici in 

bodo anketiranci pri izpolnjevanju naleteli na kakšno težavo ali ne razumevanje posameznega 

vprašanja. Zato ga je bilo treba predhodno preveriti. Predvsem to velja za spletne vprašalnike, 

ker nismo fizično prisotni pri izpolnjevanju in posredovanje žal ni možno. Zato sem najprej 

naredila manjše število testnih vprašalnikov in pozneje glede na potrebe še uredila popravke. 

 

6.4 Rezultati analize dejavnikov odločanja potrošnikov pri nakupu gaziranih sladkih 

pijač 

 

Najprej bodo predstavljene demografske značilnosti sodelujočih anketirancev. V anketi je 

sodelovalo 150 anketirancev s celotnega območja Slovenije. V popolnosti jih je bilo rešenih 

134, v 16 primerih sem zaznala neustrezno rešeno anketo oziroma ni bilo odgovora na vsaj 

eno spremenljivko.  
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6.4.1 Struktura po spolu 

 

V analizo smo želeli vključiti čim bolj enakomerno razmerje med moško in žensko 

populacijo, v želji po čim bolj celovitem pogledu na razlike med potrošniki. V spodnjem 

grafu je predstavljeno populacijsko razmerje med spoloma. 

Slika 6.1: Grafično prikazana struktura po spolu 

 

Vir: Novak, anketa (2017) 

V anketi je sodelovalo 70 moških oziroma 49 odstotkov celotne populacije ter 73 žensk 

oziroma 51 odstotkov celotne populacije. Razmerje je praktično enako, kar pomeni, da smo 

zelo dobro zajeli spolno strukturo, zato lahko pričakujemo dobre in relevantne demografske 

rezultate vezane na spol anketirancev. 

 

6.4.2 Starostna struktura 

 

Zelo pomembna z vidika nakupovanja sladkih gaziranih pijač je tudi starostna struktura 

populacije. V analizi smo poskušali ugotoviti, ali je katera izmed starostih skupin bolj 

nagnjena k nakupovanju sladkih gaziranih pijač. 



Novak, Sara. 2017. »Dejavniki odločanja potrošnikov pri nakupu gaziranih sladkih pijač v 

Sloveniji.« Diplomska naloga. Fakulteta za uporabne družbene študije 

 
  

32 
 

Slika 6.2: Grafično prikazana struktura po starosti 

 
Vir: Novak, anketa (2017) 

 

V anketi je sodelovalo največ anketirancev starih med 19 in 29 let, teh je bilo 53 oziroma 36 

odstotkov. Druga po obsegu sodelujočih je bila skupina starih med 30 in 49 let, teh je bilo 42 

oziroma 28 odstotkov. V anketi je sodelovalo tudi 24 oziroma 16 odstotkov mlajših od 18 let 

ter 24 oziroma 16 odstotkov starejših od 50 let. V nadaljevanju bomo izvedeli tudi, kdo 

največ pije oziroma katera starostna skupina največkrat uživa pijače. 

 

6.4.3 Struktura formalne izobrazbe populacije 

 

Anketirance smo povpraševali tudi po njihovi najvišje doseženi formalni izobrazbi do 

trenutka izpolnjevanja ankete. Različni razredi izobrazbe so pomembni, če bi podrobneje 

analizirali obnašanje potrošnikov glede na stopno izobrazbe in njihove odločitvene dejavnike. 

Slika 6.3: Grafično prikazana struktura po formalni izobrazbi 
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Vir: Novak, anketa (2017) 

 

Največjo frekvenco imajo anketiranci z doseženo poklicno ali srednjo izobrazbo, teh je bilo 

36 oziroma 26 odstotkov celotne populacije. Med manj zastopanimi skupinami so anketiranci 

z doseženo magistrsko ali doktorsko stopnjo izobrazbe, teh je bilo 14 oziroma 10 odstotkov. 

Zabeleženi pa so tudi 4 primeri anketirancev, ki nimajo formalne izobrazbe. Skupino 

anketirancev brez formalne izobrazbe zastopajo mlajši od 14 let, ki še niso formalno zaključili 

osnovnošolskega izobraževanja. 

 

6.4.4 Dohodkovna struktura populacije 

 

Anketna vprašanja vezana na finančne ali dohodkovne podatke veljajo za najbolj občutljiva. 

Zato smo anketirancem, kljub temu da je anketa anonimna, omogočili izogib temu vprašanju. 

Sicer pa je dohodkovna struktura razdeljena na štiri razrede. 

Slika 6.4: Grafično prikazana struktura po dohodkih 

 

Vir: Novak, anketa (2017) 

 

Rezultati so pokazali, da veliko število anketirancev ni želelo odgovoriti na dohodkovno 

vprašanje. Sicer pa so dohodkovni razredi enakomerno zastopani, v veliki meri pa so odvisni 

od števila oseb v posameznem gospodinjstvu. 
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6.4.5 Analiza pogostosti nakupovanja gaziranih sladkih pijač  

 

V naslednjih stavkih bodo predstavljeni osnovni podatki o uživanju sladkih pijač, pogostosti 

njihovega uživanja, mestu nakupovanja in pogostosti nakupovanja. V spodnji sliki vidimo 

rezultate na prvo anketno vprašanje o uživanju sladkih gaziranih pijač. 

Slika 6.5: Grafično prikazan delež uživalcev gaziranih sladkih pijač 

 

Vir: Novak, anketa (2017) 

 

Ugotavljamo, da 89 odstotkov ali 133 od skupno 150 anketirancev uživa sladke pijače, 17 

anketirancev ali 11 odstotkov je odgovorilo, da ne uživa sladkih gaziranih pijač. Podrobnejši 

vpogled rezultatov razkriva tudi pogostost uživanja sladkih gaziranih pijač. 

Slika 6.6: Grafično prikazan delež pogostosti uživanja sladkih pijač 

 

Vir: Novak, anketa (2017) 



Novak, Sara. 2017. »Dejavniki odločanja potrošnikov pri nakupu gaziranih sladkih pijač v 

Sloveniji.« Diplomska naloga. Fakulteta za uporabne družbene študije 

 
  

35 
 

Slika 6.7: Grafično prikazana starost uživalcev sladkih pijač 

 

Vir: Novak, anketa (2017) 

Pogostost je zanimiva tudi z vidika starostnih skupin. Rezultati analize so pokazali, da je 

uživanje sladkih pijač pri mlajših anketirancih pogostejše. Ugotovili smo, da vsak dan 

gazirane sladke pijače pije 8 anketirancev oziroma 33 odstotkov mlajših od 18 let, 33 

odstotkov pije sladke gazirane pijače nekajkrat na teden, 12,5 odstotka pa vsaj nekajkrat na 

mesec. Skupaj vsaj nekajkrat na teden sladke gazirane pijače pije 78,5 odstotka anketirancev 

mlajših od 18 let. Pri starejših starostnih skupinah je opaziti občutno manjši delež populacije, 

ki pogosto uživa sladke gazirane pijače. Od skupno 54 uporabnikov starih med 19 in 29 let so 

štirje vsakodnevni uporabniki, kar predstavlja 7 odstotkov, nekajkrat na teden pijače uživa 8 

uporabnikov ali 14,8 odstotka, nekajkrat na mesec pa 15 uporabnikov oziroma 27,7 odstotka. 

Skupno je v tem razredu 49,5 odstotka anketirancev takih, ki vsaj nekajkrat na mesec uživajo 

sladke gazirane pijače, drugi pijače uživajo redko ali skoraj nikoli. Starostni razred med 30 in 

49 leti je podoben predhodnemu razredu. Pri populaciji starejših od 50 let rezultati razkrivajo, 

da vsakodnevnih uživalcev ni bilo. Zelo malo je tudi tistih, ki pijače pijejo nekajkrat na teden, 

slednjih je bilo 8 oziramo 8 odstotkov uporabnikov starih nad 50 let, prevladujejo pa občasni 

in redki uživalci. 

Glede na dobljene rezultate lahko trdimo, da so mlajše populacije pogostejše porabnice 

sladkih gaziranih pijač. Bolj kot se skupine starajo, manjša je pogostost uporabe. Tukaj lahko 

potrdimo hipotezo 1, ki pravi, da se za nakup gaziranih sladkih pijač v največji meri odločajo 

populacije mlajšega starostnega razreda. 
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Na podlagi rezultatov lahko ugotavljamo tudi povezavo med pogostostjo uživanja in doseženo 

formalno izobrazbo anketirancev. V spodnjem grafu je razvidno, da so anketiranci z nižjo 

izobrazbo pogostejši uživalci gaziranih sladkih pijač. Iz tega lahko izpeljemo, da je potrjena 

naša hipoteza 4, ki pravi, da je izobrazba kupcev dejavnik, ki pomembno vpliva na pogostost 

uživanja gaziranih sladkih pijač. Bolj izobraženi kupci manj pogosto uživajo gazirane sladke 

pijače. 

Slika 6.8: Grafično prikazano razmerje med izobrazbo anketirancev in pogostostjo uživanja 

gaziranih sladkih pijač 

 

Ugotavljamo, da je 21 odstotkov anketirancev, ki vsak dan uživajo sladke gazirane pijače, 

brez formalne izobrazbe, 29 odstotkov anketirancev ima osnovno izobrazbo, 21 odstotkov ima 

poklicno ali srednjo izobrazbo, 14 odstotkov ima višjo izobrazbo, 7 odstotkov visoko 

izobrazbo ter 7 odstotkov univerzitetno izobrazbo. Populacija z magisterijem ali doktorsko 

izobrazbo sladkih gaziranih pijač ne uživa vsak dan. Delež višje izobraženih skupin postane 

večji pri manj pogostem uživanju. Na tem mestu moram opozoriti, da lahko ta trend 

pripišemo dejstvu, da so anketo izpolnjevali tudi mlajši anketiranci, ki še niso formalno 

zaključili določene stopnje izobraževanja. 
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Slika 6.9: Grafično prikazano, kje anketiranci najpogosteje kupujejo gazirane sladke pijače 

 

Vir: Novak, anketa (2017) 

Ugotovili smo, da največ anketirancev, in sicer 42 odstotkov kupuje gazirane sladke pijače v 

marketu ali supermarketu, 31 odstotkov anketirancev pa je odgovorilo, da jih kupujejo v 

restavraciji ali baru. V diskontnih centrih in pri ponudnikih hitre hrane pa kupuje 9 odstotkov 

vseh anketirancev. Najmanj je tistih, ki kupujejo v nočnih klubih, in sicer 7 odstotkov. Pri 

rubriki drugi so anketiranci vpisali na avtomatih, občasno v lokalu in ne kupujem. To je 

pomembno za ponudnike pijač, da se znajo marketinško usmeriti, kje prodajati, na kakšen 

način ter kako oglaševati. 

 

6.4.6 Analiza prepoznavnosti blagovnih znamk na slovenskem trgu in vrste oglaševanj 

 

Slika 6.10: Grafično prikazan delež najbolj prepoznavnih blagovnih znamk gaziranih sladkih 

pijač 

 

Vir: Novak, anketa (2017) 
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Ugotavljamo, da je kar 72 odstotkov anketirancev dalo Coca-Colo na prvo mesto. Na drugem 

mestu, vendar z velikim zaostankom, se je znašla Cockta s 17 odstotki glasov anketirancev, 

potem imamo še Fanto in Schweeps s po 2 odstotkoma ter kategorijo drugo, pod katero so 

napisali 7up, monster, nič in Radensko. Tukaj lahko tudi potrdimo hipotezo 5, ki pravi, da je 

najbolj prepoznavna gazirana sladka pijača v Sloveniji Coca-Cola. 

Slika 6.11: Grafični prikaz najboljše vrste oglaševanja gaziranih sladkih pijač 

 

Vir: Novak, anketa (2017) 

Ugotavljamo, da je kar 50 odstotkov anketirancev odgovorilo, da se jim zdi najboljše 

oglaševanje preko televizijskih oglasov. Na drugem mestu so z 18 odstotki glasov plakati ali 

jumbo plakati, na tretjem promocijski dogodki (nagradne igre itd.) s 13 odstotki. 10 odstotkov 

je dobilo internetno oglaševanje (Facebook, uradna spletna stran nekega podjetja itd.) in na 

zadnje mesto so anketiranci dali radijske oglase, in sicer 5 odstotkov. Ti rezultati pridejo prav 

podjetjem, da vidijo, kateri način oglaševanja je najboljši oziroma kateri bo privabil več ljudi 

k nakupu. 

 

6. 4.7 Kateri so ključni substituti gaziranim pijačam? 

 

V analizi smo poskušali ugotoviti tudi, kakšne so potrošnikove nakupne navade, če v danem 

trenutku sladke gazirane pijače niso dostopne. Zanimalo nas je torej, katere dobrine 

predstavljajo substitut sladkim gaziranim pijačam. V spodnjem grafu so prikazni rezultati 

anketnega vprašanja o potencialnem substitutu. 
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Slika 6.12: Grafični prikaz vrste pijač, za katero vrsto pijače bi se anketiranci odločili v 

primeru, če v danem trenutku ne bi bila na voljo gazirana sladka pijača 

 

Vir: Novak, anketa (2017) 

Anketiranci so v največjem številu kot alternativno odločitev izbrali navadno vodo, slednje je 

izbralo 29 odstotkov vseh anketirancev. Kot drugo najpogostejšo alternativo je 21 odstotkov 

anketirancev izbralo pomarančni sok. Gazirane pijače brez sladkorja in vodo z okusom je 

izbralo 17 odstotkov anketirancev. V najmanj primerih pa bi anketiranci kot substitut izbrali 

sladkarijo, takšnih primerov je 3 odstotke. 1 odstotku anketirancev ponujene možnosti niso 

predstavljale substituta, zato so v spletni anketi označili odgovor drugo.  

Za proizvajalce sladkih gaziranih pijač je pomembno tudi razumevanje potrošnikovega 

razmišljanja o uporabi določenega proizvoda. Tako je za sladke gazirane pijače zelo 

pomembno, s katerimi dobrinami in na kakšen način jih potrošniki najpogosteje uživajo. V 

spodnjem grafu so predstavljeni rezultati odgovorov anketirancev, ko smo jih povprašali, v 

kombinaciji s katerimi dobrinami najpogosteje uživajo sladke gazirane pijače. 
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Slik 6.13: Grafični prikaz pijač oz. živil, ki bi jih lahko označili kot dopolnjujoče gaziranim 

sladkim pijačam 

 

Vidimo, da obravnavana populacija sladke gazirane pijače najpogosteje kombinira s prigrizki 

(čips, kokice, smoki ipd.). To je dobro vedeti, zaradi poslovnih odločitev, predvsem kam in 

kako naj se usmerijo proizvajalci. 

Glede na dobljene rezultate lahko ponudniki lažje razumejo obnašanje in kulturo potrošnikov. 

Na podlagi tega lahko načrtujejo svoje marketinške kampanje in se povezujejo ter sklepajo 

partnerstva s podjetji, ki proizvajajo komplementarne dobrine. S tem lahko pomembno 

povečajo prodajo in svoje dobičke. Ponudnikom bi svetovali predvsem povezovanje s 

proizvajalci slanih prigrizkov in proizvajalci alkoholnih pijač. Nekaj podobnega je na trgu že 

zaznati v primeru Coca-Cole in Jacka Danielsa, proizvajalca alkoholnih pijač. Skupaj sta 

predstavila proizvod, ki ga sicer potrošniki uporabljajo skupaj, vendar v ločenih embalažah.  

 

6.4.8 Dejavniki, ki vplivajo na nakup gaziranih sladkih pijač 

 

Osrednje vprašanje diplomske naloge so dejavniki, ki vplivajo na nakup sladkih gaziranih 

pijač. V teoretičnem delu smo želeli ugotoviti, od kod izhaja potreba po nakupovanju, kako in 

kdaj potrošniki dosežejo zadovoljstvo ob nakupovanju, ter katere vrste dejavnikov sploh 

poznamo. V praktičnem delu smo s pomočjo anketnega vprašalnika določili deset 

najpomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na nakupne odločitve. Anketiranci so imeli na voljo 

deset možnih dejavnikov, ki so jih morali razvrstiti po pomembnosti. Dejavnik, ki v največji 

meri vpliva na nakup sladke gazirane pijače, so uvrstili na prvo mesto, najmanj vpliven 

dejavnik pa na deseto mesto. V spodnjem grafu so prikazani rezultati anketnega vprašanja.  
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Slika 6.14: Grafični prikaz dejavnikov, ki najbolj vplivajo na nakup gaziranih sladkih pijač 

 

Vir: Novak, anketa (2017) 

 

Ugotavljamo, da je najpomembnejši dejavnik okus gazirane pijače. Na prvo mesto je okus 

pijače uvrstilo 87 anketirancev oziroma je okus dosegel povprečno oceno 1.9. Na drugo mesto 

so anketiranci uvrstili blagovno znamko. Povprečna ocena blagovne znamke je znašala 3.5. 

Slednji podatek je še posebej zanimiv, ker so anketiranci blagovno znamko uvrstili pred ceno, 

ki so jo v povprečju uvrstili na tretje mesto po pomembnosti. Ocena je dosegla povprečno 

oceno 4.5. Na četrto mesto so anketiranci z zelo podobno povprečno oceno uvrstili nakup 

pijače iz navade. Takšen nakup deluje podzavestno in je v določeni meri povezan tudi z 

dostopnostjo pijače. Na sredini lestvice najdemo dejavnika vezana na vsebino snovi. Vsebina 

snovi se anketirancem zdi srednje pomembna, v povprečju so jo uvrstili na peto mesto. Zelo 

podobno velja tudi za količino sladkorja, povprečna dosežena ocena znaša 6.3. S povprečno 

oceno 6.4 so anketiranci kot pomemben dejavnik za nakup ocenili embalažo sladke gazirane 

pijače. Priporočilo prijateljev so anketiranci ocenili s povprečno oceno 6.6, oglaševanje pijače 

pa s povprečno oceno 6.8. Najmanj na nakup vpliva država porekla pijače, anketiranci so jo 

ocenili s povprečno oceno 8.2.  

Najbolj na nakup gazirane sladke pijače torej vpliva njen okus, kar je tudi pričakovano. 

Analizirali smo namreč produkt, ki ga potrošniki zaznavajo z okušanjem. Če potrošnikom 

okus pijače ni všeč, slednje ne kupujejo ponovno, če jim je okus všeč, pa pijačo kupijo 
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ponovno ali pa se nanjo celo navadijo. Med pomembne dejavnike bi uvrstili še blagovno 

znamko in ceno pijače. Cena je osnovni nakupni dejavnik vseh produktov, predvsem pa je 

cena pomembna za mlajše generacije in tiste z nižjim dohodkom, ki si dražje pijače težje 

privoščijo. Močan dejavnik je tudi blagovna znamka, to lahko pripišemo prepoznavnosti. 

Najmanj na nakupno odločitev vpliva država porekla. Pomembnost porekla se v zadnjem času 

intenzivneje promovira v vsej živilski industriji, zato bi lahko v prihodnosti slednji dejavnik 

na slovenskem trgu sladkih gaziranih pijač pridobil na pomembnosti. V tem primeru bi na 

primer narasla prodaja Stila ali Ore, ki ju proizvaja Radenska. 

 

6.5 Ugotovitve in morebitna odprta vprašanja 

 

Hipoteza 1: Za nakup gaziranih sladkih pijač se v največji meri odločajo populacije mlajšega 

starostnega razreda. 

S prvo hipotezo smo predpostavljali, da se populacije mlajšega starostnega razreda v največji 

meri odločajo za nakup gaziranih sladkih pijač. Z anketo smo ugotovili, da največ mladih do 

18 let pije gazirane sladke pijače vsak dan ali nekajkrat na teden. Torej smo z anketo potrdili 

hipotezo, saj so naši rezultati pokazali, da se v največji meri odločajo za nakup sladkih 

gaziranih pijač ravno mlajše populacije. Mlajše populacije se tudi ne obremenjujejo z 

morebitno škodljivostjo gaziranih pijač in ravno tako se ne obremenjujejo s telesno težo.  

 

Hipoteza 2: Dejavnika, ki v največji meri vplivata na nakup gaziranih sladkih pijač, sta 

blagovna znamka in cena. 

Hipotezo smo preverili in na osnovi zbranih podatkov ugotovili, da je najbolj pomemben 

dejavnik okus, za njim pa blagovna znamka. Lahko rečemo, da smo hipotezo delno potrdili, 

saj smo pravilno predpostavili, da je blagovna znamka med  najpomembnejšima dejavnikoma. 

Ne moremo pa enako trditi za ceno, saj se je v raziskavi znašla na tretjem mestu. Okus so 

anketiranci dali na prvo mesto, kar ni presenetljivo, saj je govora o pijačah in pri tem okus 

najbolj predstavlja pijačo.  
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Hipoteza 3: Dejavnika, ki najmanj vplivata na nakup gaziranih sladkih pijač, sta država 

porekla in embalaža. 

Po zbranih podatkih smo ugotovili, da sta dejavnika, ki najmanj vplivata na nakup gaziranih 

sladkih pijač, oglaševanje izdelka in država porekla. Tudi to hipotezo lahko delno potrdimo, 

saj smo pravilno predpostavili, da je država porekla med dejavnikoma, ki najmanj vplivata na 

nakup. Pomembnost embalaže pa so anketiranci uvrstili na sedmo mesto od desetega. 

Zanimivo je, da je oglaševanje izdelka med dejavniki, ki najmanj vplivajo na nakup, saj 

imamo v današnjem času veliko reklam, oglasnih panojev, reklam na radiu ... 

Hipoteza 4: Izobrazba kupcev je dejavnik, ki pomembno vpliva na pogostost uživanja 

gaziranih sladkih pijač. Bolj izobraženi kupci manj pogosto uživajo gazirane sladke pijače.  

Glede na dobljene rezultate lahko delno potrdimo, da izobrazba vpliva na pogostost uživanja 

sladkih gaziranih pijač. Večjo pogostost zaznamo pri manj izobraženih populacijah. Razloge 

lahko iščemo o slabši ozaveščenosti o zdravem načinu prehranjevanja in uživanja pijač. 

Naslednji razlog pa lahko najdemo v povezavi s starostjo in izobrazbo. Sladke gazirane pijače 

so izjemno priljubljene pri mlajših populacijah, ki zaradi starosti še niso dosegle določene 

stopnje formalne izobrazbe. 

Hipoteza 5: Najbolj prepoznavna gazirana sladka pijača v Sloveniji je Coca-Cola. 

Večina anketirancev je na prvo mesto postavila izbrala Coca-Colo, saj je to globalno najbolj 

prepoznavna znamka tako v svetu kot tudi pri nas v Sloveniji. Tako lahko potrdimo tudi to 

hipotezo. 
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7. SKLEP 

 

Tematika, obravnavana v diplomski nalogi, je bila proučiti dejavnike, ki vplivajo na nakup 

gaziranih sladkih pijač v Sloveniji. Na slovenskem trgu je veliko ponudnikov gaziranih 

sladkih pijač, čeprav več tujih kot naših domačih proizvajalcev. V nalogi je predstavljenih 

nekaj zanimivih odgovorov na ključna vprašanja: kaj je prevladujoči dejavnik za nakup 

izdelka, katera vrsta populacija ga kupuje in katere njihove substitute uporabljajo. Pijača je 

zelo pomembna za naše preživetje, za zdravo življenje pa je zelo pomembno, kakšne vrste 

pijač uživamo. Kot je pokazala naša raziskava, je največ uživalcev gaziranih sladkih pijač 

mlajših anketirancev, katerih četrtina jo uživa zelo pogosto. Nekateri ponudniki se dobro 

zavedajo, katera je njihova ciljna skupina, z raznimi tržnimi raziskavami dobijo izhodišča za 

različne strategije, ki jih uporabijo pri svojem poslovanju. Ponudnik se zelo trudi, da z dobro 

reklamo prepriča uporabnika, npr. kakšen užitek je pitje takšne pijače, v krogu prijateljev, 

družine in podobno. Ugotovitev raziskave, da sta okus in blagovna znamka najbolj pomembna 

dejavnika nas ne preseneča, saj govorimo o pijačah. Da ni pomembno od kod je izdelek tudi 

ni presenečenje, zanimivost je to, da je oglaševanje bilo na predzadnjem mestu. Tukaj morajo 

ponudniki še bolj delati na dobri strategiji oglaševanja. 

Ponudniki pijač se morajo še bolj posvetiti kupcem, preučiti vse možne dejavnike in 

okoliščine.  Saj ravno potrošniki so najpomembnejši. Nekatera podjetja se že zavedajo, da 

prevelika osebnost sladkorja v pijači ni dobra za porabnike in so začeli proizvajati pijače z 

manj sladkorja. Čeprav je veliko ponudnikov gaziranih sladkih pijač,  imajo vsi le en skupni 

cilj in to je zadovoljstvo potrošnikov. 

 

 

 

 

 

 

 



Novak, Sara. 2017. »Dejavniki odločanja potrošnikov pri nakupu gaziranih sladkih pijač v 

Sloveniji.« Diplomska naloga. Fakulteta za uporabne družbene študije 

 
  

45 
 

8. VIRI 

 

 Blackwell, Roger D., Miniard, Paul W., and Engel, James. F. 2009. Consumer 

behavior. New Delhi: Cengage Learning India Pvt. 

 

 Bregar, Lea, Ograjenšek Irena, in Bavdaž Mojca. 2005. Metode raziskovalnega dela 

za ekonomiste: Izbrane teme. Ljubljana: Ekonomska fakulteta. 

 

 

 Damjan, Janez, in  Možina, Stane. 2002. Obnašanje potrošnikov. Ljubljana: 

Ekonomska fakulteta. 

 

 Habjanič, Darja in Ušaj Hvalič Tanja. 2003. Osnove trženja. Ljubljana: DZS. 

 

 

 Kodrin, Lidija. 2012. Obvladovanje prodaje. Celje: Fakulteta za komercialne in 

poslovne vede. 

 

 Korelc, Tomaž. 2010.  Strateški marketing in razvoj blagovnih znamk. Šenčur: 

Creatoor. 

 

 

 Kotler, Philip, Česen Neli, Žnideršič Martin, Česen Tin, Finžgar Eva, Umek Alenka, 

in Zupančič Boštjan. 1998. Marketing management - trženjsko upravljanje: Analiza, 

načrtovanje, izvajanje in nadzor. Ljubljana: Slovenska knjiga. 

 

 Kotler, Philip, Čater Barbara, Bodlaj Mateja in  Bajde Domen. 2004. Management 

trženja. Posušje: Mate 

 

 

 Lewis, Barbara R. 1995. Measuring Consumer Expectation and Satisfaction. Brookes 

Richard, Custumer Satisfaction Research. Amsterdam:Esomar. 

 

 Merslavič, Tanja. 2005. Tržni potencial bučnega olja. Šentjur: Ekonomsko-poslovna 

fakulteta Maribor 

 

 Mumel, Damijan. 2001. Vedenje porabnikov. Maribor: Ekonomsko-poslovna 

fakulteta. 

 

 



Novak, Sara. 2017. »Dejavniki odločanja potrošnikov pri nakupu gaziranih sladkih pijač v 

Sloveniji.« Diplomska naloga. Fakulteta za uporabne družbene študije 

 
  

46 
 

 Musek, Lešnik Kristjan. 2007. Zadovoljstvo potrošnikov: Psihološki dejavniki vedenja 

in zadovoljstva potrošnikov. Ljubljana: IPSOS. 

 

 Musek, Lešnik. Kristjan. 2008. Od zadovoljstva potrošnikov do programov zvestobe: 

Nekateri psihološki dejavniki zadovoljstva in zvestobe potrošnikov in njihova 

integriranost v programe za sistematično spodbujanje zadovoljstva, zvestobe in 

želenega vedenja potrošnikov. Koper: Fakulteta za management. 

 

 

 Možina, Stane, Zupančič Vinko in Postružnik Natalija. 2010. Trg, trgovina in 

potrošnik. Maribor: Založba Pivec. 

 

 Možina, Stane, Tavčar Mitja in Zupančič Vinko. 2012. Vedenje potrošnikov in 

tržnikov. Maribor: Založba Pivec. 

 

 

 Musek, Lešnik Kristjan. 2007. Zadovoljstvo potrošnikov: Psihološki dejavniki vedenja 

in zadovoljstva potrošnikov. Ljubljana: IPSOS. 

 

 Petar, Sluga, Kovač M. 2006. Prodano!: Priročnik veščin za uspešno predstavitev, 

pogajanja in prodajo : [praktični primeri za poslovno in osebno rabo]. Ljubljana: 

Mladinska knjiga. 

 

 

 Potočnik, Vekoslav in Umek Alenka. 2005. Temelji trženja: S primeri iz prakse. 

Ljubljana: GV založba. 

 

 Potočnik, Vekosla in Umek Alenka. 2001. Trženje v trgovini. Ljubljana: GV založba. 

 

 

 Salomon, Michael R.. 2011. Consumer behavior: Buying, having, and being 

 

 Schiffman, Leon G. and  Kanuk, Leslie Lazar. 1990. Consumer behaviour. London: 

Prentice-Hall International 

 

 

 Spreitzer, N. in Kline Mihael. 2001. Vpliv oglaševanja na obnašanje potrošnikov: 

Diplomsko delo. Ljubljana: N. Spreitzer 

 

 Vukasovič, Tina, Novak Matjaž in Žižmond Egon. 2013. Vedenje porabnikov: Celovit 

pristop k raziskovanju vedenja porabnikov. Celje: Mednarodna fakulteta za družbene 

in poslovne študije.  



Novak, Sara. 2017. »Dejavniki odločanja potrošnikov pri nakupu gaziranih sladkih pijač v 

Sloveniji.« Diplomska naloga. Fakulteta za uporabne družbene študije 

 
  

47 
 

Spletni viri: 

 Atlantic Grupa. 2017. http://www.atlantic.hr/hr/nasi-proizvodi/pica/cockta 

 

 Coca-Cola HBC Slovenija. 2017. http://www.coca-

colahellenic.si/Aboutus/Whatwedo/ 

 

 Cockta. 2017. http://www.atlantic.hr/hr/nasi-proizvodi/pica/cockta 

 

 Delo. 2017. http://www.delo.si/gospodarstvo/finance/ministrstvo-predlaga-davek-na-

sladke-pijace.html  

 

 Dnevnik. 2017. https://www.dnevnik.si/1042700796/mnenja/kolumne/zakaj-slovenija-

potrebuje-davek-na-sladke-pijace 

 

 Društvo Gurman. 2017. http://www.gurman.eu/leksikon.php?cookiesok=1 

 

 Mikrobiz. 2017. (www.mikrobiz.net/baza-znanja/iskalnik/categoryID=89 

 

 Radenska. 2017. http://www.radenska.si/brezalkoholne-pijace/ora/ 

 

 Valicom. 2017. http://www.valicomcorp.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.atlantic.hr/hr/nasi-proizvodi/pica/cockta
http://www.coca-colahellenic.si/Aboutus/Whatwedo/
http://www.coca-colahellenic.si/Aboutus/Whatwedo/
http://www.atlantic.hr/hr/nasi-proizvodi/pica/cockta
http://www.delo.si/gospodarstvo/finance/ministrstvo-predlaga-davek-na-sladke-pijace.html
http://www.delo.si/gospodarstvo/finance/ministrstvo-predlaga-davek-na-sladke-pijace.html
https://www.dnevnik.si/1042700796/mnenja/kolumne/zakaj-slovenija-potrebuje-davek-na-sladke-pijace
https://www.dnevnik.si/1042700796/mnenja/kolumne/zakaj-slovenija-potrebuje-davek-na-sladke-pijace
http://www.mikrobiz.net/baza-znanja/iskalnik/categoryID=89
http://www.radenska.si/brezalkoholne-pijace/ora/


 
  

 

PRILOGA 1: TESTNI VPRAŠALNIK 

Pozdravljeni, moje ime je Sara Novak in zaključujem študij na Fakulteti za uporabne družbene 

študije v Novi Gorici, smer socialni management. V diplomski nalogi raziskujem dejavnike 

odločanja potrošnikov pri nakupu gaziranih sladkih pijač v Sloveniji. Prosim, da mi z 

izpolnitvijo vprašalnika pomagate pri izvedbi naloge. 

 

1. Ali uživate gazirane sladke pijače (Coca-Cola, Fanta, Sprite ...) 

- da  

- ne 

2. Kako pogosto uživate gazirane sladke pijače? 

- vsak dan 

- nekajkrat na teden  

- nekajkrat na mesec 

- občasno 

- redko 

- skoraj nikoli 

- nikoli 

3. Katere gazirane sladke pijače najpogosteje pijete? (možnih več odgovorov) 

- Coca-Colo 

- Cockto 

- Fanta 

- Sprite 

- Schweeps 

- drugo 

4. Kje najpogosteje kupujete sladke pijače? 

- market/supermarket 

- restavracija/bar 

- nočni klub 

- diskontni centri 

- pri ponudniku hitre prehrane 



 
  

 

- drugo 

5. Kolikokrat v povprečju obiščete trgovino za nakup sladkih pijač? 

- 1-krat mesečno 

- 1- do 3-krat mesečno 

- 4- do 6-krat mesečno 

- 7- do 8-krat mesečno 

- več kot 8-krat na mesec  

6. Kje najpogosteje uživate gazirane sladke pijače? 

- doma 

- bar/restavracija 

- piknik 

- na športni prireditvi 

- pri vožnji avtomobila 

- zunaj pri različnih aktivnostih 

- drugo 

7. Kateri dejavniki po vašem mnenju vplivajo na nakup gazirane sladke pijače? (Razvrstite po 

pomembnosti. Na prvo mesto postavite najpomembnejši dejavnik, na zadnje mesto pa najmanj 

pomemben dejavnik 

- blagovna znamka 

- država porekla 

- okus 

- cena 

- embalaža 

- vsebina snovi 

- količina sladkorja 

- navada 

- priporočilo prijateljev 

- oglaševanje izdelka 

8. Kako pomembna se vam pri nakupu zdi cena pijače? 



 
  

 

- zelo pomembna 

- pomembna 

- niti pomembna, niti ne pomembna 

- nepomembna 

- zelo nepomembna 

9. Kako pomembna se vam zdi kakovost sladkih gaziranih pijač? 

- zelo pomembna 

- pomembna 

- niti pomembna, niti ne pomembna 

- nepomembna 

- zelo nepomembna 

10. Kaj od naštetega po vašem mnenju opredeljuje kakovost gaziranih sladkih pijač? (Razvrstite 

po velikosti. S številko ena označite tisti dejavnik, za katerega menite, da najbolje opredeljuje 

kakovost, s številko sedem pa tistega, ki najmanj opredeljuje kakovost gaziranih sladkih pijač) 

- Delež sladkorja 

- Delež sadja 

- Okus 

- Država porekla 

- Embalaža 

- Blagovna znamka 

11. Katera blagovna znamka gaziranih sladkih pijač je po vašem najbolj prepoznavna na 

slovenskem trgu? 

- Coca-Cola 

- Cockta 

- Fanta 

- Schwepes 

- drugo:  

12. Kako ocenjujte ponudbo gaziranih sladkih pijač na slovenskem trgu? 

- zelo dobra 

- dobra 



 
  

 

- niti dobra, niti slaba 

- slaba 

- zelo slaba 

13. Katera vrsta oglaševanja gaziranih sladkih pijač se vam zdi najboljša? 

- TV oglasi 

- radijski oglasi 

- jumbo plakati  

- letaki 

- internetno oglaševanje (FB, uradna stran) 

- promocijski dogodki (nagradne igre, organizirani tek …) 

14. Kakšno pozornost namenjate pitju zdravih pijač? 

- zelo veliko 

- veliko 

- niti veliko, niti malo 

- malo 

- zelo malo 

15. Kako bi opisali vašo stopnjo zdravstvene ozaveščenosti? 

- zelo dobro 

- dobro 

- niti dobro, niti slabo 

- slabo 

- zelo slabo 

16. Kako dobro je vaše znanje o vsebini snovi v gaziranih sladkih pijačah? 

- zelo dobro 

- dobro 

- niti dobro, niti slabo 

- slabo 

- zelo slabo 

17. Naštejte tri sestavine, ki jih vsebujejo gazirane sladke pijače! 



 
  

 

 

18. Katero izmed spodnjih pijač oziroma živil bi lahko označili kot dopolnjujočo sladkim 

gaziranim pijačam?  

- alkohol 

- hitra hrana 

- kava 

- prigrizki (čips, kokice ...) 

- sladkarije 

- drugo 

19. Za katero vrsto pijače bi se odločili, če v danem trenutku gazirana sladka pijača ne bi bila na 

voljo? 

- gazirana pijača brez sladkorja (radenska, donat …) 

- pomarančni sok 

- voda z okusom 

- navadna voda 

- kava 

- sladkarija (kot substitut vnosu sladkorja) 

- drugo 

Demografski del: 

20. Prosim označite vaš spol. 

- ženski 

- moški 

21. V katero starostno skupino spadate? 

- do 18 let 

- do 19 do 29 let 

- od 30 do 49 let 

- nad 50 let 

22. Kakšna je vaša najvišja izobrazba? 

- osnovna izobrazba 



 
  

 

- poklicna ali srednja izobrazba 

- višja izobrazba 

- visoka izobrazba 

- univerzitetna izobrazba 

- magisterij ali doktorat 

- brez izobrazbe 

23. Kakšen je povprečen mesečni neto dohodek vašega gospodinjstva? 

- do 600 eur 

- od 600 d0 1000 eur 

- od 1000 do 1500 eur 

- nad 1500 eur 

5. Koliko članov šteje vaše gospodinjstvo? 

- 1 član 

- 2 člana 

- 3 člani 

- 4 člani 

- 5 ali več članov 

6. Iz katere regije prihajate? 

- Pomurska 

- Koroške 

- Podravska 

- Zasavska 

- Posavska 

- Savinjska 

- Gorenjska 

- Goriška 

- Osrednjeslovenska 

- Obalno-kraška 

- Primorsko-notranjska 



 
  

 

- Jugovzhodna Slovenija 

Za odgovore se vam najlepše zahvaljujem! 

 


