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Pregled

◦ Koristi ali izdelki?

◦ Odločanje porabnikov, porabnikova pot do odločitve

◦ Vrednost za porabnike

◦ Raziskava med slovenskimi potrošniki, 2021 - segmentacija glede trajnostnega 

vedenja in zaupanja 

◦ Priporočila



Kupci kupujejo koristi, ne izdelke

Izbor blagovne znamke, 
dobavitelja

Značilnosti izdelkov/storitev

Kriterij izbire

Iskana korist

Potreba, želja

Vir: MV 2013







Rutinsko 
vedenje 
(navade)

Rutinsko 
vedenje 
(navade)

Razširjeno
reševanje
problemov

Razširjeno
reševanje
problemov

Omejeno
reševanje
problemov

Omejeno
reševanje
problemov

Nizka vpletenost

Pogosti nakupi

Nizka cena

Nizko tveganje

Malo potrebnih 
informacij

Visoka vpletenost

Redki nakupi

Visoka cena

Visoko tveganje

Veliko potrebnih 
informacij

Kontinuum odločanja porabnikov





SPO model vedenja porabnikov

Odziv (stališča in prepričanja, nakupno 
vedenje)

Proces (psihološki, fiziološki dejavniki, 
zaznave in občutki)

Stimulus (kultura, družbeni vpliv, 
referenčne skupine, trženjski splet)



Zunanji vplivi na porabnike

Kultura

Subkultura

Družbeni razred

Referenčne skupine

Situacije





Tradicionalni pogled na odločanje 
porabnikov

Zavedanje                  Poznavanje                  Všečnost/preferenca     Nakup Zvestoba



Porabnikova pot do odločitve (angl. 
consumer decision journey)



Vrednost in koristi za porabnika

Koristi 
storitev

Koristi 
blagovne 
znamke

Izdelčne 
koristi

Cena in 
drugi 
stroški

Vrednost za 
porabnika



Segmentacija porabnikov v Sloveniji 
glede trajnosti – merjenje konceptov
❖N= 2414 porabnikov v Sloveniji, konec leta 2021 

❖Pomen posameznih dimenzij trajnosti (okoljska, družbena, ekonomska), trajnostna 
naravnanost, zaupanje, skeptičnost, nakupne namere

❖Trajnostno vedenje: Zaupanje: 

❖Demografske spremenljivke: spol, starost, izobrazba, regija

Moje trajnostno obnašanje je pomemben del 

tega, kdo sem. (1) 

Sem tip človeka, ki se obnaša trajnostno. (2) 

Sebe vidim kot trajnostno osebo. (3) 

Podjetjem ne zaupam, da uresničujejo svoje 

družbeno-odgovorne obljube. (1) 

Podjetja običajno niso poštena glede njihovih 

družbeno-odgovornih iniciativ. (2) 

Na splošno nisem prepričan/a, da podjetja 

uresničujejo lastne cilje glede družbene 

odgovornosti. (3) 



Segmenti 
porabnikov v 
Sloveniji glede 
trajnosti

Raziskava o trajnostnem 

indeksu, november 2021

ARRS, P5-0128

n =  2414



Statistične 
razlike med 
segmenti 
porabnikov v 
Sloveniji glede 
trajnosti

Raziskava o trajnostnem 

indeksu, november 2021

ARRS, P5-0128

n =  2414



Pajkova 
mreža –
povprečja za 
segmente 
glede trajnosti

Raziskava o trajnostnem 

indeksu, november 2021

ARRS, P5-0128

n =  2414



Vir: Raziskava o 

trajnostnem indeksu, 

november 2021

ARRS, P5-0128

n =  2414



Opis 
segmentov 
glede 
trajnosti

Raziskava o trajnostnem 

indeksu, november 2021

ARRS, P5-0128

n =  2414



Sklep

❖Raziskovanje in upoštevanje procesa odločanja porabnikov, 

porabnikove pot do odločitve

❖Upoštevanje zaznanih koristi in vrednosti za porabnike

❖Segmenti prebivalcev Slovenije glede trajnostnega vedenja in 

zaupanja (razlike glede na starost, regijo, spol in izobrazbo), dva 

ciljna segmenta

❖Ohranjanje biodiverzitete kot tržna priložnost


