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POVZETEK 

V diplomski naloga obravnavam odnos otrok do blagovnih znamk oblačil in obutve. V 

teoretičnem delu predstavljam pojem blagovne znamke, lastnosti dobre blagovne znamke ter 

vlogo blagovne znamke oblačil in obutve pri nakupnih odločitvah otrok in v njihovih 

medsebojnih odnosih. V nalogi predstavim tudi potek potrošniške socializacije, v katerem 

otroci med drugim spoznavajo in se odločajo za izdelke določenih blagovnih znamk. 

Zanimalo me je, kakšen vpliv ima okolje na otroka in njegovo izbiro blagovnih znamk oblačil 

in obutve. Na podlagi tuje literature (Elliott, Leonard, 2004) sem ugotovila, da čeprav so starši 

še vedno prvi, ki otroke vpeljejo v svet potrošništva, pa na otrokovo izbiro blagovnih znamk 

oblačil in obutve vplivajo otrokovi vrstniki, sledijo jim vzorniki, nato mediji. Starši so med 

dejavniki, ki vplivajo na otrokovo odločitev glede izbire blagovnih znamk oblačil in obutve, 

šele na drugem mestu. Pozornost sem posvetila tudi morebitnemu socialnemu izključevanju 

otrok zaradi oblačil in obutve neznanih blagovnih znamk. Rezultati raziskave (Elliott, 

Leonard, 2004) v svetu so namreč pokazali, da otroke, ki izhajajo iz revnejših družin, ki si 

zanje ne morejo privoščiti oblačil in obutve znanih blagovnih znamk, to zelo obremenjuje. 

Čutijo zelo hud pritisk s strani vrstnikov, da morajo nositi oblačila in obutev pravih in 

priljubljenih blagovnih znamk, da bi bili sprejeti v njihovo družbo. Če si teh stvari ne morejo 

privoščiti, so večkrat zasmehovani, zapostavljeni in z njimi celo fizično obračunavajo. Večini 

otrok, ki so bili prisotni v kateri koli raziskavi na to temo, pa je bilo skupno, da so najbolj 

očarani in prepričani v oblačila in obutev blagovne znamke Nike. 

Na osnovi raziskave sem ugotovila, da nekaj trditev, ki jih najdemo v literaturi, velja tudi za 

osnovnošolce pri nas. Tako tuji kot naši otroci so zelo dobro seznanjeni z obstojem različnih 

vrst blagovnih znamk oblačil in obutve. Med vsemi temi vsesplošno prevladuje blagovna 

znamka Nike. Anketirani otroci v naši raziskavi navajajo, da se v oblačilih znanih blagovnih 

znamk večinoma počutijo bolj vesele in samozavestne, kar je skladno tudi z odgovori 

anketiranih otrok v raziskavah, izvedenih v tujini (Elliott, Leonard, 2004). Vendar pa sem 

ugotovila tudi nekaj razlik. Čeprav je bilo v tuji literaturi navedeno (Elliott, Leonard, 2004), 

da so vrstniki tisti, ki prvi seznanijo otroke z določeno blagovno znamko oblačil, in so starši 

šele na drugem mestu, se je pri nas pokazalo, da je ta vrstni red obrnjen. V obeh primerih so 

nato v istem zaporedju sledila še vpliv vzornikov in nato vpliv televizije. Izjemo predstavlja 

tudi pritisk vrstnikov na izbiro oblačil oziroma obutve določene blagovne znamke. Tuje 

raziskave so pokazale, da so otroci so pod večjim pritiskom vrstnikov glede oblačil in obutve 



 

 

znanih blagovnih znamk (Elliott, Leonard, 2004) kot otroci naših osnovnih šol. Ta ugotovitev 

je bila zelo razveseljujoča.  

Ključne besede: blagovne znamke, oblačila in obutev, vpliv okolja na izbiro blagovnih 

znamk, pritisk vrstnikov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The thesis addresses children’s attitude towards brands of clothing and footwear. The 

theoretical part presents the concept of the brand, features of a good brand and what role do 

brand names  of clothing and footwear play when children are making purchase decisions and 

what role do brand names  of clothing and footwear play in their mutual relations. The thesis 

also introduces the course of consumer socialization in which children among other things 

learn to decide among products of certain brands. I was interested in the influence of 

environment on the child and his or her choice of clothing and footwear brands. Based on 

foreign literature (Elliott, Leonard, 2004), I found that although parents are still the first to 

introduce children to the world of consumerism, peers are the ones who have a bigger affect 

on child's choice of clothing and footwear brand, followed by role models and media. Parents 

are the second most important factor that influences children's decision making regarding the 

selection of branded clothing and footwear. I also paid attention to the potential social 

exclusion of children due to their clothing and footwear of unknown brands. The survey 

results (Elliott, Leonard, 2004) have shown, that the children from disadvantaged families, 

who cannot afford clothing and footwear of known brands are heavily burdened by this fact. 

They feel overwhelming pressure from peers to wear proper clothing and footwear of popular 

brands in order to be accepted into their company. If they cannot afford these items, they are 

often derided, ignored or even physically abused. For most children who were present in any 

of the studies on this subject, it was common that they were most impressed and convinced by 

the Nike brand. Based on the research I found that some arguments that are found in the 

literature are also true for the primary school children of our country. Both, foreign and 

Slovenian children are very well aware of the existence of various types of brands of clothing 

and footwear. It is interesting that among all of these various brands, Nike is the dominant 

one. Our children generally feel happier and more confident wearing the clothes of famous 

brands. This also applies to foreign children. However I also found some differences. 

Although it has been asserted in foreign literature (Elliott, Leonard, 2004), that peers are the 

ones who first familiarize children with a certain brand of clothes and that the parents follow 

them in doing so, it is shown that this order is reversed in our country. In both cases they are 

followed by the influence of role models, and lastly by the impact of television. The exception 

is also the amount of peer pressure in choosing clothes and footwear of the particular brand. 

Foreign children are under bigger pressure from their peers regarding clothes and footwear of 



 

 

famous brands (Elliott, Leonard, 2004), as the children of our primary schools are. This 

finding was very gratifying. 

 

Key words: brand names, clothing and footwear, the impact of environment on the choices of 

brands, peer pressure. 
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1 Uvod 
 

Skoraj vsi poznamo tisti prijeten občutek ob nakupu kakšnega novega kosa oblačila. Veselimo 

se, če smo kupili oblačilo, ki nam pristoji, se v njem dobro počutimo in smo ga tudi 

potrebovali. Veselje je toliko večje, če smo to oblačilo oziroma obutev dobili v barvi, ki smo 

jo iskali, če je kroj malce poseben, material pa iz na primer naravnih vlaken. Če se zgodi, da 

je bil kos oblačila kupljen po ugodni ceni, je zadovoljstvo lahko res veliko. 

Kaj pa blagovna znamka obleke? Ali nam je zanjo zares vseeno? Ali nam oblačilo določene 

blagovne znamke ne daje nekega občutka varnosti in ugodja, da smo za svoj denar dobili 

zares najboljše? Kaj pa mnenje drugih o naši obleki? Tudi šteje? Star pregovor pravi, da 

obleka naredi človeka, zdi pa se, da postaja vedno bolj pomembno tudi, kakšne blagovne 

znamke je ta obleka. Sploh pri mladostnikih, ki v času odraščanja iščejo svoj prostor v družbi 

svojih vrstnikov. Pri tem se zdi, da dajejo velik poudarek izbiri »pravilne« znamke oblačil, ki 

jih večina izmed njih v tem času sama izbira zase. Otroci so dandanes izpostavljeni številnim 

oglasom o izdelkih, ki jih »nujno« potrebujejo, da bodo izpadli »kul« in bodo dobro sprejeti 

med svojimi vrstniki. Zaradi tega se danes večkrat kot kadarkoli prej dogaja, da od svojih 

staršev zahtevajo oblačila in obutev blagovnih znamk, priljubljenih med vrstniki. 

V diplomski nalogi poskušam odgovoriti na vprašanja, kako dobro otroci prepoznavajo 

blagovne znamke oblačil in obutve, kakšno je njihovo mnenje o njih ter kje so te blagovne 

znamke spoznali. Zanimalo me je, po kakšnih kriterijih zase izbirajo oblačila, saj sem 

predvidevala, da jim poznane blagovne znamke oblačil niso tuje in jim pomenijo zelo veliko. 

Prav tako pa me je tudi zanimalo, ali so zaradi nepravilne izbire blagovne znamke oblačil in 

obutve kdaj izločeni iz družbe sovrstnikov oziroma ali sami iz svoje družbe izločajo 

sovrstnike zaradi izbire oblačil in obutve nepravih oziroma nepriljubljenih blagovnih znamk. 

Na podlagi anket, ki sem jih izvedla na osnovni šoli Šmarje pri Jelšah v aprilu leta 2011 med 

tamkajšnjimi učenci petih, šestih, sedmih, osmih in devetih razredov, sem dobila zanimive 

rezultate, ki jih predstavljam v nadaljevanju. 

Področje, ki ga obravnavam v diplomskem delu, je v Sloveniji še dokaj slabo preučeno. 

Drugače je v tujini. V prvem delu predstavim pregled domače in tuje literature, v drugem delu 

pa z empirično raziskavo preverim stanje pri nas. 
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2 Blagovne znamke in otroci 
 

2.1 Blagovna znamka 

 

Po definiciji je blagovna znamka ime, izraz, simbol in oblika ali kombinacija naštetega. 

Blagovna znamka je namenjena prepoznavanju izdelka ali storitve enega oziroma skupine 

prodajalcev in razlikovanju izdelka ali storitve od konkurenčnih izdelkov (Kotler, 1996, str. 

444). Te lastnosti in značilnosti blagovne znamke zagotavljajo kupcu kakovost ter mu hkrati 

pomenijo »psihološko nagrado«, saj blagovna znamka navadno simbolizira status in prestiž. 

Uveljavljena blagovna znamka tako zmanjšuje psihološko in sociološko tveganje za 

posameznika, da bi kupil napačen izdelek (Škorc, 2005).  

Tako se z blagovno znamko prepoznava prodajalec ali izdelovalec. Blagovna znamka je 

predvsem obljuba prodajalca, da bo dosledno ponujal kupcem določene lastnosti, koristi in 

storitve. Najboljše blagovne znamke posredujejo jamstva za kvaliteto in lahko sporočajo do 

šest pomenov (Kotler, 1996): 

 

1. Lastnosti: 

Blagovna znamka nas najprej spomni na določene lastnosti. Tako so npr. za mercedesa 

značilne lastnosti, da je drag, dobro izdelan, dobro zasnovan, trajen, izredno prestižen, 

ohranja visoko ceno pri preprodaji, je hiter in podobno. Podjetje lahko uporabi eno ali 

več teh lastnosti za oglaševanje tega avtomobila. 

2. Koristi: 

Blagovna znamka je več kot niz lastnosti. Uporabniki ne kupujejo lastnosti, temveč 

koristi. Lastnosti morajo biti prenesene v uporabne in/ali čustvene koristi. Lastnost 

»trajen« je lahko prenesena v uporabno korist kot: »Ne bo mi potrebno kupovati 

novega avtomobila vsaki dve leti«. Lastnost »drag« je lahko prenesena v čustveno 

korist kot »Avto mi pomaga, da se počutim pomembnejšega in občudovanega«. 

Lastnost »dobro izdelan« se lahko prenese v uporabno in čustveno korist kot: »Ob 

nesreči sem varen«. 

3. Vrednote: 

Blagovna znamka nam pove nekaj tudi o vrednotah proizvajalca. Tako je za 

mercedesa značilna visoka zmogljivost, varnost, prestiž in podobno. 
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4. Kultura: 

Blagovna znamka nam lahko predstavlja tudi neko kulturo. Mercedes predstavlja 

germansko kulturo: organiziran, učinkovit, visoke kakovosti. 

5. Osebnost: 

Blagovna znamka lahko nakaže tudi neko osebnost. Če bi bila blagovna znamka 

oseba, žival ali predmet, kaj bi nam prišlo na misel? Mercedes bi lahko predstavljal 

resnega šefa (osebo), leva, kralja živali (žival) ali preprosto palačo (predmet). Včasih 

pa blagovna znamka prevzame osebnost kakšne resnične, zelo znane osebe ali 

glasnika. 

6. Uporabnik: 

Blagovna znamka nam nakaže, kakšen uporabnik kupuje in uporablja izdelek. Presenečeni 

bi bili, če bi videli 20-letno tajnico, ki vozi mercedesa. Za volanom bi pričakovali vsaj 55 

let starega direktorja. Uporabniki so tisti, ki cenijo vrednote, kulturo in osebnost izdelka. 

 

Vse to nam pove, da je blagovna znamka zapleten simbol. Če podjetje ravna z blagovno 

znamko, kot da je zgolj ime, zgreši smisel določanja blagovne znamke. Določanje znamke je 

razvijanje skupine pomenov za blagovno znamko. Če si lahko predstavljamo vseh šest 

razsežnosti blagovne znamke, jo imenujemo globoka blagovna znamka, sicer je plitva 

blagovna znamka (Kotler, 1996). 

 

2.2 Pomen blagovnih znamk za otroke 

 

V ameriška raziskavi (Achenreiner in John, 2003) so ugotovili, da so oglaševalci ustvarila 

generacijo, zelo občutljivo na moč blagovnih znamk. Nesamozavestnim najstnikom, ki si 

močno želijo pripadati svoji družbi, pomenijo blagovne znamke obljubo o takojšnji 

priljubljenosti, ki se ji seveda ne morejo upreti. Otroci stari od 8 do 14 let si obupno želijo 

pripadati in verjamejo, da je »imeti pravo stvar« najhitrejša pot do sprejetja. 

V tej raziskavi so ugotavljali, kakšen pomen imajo blagovne znamke pri nakupnem vedenju 

otrok. Ugotovili so, da jim blagovne znamke služijo kot enostavne zaznavne iztočnice, ki 

opredeljujejo izdelek, jim ga približajo in ga predstavljajo kot poznanega.                                

Blagovne znamke pa jim pomenijo tudi simbol in imajo zanje konceptualni pomen. Tako 

lahko otrokom predstavljajo določen status, prestiž ali trend.  
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Ugotovili so tudi, da mlajši otroci dojemajo blagovne znamke kot enostavne zaznavne 

iztočnice, med tem ko starejši otroci dojemajo blagovne znamke kot nek simbol in imajo 

zanje tudi konceptualni pomen. Ta razlika med zaznavnim in konceptualnim dojemanjem 

blagovnih znamk določenih izdelkov se odvija med osmim in zaključi nekje do dvanajstega 

leta starosti otrok. Mlajši otroci do približno osmega leta se odločajo za izdelke določenih 

blagovnih znamk zaradi tega, ker so jih na primer pri nekom že videli in so mu bili všeč. 

Starejši otroci pa se odločajo za izdelke določenih blagovnih znamk zato, ker jim tista znamka 

predstavlja določen koncept in jih na neki način v družbi tudi definira ter jih ločuje od drugih, 

ki te blagovne znamke ne uporabljajo (Achenreiner in John, 2003). 

 

Znano je, da ljudje, ki so postali določeni blagovni znamki zvesti že v otroštvu, ostanejo tej  

znamki zvesti dlje časa, se pravi tudi takrat, ko so že odrasli. S pomočjo blagovne znamke si 

otroci oblikujejo svojo identiteto in jo z njeno pomočjo tudi izražajo. V primeru, da tržnikom 

uspe doseči omenjeno identifikacijo z blagovno znamko in če torej uspejo otroka z njo 

osvojiti in pridobiti, obstaja velika verjetnost, da so si oblikovali zvestega potrošnika za 

naslednjih 70 let (Reese, 1997). 

3 Potrošniška socializacija otrok in blagovne znamke 

3.1 Socializacija otrok kot potrošnikov v povezavi z  učenjem  blagovnih 

znamk 

 

Še preden znajo pisati in brati, otroci že postanejo potrošniki. Da pa bi se otroci uspešno 

soočali in spoprijeli s potrošništvom, je pomembno, da osvojijo znanja, ki jim pomagajo pri 

samostojnem nastopanju na trgu. Pridobivanje vseh potrebnih znanj za potrošno vedenje 

imenujemo socializacija. Poleg funkcije, da otroke pripravi na odrasli svet potrošništva, je 

socializacija pomembna tudi, ker omogoča otroku reševanje vsakdanjih problemov brez 

navzočnosti staršev (Cram, Hung Ng, 1999). 

Proces učenja blagovnih znamk se pri otrocih prične že zelo zgodaj. To, čemur so otroci 

izpostavljeni v svojem odraščanju in učenju, lahko igra pomembno vlogo v bodočem 

selekcioniranju znamk. Raziskave v literaturi navajajo, da lahko že predšolski otroci zelo 

dobro prepoznavajo znamke in logotipe, tako otroških kot tudi odraslih izdelkov, ter 

povezujejo znamke z izdelkom (Videčnik, 2000a). 
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Otroci najprej pričnejo opazovati, posnemati oziroma se učiti od svojih staršev. Pozneje se v 

to učenje pomembno vključujejo tudi vrstniki, katerih pomen se skupaj z večjimi razvojnimi 

zmožnostmi poveča ob vstopu v šolo. Ne smemo pa pozabiti tudi na oglaševanje v različnih 

medijih, ki obkrožajo otroke, ter nenazadnje na socialni dejavnik, ki predstavlja njihovo lastno 

izpostavljenost trgu in uporabo blagovnih znamk (Videčnik, 2000a).  

Iz vseh teh virov tako otrok sprejema in procesira najrazličnejše informacije. Na njegova 

zavedanja, stališča, želje in preference do izdelkov, blagovnih znamk in oglaševanja vplivata 

tudi otrokova starost in njegovo zanimanje za izdelčno skupino (Videčnik, 2000a).  

 

Otroci preko socializacije spoznajo pojem lastništva že kot dojenčki, takrat ko v last dobijo 

svoje igrače. Na začetku te predmete le opazujejo, kasneje se stegujejo ponje in na koncu jih 

zgrabijo ter si jih na tak način lastijo. Pri šestih do devetih mesecih so ti dojenčki že bolj 

mobilni. Takrat začno aktivno raziskovati svojo bližnjo okolico. Vendar postane okolica zanje 

takrat potencialna grožnja, zato jim starši ter starejši sorojenci povedo, kje so meje 

dovoljenega. Torej, kje je »moje« in kje se začne nedovoljeno, »tuje«. Do drugega leta 

starosti pa se pri otroku začne razvijati osnovno razumevanje lastništva, kar se kaže tudi v 

načinu govora. Do te starosti namreč v svoj besedni zaklad uvedejo tudi svojilne zaimke. V 

tem obdobju otroci večkrat pokažejo na določen objekt in ga poimenujejo za svojega. 

Do tretjega leta starosti otroci znajo že pravilno uporabljati besede »moje« in  »tvoje«, to jim 

omogoča prisvojitev stvari, večjo samozavest ter poznavanje samega sebe. Vse to pa je 

osnova poznavanja lastniških pravic. Nekje pri petem letu starosti začno otroci že razlikovati 

med osebnimi željami in lastništvom. Vendar pa lastništvo do nekega predmeta še vedno  

povezujejo le s fizičnim stikom in pa z uporabo tega predmeta. Pri dvanajstih letih pa otroci 

poznajo prehodno naravo lastništva do kakega predmeta. To začno povezovati ob nakupu 

kake stvari in dajanju le-te kot darilo (Cram, Hung Ng, 1999). 

Kot otroci tudi spoznajo, da lahko izdelek, ki ga nimajo, a si ga želijo, na neki način tudi 

dobijo. Takrat začno spoznavati menjalno sredstvo, denar. Pri treh do štirih letih nekateri 

otroci še ne vedo, da je za izdelek v trgovini potrebno plačati. V starosti od štirih do sedmih 

let pa večina spozna, da je za izdelke potrebno plačevati. Med desetim in enajstim letom 

otroci spoznajo, da trgovci ob prodaji ustvarijo dobiček. Ko otroci spoznajo vlogo denarja kot 

vsesplošni medij zamenjave, začno spoznavati tudi pomen cen. Opazijo, da je potrebno za 

različne stvari plačevati različne vsote denarja (Cram, Hung Ng, 1999). 
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Zanimivo je tudi, da so otroci od četrtega do petega leta starosti prepričani, da je cena izdelka 

odvisna od fizične velikosti izdelka, med sedmim in osmim letom pa so otroci prepričani, da 

je cena izdelka odvisna od funkcionalnih lastnosti izdelka. Pri približno enajstem letu začno 

ceno povezovati s proizvodnimi stroški in so zanje pri končni ceni izdelka pomembnejši od 

same velikosti izdelka. Le malo pomembnosti pa so otroci vseh starosti dajali višini cene 

glede na redkost surovin, iz katerih so bili izdelki narejeni. Otroci tako večinoma niso bili 

sposobni razlikovati med fizičnimi in ekonomskimi vrednostmi izdelka in tako prodajo in 

nakup vidijo kot čisti fizični proces (Cram, Hung Ng, 1999). 

 

Vsa potrebna znanja o potrošnji dobi otrok v procesu nakupne socializacije, ki obsega več 

razvojnih stopenj (McNeal, 2000): 

1. Korak: Opazovanje ob prisotnosti staršev 

Poteka pri otrocih od dveh mesecev pa do dveh let. V tem obdobju malčki spremljajo 

svoje starše v trgovine in medtem le opazujejo proces nakupovanja in si pridobivajo 

prve vtise o trgovini in izdelkih v njej. To se dogaja preko barv in oblik izdelkov, 

njihovega vonja, zvokov. Otroci hitro spoznajo, da so trgovine izvor dobrih in 

zanimivih stvari. V tej starosti otroci že lahko primerjajo med televizijskimi oglasi, ki 

jih za izdelke vidijo doma, in izdelki, ki jih nato vidijo v prodajalni. 

2. Korak: Izražanje želj 

Pri približno dveh letih otroci ob spremljanju staršev pri nakupovanju že začno izražati 

svoje želje po različnih izdelkih, največkrat igračah in določeni hrani. Ker v tej starosti 

že bolj pogosto spremljajo televizijski program, so tako tudi pod večjim vplivom 

oglaševanja, kar posledično tudi podaljša seznam otrokovih želja. Svoje zahteve otrok 

izraža na več načinov. Z gestami, moledovanjem, jokom, kričanjem, godrnjanjem. Ne 

glede na to, kakšen način otrokovega izražanja želja je uporabljen, takrat otrok že 

vpliva na nakupe staršev. V tem obdobju si otroci ustvarijo že prva mnenja o 

blagovnih znamkah. In sicer tako, da poslušajo priporočila staršev, zakaj naj vzamejo 

raje ta izdelek in ne katerega drugega. 

3. Korak: Izbira izdelkov ob prisotnosti staršev 

V tretjem oziroma četrtem letu starosti začne otrok sam hoditi po trgovini in izbirati 

izdelke. Takrat že pozna blagovne znamke ter ve, kje v prodajalni jih lahko najde. 

Starši svojim otrokom, da jih zaposlijo, dovolijo izbiranje najljubših izdelkov ter jih na 



8 

 

tak način že učijo osnovnih pravil nakupovanja. V tej fazi se število in intenzivnost 

prošenj ter zahtev s strani otrok po nakupu določenih izdelkov hitro povečuje. 

4. Korak: Samostojno opravljanje nakupov ob prisotnosti staršev 

Po dovoljeni izbiri izdelkov hočejo otroci, v želji po čimprejšnjem prevzemu vlog 

odraslih, tudi sami sodelovati v procesu plačila za izdelke. Izvedba plačevanja za 

izdelke je za otroke velik korak, pa čeprav so sami videli starše plačevati že 

velikokrat. Proces plačevanja je za otoke ovira na poti pridobitve izdelka. Sami  

namreč še ne razumejo popolnoma procesa menjave ter pomena in vrednosti denarja. 

To in pa pogosto čakanje v vrstah pred blagajno sta vzroka za otrokovo nelagodje. 

Vendar pa ko se otroci začno zavedati, da so izdelki v lasti trgovine ter da je zanje 

potrebno plačati, začno razumeti, kaj pomeni denar. In ko proces plačevanja izvedejo 

nekajkrat, tudi zanje postane rutina. Omenjeno izkušnjo si otrok zelo dobro zapomni. 

Predvsem odnos prodajnega osebja vpliva na otrokovo stališče do trgovca za zelo 

dolgo časa.  

5. Korak: Samostojno opravljanje nakupov brez staršev 

Okoli osmega leta starosti so otroci toliko zreli, da že razumejo pomen denarja in 

proces izmenjave. Na podlagi tega jim starši dovolijo prve samostojne nakupe. V 

prvih nakupih otroci navadno kupijo nekaj malega zase, sladkarije ali igrače, kasneje 

pa se ti nakupi razširijo tudi na obleke, športno opremo, nakupe za gospodinjstvo. 

Medtem ko se proces učenja potrošništva nadaljuje skozi vse življenje, ima otrok okoli  

starosti osmega leta že vse lastnosti potrošnika. Tako je s strani trga označen za 

potrošnika različnih izdelkov. 

Vendar pa čeprav je »biti potrošnik« dandanes način življenja, celoten proces ni 

enostaven ali vnaprej načrtovan. Je proces napak, uspehov, porazov, zapletov in 

zadovoljitev. 

 

3.2 Vpliv okolja na izbiro blagovnih znamk oblačil in obutve 

 

Na potrošnika in njegovo izbiro blagovnih znamk vplivajo različne referenčne skupine. 

Omenjene skupine neposredno ali posredno vplivajo na porabnikova stališča in njegovo 

vedenje. Skupine z neposrednim vplivom imenujemo članske skupine – ljudje jim pripadajo 

kot člani in v njih tudi sodelujejo. 
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Članske skupine so lahko PRIMARNE, kot npr. družina, prijatelji ali sodelavci, in človek v 

njih sodeluje večino časa; takšne skupine so pretežno neformalne. Članske skupine pa so 

lahko tudi SEKUNDARNE, npr. verske, poklicne ali sindikalne, in so bolj formalnega 

značaja (Kotler, 1996). 

Skupine na posameznike vplivajo na tri načine (Kotler, 1996): 

- Posameznika spodbujajo k novim načinom vedenja in življenjskega sloga. 

- Oblikujejo njegov pogled na svet in samopodobo, ker si želi biti primeren za določeno 

skupino. 

- Silijo ga v podrejanje vzorcem, ki lahko vplivajo na izbiro določenih izdelkov oziroma 

blagovnih znamk. 

Potrebno je poudariti, da so starši prvi socializacijski dejavniki, ki učijo svoje otroke 

potrošniških vzorcev vedenja, in so prav gotovo prva najpomembnejša referenčna skupina, s 

katero imajo otroci stik. Vendar pa z odraščanjem otrok začno v njihova življenja vstopati 

druge referenčne skupine in družina začne izgubljati svojo moč (Gašperič, 2006). Otroci 

danes veliko večino svojega časa preživijo v vrtcih in šolah. Tam si v družbi pod vplivom 

vrstnikov oblikujejo svoj okus in želje (Reese, 1997). Referenčne skupine, kot so sovrstniki, 

vplivajo na otroke najmočneje v starosti med 6. in 13. letom. V tem obdobju lahko postajajo 

vrstniki pomembnejši od otrokovih staršev in celo pomembnejši od otrokovega lastnega 

mnenja (Gregg, Gordon, 2000). Potreba najstnikov po prilagajanju njihovim vrstnikom izhaja 

iz tega, da si prizadevajo za sprejetje, kar jim predstavlja varnost in spodbudo s strani drugih v 

skupini. Eden izmed najvidnejših znakov prilagoditve so oblačila, ki so podobna oblačilom 

drugih otrok v skupini (Meyer, Anderson, 2000). Otroci pogosto celo odklonijo nakup 

oblačila, če niso povsem prepričani, da bodo všeč tudi njihovim vrstnikom. V večini primerov 

niso naklonjeni nepoznanim blagovnim znamkam in ne želijo izdelkov iz akcij, saj so 

prepričani, da se jih prodajalci želijo znebiti. Poznane blagovne znamke pa jim dajejo občutek 

identitete in pripadnost določeni skupini (Gregg, Gordon, 2000). 

 

3.2.1 Občutljivost na blagovne znamke 

 

Zdi se, da današnjim mladostnikom zelo veliko pomeni, če lahko nosijo oblačila prestižnih 

blagovnih znamk. Ta fenomen so zaznali raziskovalci (Lachance, Beaudoin in Robitaille, 

2003) na podlagi analize odgovorov 1034 francosko-kanadskih mladostnikov, ki so bili 
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vključeni v raziskavo o potrošni socializaciji. Poudarek omenjene raziskave je bil na 

raziskovanju vpliva treh socializacijskih dejavnikov: vpliv staršev, vpliv vrstnikov ter vpliv 

medijev na mladostnike in njihovo občutljivost na izbiro blagovnih znamk oblačil  (Lachance, 

Beaudoin in Robitaille, 2003). 

Želja današnjih mladostnikov po oblačilih znanih blagovnih znamk ni nova. Pa vendar se zdi, 

da je v zadnjem desetletju dosegla izjemne razsežnosti. Seveda se prodajalci posledično zelo 

zanimajo, kaj mladostniki iščejo v določeni blagovni znamki, jo razvijajo v tej smeri in na tak 

način ustvarjajo mladostnikovo pripadnost izdelkom te določene blagovne znamke 

(Rosenberg, 2000 v Lachance, Beaudoin in Robitaille, 2003).  

Oblačila so pomembno sredstvo, s katerim mladostniki pridobijo priznanje v svoji družbi ter 

si na tak način gradijo pozitivno samopodobo. Najstniki, ki se oblačijo podobno kot njihovi 

vrstniki, bodo lažje sprejeti v svojem socialnem okolju kot tisti, ki svojo individualnost kažejo 

s svojim slogom oblačenja (Creekmore, 1980 v Lachance, Beaudoin in Robitaille, 2003). 

Očitno pomenijo v mladosti izbire v povezavi z oblačili veliko socialno tveganje (Lachance, 

Beaudoin in Robitaille, 2003).  

Potrošniška socializacija je opredeljena kot proces, s katerim posameznik pridobi znanja in 

spretnosti, ki so pomembne za njegovo vlogo potrošnika. Iz tega vidika je potrošniško 

vedenje, kot je občutljivost na blagovne znamke, rezultat učenja, pridobljen z interakcijo med 

potrošnikom in socializacijskimi dejavniki (Ward, 1974). Ti dejavniki so glavni viri, s 

katerimi potrošnik komunicira. V času adolescence so starši, vrstniki in televizija priznani kot 

glavni vir interakcij, ko gre za vprašanja izbire oblačil določenih blagovnih znamk (Lachance, 

Beaudoin in Robitaille, 2003).  

Kaj sploh pomeni pojem »občutljivost na blagovne znamke«? To je psihološki konstrukt, ki 

se nanaša na nakupni proces potrošnika. Kadar rečemo, da je nekdo občutljiv na blagovne 

znamke, pomeni, da blagovne znamke igrajo veliko vlogo pri njegovem nakupnem vedenju. 

Gledano vsebinsko, se ta pojem razlikuje od pojma »zvestoba blagovni znamki«, saj zvestoba 

neki blagovni znamki pomeni, da se za to isto blagovno znamko odločamo pri nakupih skozi 

določeno časovno obdobje. Lahko rečemo, da je kupec zvest blagovni znamki, kadar ima ta 

močno nagnjenje do nakupa izdelkov vedno iste blagovne znamke, znotraj nekega določenega 

časovnega obdobja (Lachance, Beaudoin in Robitaille, 2003).  

Eden od dejavnikov, ki je najbolj neposredno povezan z občutljivostjo na blagovne znamke, 

je tudi posameznikova vključenost do določene kategorije izdelkov. Mladostniki predstavljajo 

skupino, ki ima največje zanimanje za oblačila. Oblačila pogosto pomagajo pri izražanju 
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samopodobe. Najprej za tistega, ki oblačilo nosi, za opazovalca pa je njegovo oblačilo znak 

socialnega statusa, spolne usmerjenosti, političnega prepričanja ter etičnih in osebnih vrednot 

(Gunter, Furnham, 1998). Oblačila dejansko igrajo posebej pomembno vlogo zanje, saj se 

mladostniki počutijo in tudi obnašajo tako, kot da bi bili »na odru«, njihovo vedenje in 

zunanji izgled pa naj bi opazovalo namišljeno občinstvo (Lachance, Beaudoin in Robitaille, 

2003).  

 

3.2.2 Vpliv staršev 

 

Raziskovalci (Lachance, Beaudoin in Robitaille, 2003) so v svoji nalogi ugotavljali vplive, ki 

jih imajo starši, vrstniki in televizija na izbiro blagovnih znamk oblačil francosko-kanadskih 

mladostnikov iz kanadskega Quebeca. 

Ugotovili so, da igrajo straši prvo vlogo v potrošniški socializaciji svojih potomcev, vendar pa 

se zdi, da imajo starši drugo vlogo pri izbiri blagovnih znamk oblačil svojih najstnikov. 

Zaradi tega se ne moremo čuditi njihovim rezultatom, ki so pokazali, da dečki svoje 

občutljivosti do blagovnih znamk oblačil niso pripisali vplivu staršev. Vendar pa so, v 

nasprotju z njihovo ugotovitvijo, mladostniki moškega spola iz predhodnih raziskav pri izbiri 

oblačil določenih blagovnih znamk bolj pod vplivom svojih staršev kot najstnice. 

Dejansko so matere priznane kot najpomembnejši socializacijski dejavnik v družini, saj so 

one tiste, ki so vpete v vsakodnevne potrošniške odločitve in nakupovanje. Poleg tega so 

ženske poznane tudi po tem, da so v nasprotju z moškimi bolj zainteresirane za lepši in boljši 

izgled. Vendar pa je zanimivo, da omenjena raziskava tega dejstva ni potrdila.  Poleg tega pa, 

kar se tiče vloge očeta kot socializacijskega dejavnika v potrošnji socializaciji otrok,  je  pojav 

zelo slabo raziskan, zato sledi, da ne vemo dosti o naravi tega posebnega odnosa. 

Starši vplivajo na svoje potomce tako, da jim predstavljajo modele, ki so opazovani in 

posnemani. Na področju oblačil najstniki aktivno sodelujejo s svojimi starši. Mladostniki 

starše dojemajo kot osebe, ki vplivajo na njihovo izbiro oblačil: če staršem dosti pomenijo 

blagovne znamke oblačil (zavedno ali nezavedno), bodo posledično veliko pomenile tudi 

njihovim potomcem (Lachance, Beaudoin in Robitaille, 2003). 
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3.2.3 Vpliv sovrstnikov 

 

Lachance, Beaudoin in Robitaille (2003) so preverjali tudi, kakšen vpliv imajo vrstniki na 

občutljivost na blagovne znamke mladostnikov. Ugotovili so, da ima najpomembnejši vpliv 

na razvoj občutljivosti na blagovne znamke oblačil ravno vpliv vrstnikov. To potrjuje velik 

pomen prijateljev in prijateljstva v adolescenci in kaže, kakšno vlogo igrajo oblačila v teh 

odnosih. Oblačila in obutev prestižnih blagovnih znamk veljajo za nekakšen javni luksuz in 

mladostniki zaradi njihovega imena in pomena ob lasti takih izdelkov občutijo večjo 

naklonjenost svojih vrstnikov. Vsi poznamo pomembnost sprejetja in odobravanja s strani 

skupine, katerim mladostniki želijo pripadati. Zdi se, da spadajo blagovne znamke oblačil in 

športnih copat mladostnikov med družbene procese in so del interakcije med njim ter so 

velikokrat predpogoj za pogovor in sprejem v družbo. Blagovne znamke oblačil predstavljajo 

nekakšno »priponko«, ki nakazuje, kako mladostniki vidijo sebe in kako si želijo, da bi jih 

videli drugi. Vendar pa imajo želje po oblačilih in obutvi prestižnih znamk seveda tudi drugo, 

slabo stran. Čeprav je družbeni pritisk zadostiti normi nositi prave blagovne znamke velik, pa 

pomenijo te norme na drugi strani zelo veliko ekonomsko breme za starše. Znano je, da so 

izdelki prestižnih blagovnih znamk večinoma dragi in jih je zaradi mladostnikove 

občutljivosti na blagovne znamke težko nadomestiti z drugimi podobnimi izdelki. Najstniki 

namreč ne želijo ali ne potrebujejo vetrovke, ampak potrebujejo točno določeno vetrovko, 

točno določene blagovne znamke. 

Ves ta pritisk ima lahko negativne posledice na starševsko-mladostniški odnos, komunikacijo 

in zvezo. Ker se zdi, da so oblačila izvor enega izmed večjih konfliktov med starši in 

mladostniki, je možno, da vztrajne in ponavljajoče se zahteve s strani najstnikov po blagovnih 

znamkah oblačil in obutve in negativne reakcije ter zavrnitve s strani staršev ustvarjajo 

pomembno napetost in celo konflikte znotraj družine. 

 

3.2.4 Vpliv medijev – televizije 

 

Otroci večino svojega prostega časa preživijo ob gledanju televizije, na videz očarani nad 

dogajanjem na ekranu (Singh, Preet Kaur, 2011). Reklame, ki se odvijajo ob otroškem 

programu, so do nedavnega nagovarjale starše, danes pa te reklame neposredno nagovarjajo 

otroke, ki še vedno nimajo čustvenih ali kognitivnih orodij, s katerimi bi ocenili, kaj se jim v 
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resnici prodaja. V preteklosti so le starši določali, kaj naj bi njihovi otroci oblekli, jedli, s čim 

naj bi se igrali, kaj naj bi se učili, danes pa to ni več tako. Čeprav je televizija tudi dober medij 

za podajanje znanja in izobraževanje, pa na drugi strani pušča tudi slabe posledice na otrocih. 

Tržniki se trudijo, da bi s pomočjo reklam v možgane mladih vtisnili prepoznavnost do 

določenih blagovnih znamk, in upajo, da bi to obrodilo dolgo trajajoče odnose (Singh, Preet 

Kaur, 2011). 

V nasprotju z zgornjo trditvijo in tudi v nasprotju z mojim mišljenjem pa so Lachance, 

Beaudoin in Robitaille (2003) v svoji raziskavi prišli do naslednjih ugotovitev: 

- Čeprav navajajo, da so tudi oni v literaturi naleteli na trditve, da igrajo mediji pomembno 

vlogo pri socializacijskem procesu mladih potrošnikov, v svoji raziskavi niso ugotovili, da naj 

bi televizija vplivala na zvišanje občutljivosti otrok do blagovnih znamk.  

- Predvidevali so, da bodo zaradi vse večje prisotnosti medijev v današnjem življenju in vse 

večjega pomena izbire oblačil znanih blagovnih znamk prišli do drugačnih rezultatov, a se to 

z njihovim vzorcem anketiranih ni zgodilo.  

- Vendar pa ugotovijo, da zaradi teh rezultatov ni potrebno zanikati prispevka televizije k 

razvoju zavesti o blagovnih znamkah oblačil (ozaveščanje o blagovnih znamkah, znanih 

osebah, izgledu in priljubljenosti v povezavi z njimi), ampak ugotavljajo, da televizija vseeno 

nima tolikšnega vpliva na mladostnike in njihovo občutljivost do blagovnih znamk.  

- Toda, tudi tukaj poudarjajo, da je vsesplošna občutljivost na blagovne znamke drugačen 

konstrukt od občutljivosti do točno določene in najljubše blagovne znamke, na kar, se zdi, da 

televizija in drugi mediji ob reklamiranju tudi ciljajo.  

 

Njihovi rezultati bi bili morda drugačni, če bi se sklicevali na točno določene javne osebe 

(športniki, igralci, pevci), za katere se ve, da so v povezavi z oblačili ali športnimi copati 

točno določenih blagovnih znamk. Poudarjajo pa, da bi bilo potrebno še nadalje raziskovati 

vplive televizijskih programov, ki jih spremljajo anketirani. Pomembne bi bile raziskave 

točno določenih tipov televizijskih kanalov (npr. MTV, drugi glasbeni kanali, razni športni 

kanali). Te raziskave bi točneje prikazale vplive več ali manj subtilnih sporočil v reklamah o 

pomenu blagovnih znamk oblačil oziroma športnih copat, ki se pojavljajo v njih (Lachance, 

Beaudoin in Robitaille, 2003). 
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3.2.5 Vpliv vzornikov 

 

Vzornike predstavlja skupina ljudi, ki lahko potencialno vplivajo na nakupne odločitve in 

dejanja posameznikov (Bush in Martin, 2000 v de Run, Butt in Yen Nee, 2010). Vzorniki so 

lahko tako starši, vrstniki in sorodniki kot tudi znane osebnosti, kot so filmski igralci, 

športniki, pevci. To so uspešni posamezniki, ki imajo vedenjske lastnosti, katere ljudje na 

splošno radi občudujejo in jih posnemajo (Donahue, 2002 v de Run, Butt, Yen Nee 2010).  

Posamezniki si želijo posnemati nekatere izmed lastnosti svojih vzornikov, pa naj gre za 

izgled ali kakšno drugo lastnost, želijo jim biti podobni. Vzorniki ob posrednem ali 

neposrednem stiku s posamezniki vplivajo na njihove odločitve in vedenje (Bandura, 1977 v 

de Run, Butt, Yen Nee, 2010). Kljub vsemu pa je obseg vpliva, ki ga ima vzornik na 

posameznika, odvisen od razsežnosti in avtoritete tega vzornika in tudi od tega, kako 

posameznik to avtoriteto sprejema sam (Berns, 1993 v de Run, Butt, Yen Nee, 2010). 

Raziskovalka Sharon Boden je v svoji raziskavi ugotavljala obseg vpliva, ki ga ima 

popularna kultura na otroke, predvsem na njihovo predstavo o modi v povezavi z vzorniki 

in posledično izbiro in nakup določenih oblačil. Opredelila je dva vsebinska vidika popularne 

kulture, ki se pojavljata in vplivata na želje otrok. Kot prvi dejavnik je izbrala pop glasbo, 

poznane izvajalce le-te, njihove videospote, njihova oblačila ter na splošno njihov stil 

življenja. Kot drugi vpliv pa je izbrala šport, vključno s samo aktivnostjo, blagovnimi 

znamkami in logotipi v povezavi z njim ter s stilom priljubljenih športnikov, ki te znamke 

predstavljajo.  

Prišla je do zanimivih ugotovitev. Ugotovila je namreč, da vzorniki iz sveta popularne glasbe 

na mladostnike vplivajo tako, da jih otroci posnemajo v stilu oblačenja ter v smislu fizičnega 

izgleda in obnašanju. Vendar pa ti nanje nimajo tako velikega vpliva v smislu izbire oblačil 

točno določenih blagovnih znamk s točno določenimi logotipi.  

Na drugi strani pa priljubljeni športniki predstavljajo povsem drugo zgodbo. Pri športnikih 

njihov »športni imidž« predstavlja povezavo med njihovo osebnostjo in točno določeno 

blagovno znamko, ki jo predstavljajo. Določeni športnik tako predstavlja določeno blagovno 

znamko. Na tak način se splete tudi odnos med potrošnikom in samim predstavnikom oziroma 

promotorjem blagovne znamke. Predvsem blagovna znamka Nike je takšna, da ji je uspelo 

prepojiti trg športnih oblačil in je postala »tista znamka«, v kateri si otroci želijo biti opaženi 

(Boden, 2006). V literaturi lahko v povezavi z blagovno znamko Nike zasledimo njihovo 

najuspešnejše sodelovanje z vrhunskim športnikom Michaelom Jordanom. Vrhunski športnik 
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je v tem primeru podjetju posodil svoje ime in podobo povsod tam, kjer s tem pomaga pri 

uresničevanju trženjskih ciljev podjetja. Ti so doseženi tako, da s pomočjo oglaševanja in 

drugih orodij tržnega komuniciranja podjetje prenaša podobo vrhunskega športnika na 

blagovno znamko (Škorc, 2005). 

 

3.3 Družbeno izključevanje otrok zaradi oblačil in obutve neznanih 

blagovnih znamk 

 

V diplomskem delu želim raziskati področje o družbenem izključevanju otrok zaradi oblačil 

in obutve neznanih oziroma nepriljubljenih blagovnih znamk. Na to temo je v tuji in domači 

literaturi napisanega zelo malo. 

Zanimivo raziskavo o revščini in pritisku vrstnikov v kontekstu modnih blagovnih znamk 

oblačil in predvsem obutve ter nakupnem vedenju revnih britanskih otrok sta opravila 

angleška raziskovalca Eliott in Leonard (2004). Njun predmet raziskave so bili športni copati 

znanih blagovnih znamk, saj sta mnenja, da obutev še vedno velja za pomemben modni kos, a 

pri obutvi ni tolikšne variabilnosti, kot je najdemo pri oblačilih.  

Mnenja o modnih blagovnih znamkah športnih copat in njihovem simboličnem pomenu sta 

raziskovala na primeru tridesetih otrok, starostnega razpona od 8 do 12 let, ki so izhajali iz 

revnejših družin iz Velike Britanije. Otroci so v tej raziskavi postavljali stereotipe o 

namišljenih lastnikih športnih copat znanih in neznanih blagovnih znamk, ki so jim jih 

pokazali na fotografiji.  

Ugotovila sta naslednje: če so bili copati, ki so jih pokazali otrokom, očitno označeni z 

logotipi znanih blagovnih znamk, so otroci sklepali, da so njihovi lastniki mladi in bogati. Če 

pa niso bili copati označeni s nikakršnim poznanim logotipom in če so izgledali poceni, so 

otroci sklepali, da je njihov lastnik reven in star. Ugotovila sta, da otroci menijo, da so tiste 

osebe, ki nosijo športne copate znanih blagovnih znak, v družbi bolj priljubljene in bolje 

sprejete med vrstniki. To mnenje je med otroki tako močno zasidrano, da so se celo med seboj 

bolj pripravljeni pogovarjati s tistimi, ki nosijo obutev znanih blagovnih znamk, kot s tistimi, 

ki takšne obutve ne nosijo. Prav tako pa otroci čutijo pritisk, da morajo sami nositi copate 

znanih blagovnih znamk, prav takšne, kot jih nosijo njihovi vrstniki. Delno zato, da lažje 

najdejo prijatelje, delno pa tudi zato, da se izognejo zbadanju vrstnikov, v primeru, da zelo 

očitno izhajajo iz revne družine, ki si zanje ne more privoščiti oblačil in obutve znanih 

blagovnih znamk (Elliott, Leonard, 2004). 
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3.3.1 Otroci in pritisk s strani njihovih vrstnikov  

 

Rezultati raziskav kažejo, da izvajajo vrstniki zelo močan pritisk na otrokovo nakupno 

odločanje. Kljub temu pa je bilo na to temo narejenih zelo malo raziskav (Bachmann, 

Roedder John, Akshay, 1993). Po McNealu (McNealu, 1987 v Elliott, Leonard, 2004) se vpliv 

vrstnikov začne že pri šestih letih in postane posebej pomemben, ko otroci vstopijo v obdobje 

adolescence. V tem obdobju se začnejo zavedati najljubših izdelkov svojih vrstnikov in jih 

začnejo upoštevati, takrat ko tudi sami ocenjujejo nek produkt (Gunter, Furnham, 1998).  

Ta vpliv ima največje razsežnosti v odnosu do oblačil in drugih modnih dodatkov (Brittain, 

1963 v Elliott, Leonard, 2004).  

Eliott in Leonard (2004) sta z raziskavo prišla do ugotovitve, da so si otroci primarno želeli 

določene znamke obutve zaradi potrebe po sprejetju s strani njihovih vrstnikov. Prav tako pa 

so copate znanih blagovnih znamk želeli zato, ker so se bali, da bi jih njihovi vrstniki 

odklonili in bi jih celo fizično nadlegovali, če ne bi nosili priljubljenih športnih copat in tako 

ne bi spadali v njihovo družbo.  

Večina izmed intervjuvanih otrok je pripovedovala o pritisku s strani vrstnikov glede tega, da 

naj bi čutili obvezo nositi oblačila in obutev znanih blagovnih znamk. Hkrati pa so mnogi 

izmed njih priznali, da se sami ne bi pogovarjali z otroki, ki ne nosijo športnih copat pravih 

blagovnih znamk in da bi se počutili nelagodno, če bi jih opazil kdo drug, kako se pogovarjajo 

s temi otroki (Elliott, Leonard, 2004). 

 

3.3.2 »Znamka skupnosti« in otroci  

 

Muniz in O'Guinn (Muniz in O'Guinn, 2001 v Elliott, Leonard, 2004) sta uvedla koncept 

»znamka skupnosti«, ki je posebna geografsko nevezana skupnost, ki temelji na 

strukturiranem nizu socialnih odnosov med ljubitelji iste blagovne znamke. Otroci v njuni 

raziskavi so del te simbolične »znamke skupnosti«, združeni ob njihovih občutkih do športnih 

copat znamke Nike. 

Tako rekoč so vsi otroci, s katerimi so opravili intervju, čutili močno navezanost predvsem do 

blagovne znamke Nike. Skoraj vsak izmed intervjuvanih je zatrdil, da je Nike njihova 

najljubša znamka športnih copat. Razlogi otrok, zakaj znamka Nike, so si bili različni, a 

večina izmed njih je najprej navedla praktičen in nato še emocionalen razlog. Zdelo se je, da 
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otroci kažejo neko »skupno zavest« v zvezi s svojimi občutki do omenjene blagovne znamke. 

Večina izmed njih je znamko Nike opisala kot »kul« in kot znamko, »ki ti pomaga teči 

hitreje« (Elliott, Leonard, 2004). 

Ta raziskava očitno kaže željo otrok po lastništvu copat prave blagovne znamke, katerih 

lastniki so tudi njihovi vrstniki, v želji, da bi imeli tudi oni v družbi enak status kot drugi. 

Simbolično pomenijo športni copati priljubljenih blagovnih znamk osebo, ki je modna in 

priljubljena. Če bi znamka Nike predstavljala osebo, bi bila ta »najbolj kul oseba na šoli«. 

Otroci menijo, da če imajo »dobro« znamko športnih copat, potem so enakovredni svojim 

vrstnikom, takrat so modni in priljubljeni (Elliott, Leonard, 2004).  

Zdelo se je, da so mnogi izmed otrok uporabljali copate priljubljenih blagovnih znamk kot 

krinko. Zavedali so se, da le njihovi najbližji prijatelji vedo, v kakšnih hišah in stanovanjih 

živijo. In da se le oni zavedajo svoje revščine, medtem ko jih drugi, ki te situacije ne poznajo, 

ocenjujejo le po njihovih športnih copatih, ki jih nosijo. Tako so z nošenjem copat prestižnih 

blagovnih znamk preprečili negativne reakcije s skrivanjem svoje revščine. Večina izmed teh 

otrok je mnenja, da ni možno imeti copat znanih blagovnih znamk in biti istočasno reven. S 

tem, ko so imeli v lasti copate znane blagovne znamke, ki so si jo njihovi starši le težko 

privoščili, so se nekako ogradili od svojega finančnega stanja in prevzeli nekakšen nov status, 

status bogatejšega otroka.  

Tako je v tem primeru prikazan otrokov poskus prenosa »lastnosti« copat znane blagovne 

znamke na svojo lastno osebnost. Z nošenjem copat znamke Nike skušajo nase prenesti 

priljubljenost omenjene znamke (Elliott, Leonard, 2004).  

4 Empirični del 

4.1 Namen naloge 

 

Namen moje diplomske naloge je ugotoviti pomen blagovnih znamk oblačil in obutve za 

osnovnošolca. Kaj mu pomenijo? Kje je blagovne znamke spoznal? Ali se mu zdi, da je na 

podlagi nošnje oblačil določenih blagovnih znamk bolje sprejet v družbi sovrstnikov? In ali na 

podlagi blagovnih znamk oblačil in obutve, ki jih nosijo njihovi sovrstniki, le-te lažje in bolje 

sprejemajo v svojo družbo? 
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4.2 Cilj naloge 

 

Cilj moje raziskave je bil s pomočjo ankete ugotoviti in odgovoriti na naslednje ključno 

vprašanje:                                                                                                                                       

Koliko otrokom zares pomenijo oblačila in obutve določenih blagovnih znamk in ali bi bili na 

podlagi tega, da njihovi sovrstniki ne nosijo oblačil in obutve priljubljenih blagovnih znamk, 

te pripravljeni izločiti iz svoje družbe?  

 

4.3 Opredelitev hipotez 

 

Pri preverjanju hipotez gre za postopek, pri katerem na podlagi vzročnih podatkov z določeno 

verjetnostjo ugotavljamo, ali je trditev, izražena v hipotezi, pravilna ali nepravilna (Košmelj, 

Rovan, 2000).  

Na podlagi pregleda tuje in domače literature sem oblikovala naslednje hipoteze: 

      

H1: Večina anketiranih otrok meni, da v primeru, da ne nosijo oblačil/obutve določenih 

blagovnih znamk, v družbi vrstnikov ne bodo dobro sprejeti. 

Glede na raziskavo, opravljeno v Združenih državah Amerike v letu 2003 (Bachmann, 

Roedder, 2003), naj bi oglaševalci ustvarili generacijo, močno občutljivo na moč blagovnih 

znamk. Za mladostnike, ki niso prepričani vase, a si želijo pripadati družbi, pomenijo 

blagovne znamke obljubo instantne priljubljenosti, ki se ji ne morejo upreti (Leonhardt, 1997 

v Bachmann in Roedder, 2003). Otroci, stari od 8 do 14 let, čutijo močno potrebo po sprejetju 

v družbi, zato verjamejo, da je »imeti pravo stvar« najhitrejša pot k sprejetju. Zaradi tega 

predpostavljam, da velja podobno tudi za slovenske otroke. 

 

H2: Dečki pogosteje navajajo priljubljeno blagovno znamko kot razlog za nakup 

določenega kosa oblačil/obutve kot deklice. 

Pri otrokovem nakupnem procesu v stopnji izbiranja vrste izdelka sta najpomembnejša 

kriterija izbire cena in blagovna znamka (Gunter, Furnham, 1998). Glede na raziskavo, 

opravljeno v Veliki Britaniji v letu 2003 (Harper, Dewar, Diack, 2003 v Gašperič, 2006), naj 

bi dečki v večji meri dajali pomen blagovni znamki oblačil kot deklice, zato predpostavljam, 

da podobno velja tudi za anketirane slovenske osnovnošolce. 
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H3: Posedovanje oblačila oz. obutve priljubljenih blagovnih znamk večini anketiranih 

otrok daje občutek samozavesti. 

Oblačila pogosto pomagajo pri izražanju samopodobe. Najprej za tistega, ki oblačilo nosi, za 

opazovalca pa je njegovo oblačilo znak družbenega statusa, spolne usmerjenosti, političnega 

prepričanja ter etičnih in osebnih vrednot (Gunter, Furnham, 1998). Otroci se s pomočjo 

blagovnih znamk oblačil identificirajo in iščejo najbolj prestižne blagovne znamke. Na tak 

način si pridobijo veljavo med vrstniki (Gregg, Gordon, 2000). Otroci so se pripravljeni 

prilagajati svojim vrstnikom ter se na tak način vključujejo v svoje okolje, v zameno za to pa 

se jim ponuja spodbuda in varnost s strani ostalih članov v skupini. Eden izmed navzven 

najvidnejših znakov prilagajanja otrok oz. mladostnikov določeni skupini je izbira oblačila, ki 

je podobna izboru oblačila ostalih članov skupine, s čimer se otroci izognejo ponižanju in 

žalitvam (Meyer, Anderson, 2000).  

Menim, da se zaradi zgoraj naštetih razlogov otroci, ki sem jih anketirala, v oblačilih znanih 

blagovnih znamk, ki jih nosijo tudi njihovi sovrstniki, počutijo bolje in bolj samozavestne.  

 

4.4 Metoda dela 

 

Pri pisanju diplomske naloge sem si pri zbiranju podatkov pomagala z preučevanjem in 

primerjanjem domače in tuje literature. Prav tako pa sem podatke pridobila s pomočjo 

anketnega vprašalnika, ki je vseboval vprašanja odprtega in zaprtega tipa. S pomočjo 

vprašalnika sem pridobila vpogled v odnos anketiranih otrok do blagovnih znamk oblačil in 

obutve. Anketiranje sem izvedla v petem, šestem, sedmem, osmem in devetem razredu 

osnovne šole. Rezultate anket sem prikazala v obliki grafov (tortni, stolpični), izračunala pa 

sem tudi hi-kvadrat preizkus pri tveganju 0.05. 

 

4.5 Rezultati 

 

1. Demografski podatki 

Anketiranih je bil 153 otrok, od tega je bilo 49,67 % deklet ter 50,33 % dečkov.  
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Graf 1: Delež otrok ženskega in moškega spola 

Povprečna starost anketiranih otrok je bila 12,54 leta. 

 

2. Samostojnost otrok pri nakupu oblačil 

Na vprašanje »Ali pri nakupu oblačil zase sodeluješ tudi sam?« so otroci v večini (80,4 %) 

odgovorili pritrdilno. Pritrdilno je na to vprašanje odgovorilo kar 86,2 % deklic in 74,6 % 

dečkov. Da pri nakupu oblačil zase sodelujejo le občasno, so dečki razliko iz prejšnjega 

vprašanja skoraj v celoti pokrili, saj se jih je za to možnost odločilo 24,8 %, deklet pa le 13 %. 

Za zadnjo možnost, da pri nakupu oblačil zase ne sodelujejo, se, zanimivo, ni odločila nobena 

izmed deklet in le 1,4 % dečkov.  

 

 

Graf 2: Vključenost otrok v nakup njihovih oblačil 

Rezultati torej kažejo, da anketirani otroci v večini sodelujejo pri izbiri in nakupu svojih 

oblačil ter da starši upoštevajo njihov okus in želje pri izbiri.  
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3. Odločitveni kriteriji pri nakupu oblačil 

Pričakovano je najpomembnejši kriterij udobje obleke (M=4,6). Ta lastnost oblačila je skoraj 

enako pomembna tako fantom kot dekletom. Nato sledi barva obleke (M=3,8), pri čemer je ta 

kriterij nekoliko pomembnejši deklicam kot dečkom. Cena oblačila in lastnost oblačila, da ga 

ni težko vzdrževati (M=3,6), sta dosegli tretje mesto. Pomembnost kriterija, da oblačila ni 

težko vzdrževati, se je dekletom zdel pomembnejši kot dečkom. Lastnost, da je oblačilo 

priljubljene blagovne znamke, je po pomembnosti nekje na sredini (M=3,5). Zanimivo, da je 

fantom ta kriterij oblačila bolj pomembna kot dekletom. Manj pomembno pa se je 

anketirancem zdelo to, da je oblačilo malce posebno (M=3,4). Sledi  lastnost, da je oblačilo 

redko med sošolci (M=2,8), in čisto na koncu še lastnost oblačila, da je iz naravnih materialov 

(M=2,6).  

Posebno zanimiva se mi je zdelo, da so  kriterij redkosti oblačila  otroci uvrstili dokaj nizko 

(M=2,8). V tem primeru je bila najizrazitejša razlika med odgovori deklet in fantov. Dekletom 

se je zdelo pomembnejše, da je oblačilo, ki jih nosijo, redkejše in da tega oblačila ne vidijo še 

na drugih sovrstnicah. Podoben trend se je pojavil tudi ob vprašanju posebnosti oblačila, kjer 

se je dekletom bolj kot fantom zdelo pomembno, da je njihovo oblačilo malce posebno. V 

primerjavi s prejšnjim kriterijem redkosti so anketiranci kriterij posebnosti oblačila uvrstili 

nekoliko višje (M=3,4), pri čemer pa se tudi v tem primeru ta kriterij zdi pomembnejši 

deklicam kot dečkom.  

Ko se odrasli odločamo med oblačili, skrbno preverjamo etikete z opisi materialov, iz katerih 

so oblačila sešita. Večkrat se odločamo za oblačila iz naravnih materialov, kot so bombaž, 

lan, svila, usnje, volna, in četudi nam je oblačilo še tako všeč, se zanj težje odločamo, če so 

materiali umetni. Pri otrocih očitno ni tako. Njim naravni materiali niso tako pomembni. 

Pomembno jim je udobje, barva, blagovna znamka.    
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Graf 3: Pomembni kriteriji pri nakupu oblačil in obutve 

 

4. Poznavanje blagovnih znamk oblačil  

Z anketo sem želela izvedeti, koliko otroci poznajo blagovne znamke oblačil in koliko so 

seznanjeni z obstojem obutve teh istih blagovnih znamk. Zanimala me je tudi ocena kakovosti 

teh izdelkov. 

 

Izbrala sem blagovne znamke, za katere sem menila, da jih otroci poznajo (Nike, Adidas, 

Converse, Reebok). Dodala pa sem tudi nekaj takšnih, za katere sem menila, da otroci z njimi 

niso najbolje seznanjeni. Bodisi zaradi tega, ker so ta oblačila malce višjega cenovnega 

razreda (Levi's, Esprit), bodisi ker so ta oblačila namenjena osebam s točno določenim 

»življenjskim stilom« (DC – namenjena t. i. »skejterjem«). Dodala pa sem tudi znamke 

oblačil in obutve, ki morda niso toliko usmerjene k športu, ampak k modi. Hkrati so to 

znamke, ki morda spadajo med oblačila nižjega in seveda bolj cenovno ugodnega razreda 

(H&M, Zara, Mana) ter so zaradi tega bolj dostopna za nakup.  
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Nisem pa omenjala blagovnih znamk najvišjega cenovnega razreda (npr. Versace, Chanel, 

Dior …), saj sem menila, da to ne bi imelo smisla, ker bi te znamke prepoznalo le malo otrok. 

Menim tudi, da so to znamke, ki skoraj ne pridejo v poštev pri oblačenju osnovnošolcev.   

Kot rečeno, sem prepoznavanje blagovne znamke ločila glede na to, ali so otroci ocenjevali 

obleko ali so ocenjevali obutev določene blagovne znamke. Pričeli so z oblačili. 

 

Med blagovnimi znamkami oblačil sta bili najbolj prepoznavni blagovni znamki Nike in 

Adidas, ti dve znamki je prepoznala večina otrok, in sicer kar 152 otrok. Prepoznavanje 

oblačil teh dveh blagovnih znak med učenci je bilo skoraj enakomerno porazdeljeno med 

dečki in deklicami. Ta rezultat me ni presenetil, saj sem ga na podlagi lastnih izkušenj 

pravzaprav tudi pričakovala. Menim, da sta ti dve blagovni znamki nasploh med najbolj 

prepoznavnimi in oglaševanimi. 95,5 % anketiranih otrok je prepoznalo blagovno znamko 

H&M. Ta skandinavska znamka se je v zadnjem času zelo razširila tako po svetu kot tudi v 

Sloveniji, tako da tudi ta rezultat ni presenetljiv. Glede na to, da lahko trgovine H&M 

najdemo že skoraj v vsakem malo večjem nakupovalnem središču, se ne moremo čuditi, da je 

njena prepoznavnost tako visoka. Pri tem rezultatu je zanimivo, da so to blagovno znamko 

prepoznala vsa dekleta in 90,9 % dečkov. Zanimiva se mi je zdela visoka uvrstitev 

prepoznavnosti blagovne znamke Mana. To je prepoznalo 92,2 % anketiranih otrok in je po 

prepoznavnosti med anketiranimi otroci na tretjem mestu. Znamko je prepoznalo 88,3 % 

dečkov ter 96,1 % deklic. Menila sem, da te blagovne znamke otroci ne bodo tako dobro 

prepoznavali, saj se mi zdi, da ta ni tako dobro oglaševana in posledično prepoznavna, a sem 

se očitno zmotila. Sledijo blagovne znamke Esprit s 77,8 %, nato pa blagovna znamka 

Converse s 75,8 %, ki so jo malce bolje kot dekleta prepoznavali dečki. Sledi španska 

blagovna znamka Zara. Ta je s 75,2 % zasedla šesto mesto. Pri njej je opažen velik prepad 

med poznavanjem znamke glede na spol. Znamko Zara je prepoznalo 88,2 % deklet in le 62,3 

% dečkov. To je najbrž zato, ker je ta blagovna znamka morda res malce bolj usmerjena k 

potrošnikom ženskega spola. Ženske in dekleta lahko zase pri tej blagovni znamki najdejo 

neprimerno več oblačil kot moški del populacije. Na sedmem mestu s 71,2 % prepoznavnosti 

sledi blagovna znamka Reebok. To znamko so malce bolj prepoznavali dečki, in sicer 75,3 % 

dečkov in 67,1 % deklet. Nazadnje sledi še prepoznavnost blagovne znamke DC, in sicer 61,4 

%, od tega dečki v 61 %, deklice pa v 61,8 %, ter prepoznavnost znamke Levi's s 57,5 %. To 

znamko so bolje prepoznavala dekleta, in sicer v 60,5 %, dečki pa v 54,5 %. 
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Graf 4: Primerjava poznavanja izbranih blagovnih znamk oblačil med dečki in deklicami 

 

4.1 Zaznavanje kakovosti blagovnih znamk oblačil 

Zanimalo me je tudi, kako otroci zaznavajo kakovost izbranih blagovnih znamk. 

 

Kot je razvidno iz grafa 5 so rezultati  pokazali, da so anketirani otroci kot najboljšo blagovno 

znamko ocenili blagovno znamko Nike (M=4,75). Dekleta in fantje so bili pri tem skoraj 

soglasni. Sledila so oblačila blagovne znamke Adidas (M=4,45), pri čemer ni bilo razlik med 

dečki in deklicami. Tretje mesto so namenili oblačilom blagovne znamke H&M (M=4). Ta 

blagovna znamka je malce bolj všeč dekletom kot dečkom. Na četrto in peto mesto so se 

uvrstila oblačila blagovnih znamk Reebok in DC (M=3,7), pri čemer v primeru blagovne 

znake Reebok ni bilo razlik med spoloma, blagovna znamka DC pa se zdi bolj kakovostna 

deklicam kot dečkom. Na šestem mestu so pristala oblačila blagovne znamke Converse 

(M=3,65), ki se deklicam v večji meri zdijo bolj kakovostna kot dečkom. Oblačila blagovne 

znamke Zara (M=3,6) so pristala na sedmem mestu, kjer primerjava med spoloma pokaže 

podoben rezultat kot pri blagovni znamki Converse. Sledijo oblačila blagovnih znamk Esprit, 

Mana ter Levi's. Esprit (M=3,5) se je prebil na osmo mesto, blagovna znamka Mana (M=3,3) 

na deveto mesto. Na zadnje pa so se po pričakovanju uvrstila oblačila blagovnih znamk Levi's 

(M=3,1). Če povzamemo, sta blagovni znamki Nike in Adidas, ki sta izrazito športni znamki, 
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po vsej verjetnosti bližje dečkom kot deklicam in so jih posledično že zato najbrž  uvrščali 

višje kot deklice.  

 

 

Graf 5: Povprečna ocena kakovosti oblačil 

 

4.2 Poznavanje blagovnih znamk obutve 

Z istim vprašanjem sem nato preverjala prepoznavnosti blagovnih znamk, a tokrat je bila v 

ospredju obutev. Zanimalo me je torej, koliko učencev pozna blagovno znamko obutve. 

Učenci so imeli na izbiro iste blagovne znamke obutve, kot so se pojavile že pri oblačilih. Pri 

tem je treba poudariti, da so nekatere izmed teh blagovnih znamk izrazito usmerjene v 

izdelavo oblačil, a v svojih kolekcijah zajemajo tudi nekaj obutve. Rezultati so bili naslednji: 

brez presenečanj sta si prvo mesto zopet delili obutve blagovne znamke Nike in Adidas. S 

99,35 % sta bili ti dve blagovni znamki najbolj prepoznavni. Skoraj v 100 % jo ju 

prepoznavali tako dekleta kot fantje. Obutev blagovne znamke H&M je s srednjim odstotkom 

86,3 % zasedla drugo mesto. To je zelo zanimiv rezultat, saj je blagovna znamka H&M ena 

izmed tistih, ki so bolj kot k obutvi usmerjene k oblačilom. Dekleta so jih prepoznala v 90,8 

% in fantje v 81,8 %. Obutev blagovne znamke Mana je pristala na tretjem mestu, in sicer s 

srednjim odstotkom 77,75 %. Fantje so to obutev prepoznali v 84,4 % in dekleta v 71,1 %. 

Tudi Mana je bolj k oblačilom usmerjena blagovna znamka. Na četrtem mestu je obutev 
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blagovne znamke Converse s 75,85 %. Ta rezultat niti ne preseneča, saj je blagovna znamka 

Converse zelo usmerjena v obutev. V zadnjem času so zopet moderne predvsem njihove t. i. 

»all-starke«. Dekleta so obutev znamke Converse prepoznale v 80,3 %, fantje pa v 71,4 %. 

Sledi obutev blagovne znamke Esprit. Ta znamka je močna tako pri oblačilih kot pri obutvi. S 

srednjim odstotkom 73,2 % je pristala na petem mestu. Dekleta so jih ocenila s 75 % in fantje 

s 71,4 %. Na šestem mestu je obutev znamke Reebok s srednjo vrednostjo 71,15 %. To 

športno znamko obutve so dekleta poznala le v 61,8 %, fantje pa v 80,5 %. Sledi obutev 

blagovne znamke Zara, to so učenci prepoznali s srednjim odstotkom 70,65 %. Dekleta v 80,3 

% in fantje v 61 %. Sledi obutev blagovnih znamk DC in Levi's. Blagovno znamko DC, ki 

ima v svoji kolekciji enakomerno porazdeljena tako oblačila kot obutev, so s srednjim 

odstotkom 60,75 % učenci postavili na predzadnje mesto. In sicer dekleta v 60,5 % in fantje v 

61 %. Na konec pa so uvrstili obutev blagovne znamke Levi's. Obutev te blagovne znamke je 

dosegla prepoznavnost v 50,35 %. Dekleta so jih prepoznala v 53,9 % in fantje v 46,8 %. 

 

 

Graf 6: Primerjava poznavanja izbranih blagovnih znamk obutve med dečki in deklicami 
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4.3 Zaznavanje kakovosti blagovne znamke obutve  

 

Najvišje se je uvrstila  obutev blagovne znamke Nike (M=4,85). Ta blagovna znamka je bila 

vseskozi najbolje prepoznana, tako pri oblačilih kot pri obutvi. V primeru obutve se ta 

znamka zdi nekoliko bolj kakovostna dečkom kot deklicam. Nato sledi obutev blagovne 

znamke Adidas (M=4,65). V tem primeru so si dekleta in fantje enotni. Blagovna znamka 

obutve Converse (M=4) je pristala na tretjem mestu, pri čemer jo deklice kot kvalitetno 

zaznavajo v nekoliko večji meri v primerjavi z dečki. Sledile so blagovne znamke obutve DC 

(M=3,8), nato obutev blagovne znamke Reebok(M=3,7) in kot šesta blagovna znamka Esprit 

(M=3,5). Sedmo mesto je zasedla obutev blagovne znamke H&M (M=3,35). Glede na to, da 

je ta blagovna znamka bolj usmerjena v proizvodnjo oblačil, se mi zdi ta uvrstitev dokaj 

visoka. Dekleta in fantje so bili pri ocenjevanju obutve znamke H&M zelo enotni. Osmo 

mesto je zasedla obutev znamke Zara (M=3,2). Sledi obutev blagovne znamke Levi's 

(M=3,1). Čisto na dnu pa je ostala obutev znamke Mana (M=2,95). To je razumljivo, saj 

Mana v svoji kolekciji zavzema zelo majhen odstotek obutve.  

 

 

Graf 7: Povprečna ocena obutve med dečki in deklicami 
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5.1 Na splošno najboljša blagovna znamka  

S šestim vprašanjem ankete sem želela izvedeti, katera izmed blagovnih znamk je učencem na 

splošno najboljša. Absolutni zmagovalec je bila blagovna znamka Nike. Več kot polovica 

anketiranih otrok si je to znamko izbrala za najboljšo. Skoraj četrtina si je na drugem mestu 

kot najboljšo blagovno znamko izbrala Adidas. Tudi tukaj ni prevelikih presenečanj. Sledile 

so naslednje blagovne znamke: H&M, to znamko je kot najboljšo izbralo 5,2 % učencev, nato 

sledita znamki Converse in Mana s 3,3 %. Blagovno znamko Zara si je kot najboljšo izbralo 

2,6 % anketirancev. Sledi blagovna znamka DC z 2 %, na koncu pa še blagovni znamki Levi's 

in Reebok s komaj 0,7 %.        

Čeprav so si lahko izbrali katerokoli blagovno znamko oblačil in obutve, so se v večini držali 

možnosti, ki sem jim jih podala že v prejšnjih vprašanjih. Vendar pa so nekateri izmed njih 

izbrali tudi ne tako pogoste blagovne znamke, kar sem označila kot izbiro »drugo«. To 

možnost so anketirani izbrali v 3,9 %. Pod možnost »drugo« so učenci omenjali še naslednje 

blagovne znamke: Benetton, Bershka, C&A, Puma, Champion, S.Oliver, Tally Weijli, Orsey.  

Pri tem vprašanju so morali anketiranci navesti tudi, zakaj se jim zdi določena blagovna 

znamka najboljša. Navedli so naslednje razloge: »ker imajo zelo lepe izdelke«, »ker so njihovi 

izdelki zelo udobni«, »ker so njihovi izdelki zelo trpežni in jih lahko zaradi tega dolgo 

nosim«. Všeč so jim bile tudi barve oblačil in obutve določenih blagovnih znamk pa tudi 

njihova cena se jim ni zdela nepomembna. Sploh kadar so se odločali za izdelke nižjega 

cenovnega razreda. 

  

 

Graf 8: Najboljša blagovna znamka po mnenju otrok 
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5.2 Povezava med najboljšo in najljubšo blagovno znamko 

V nadaljevanju šestega vprašanja sem jih nato vprašala, ali je po njihovem mnenju najboljša 

blagovna znamka oblačil in obutve tudi njihova najljubša. V večini so odgovarjali z da, in 

sicer v 85,6%, nekateri izmed njih pa so odgovorili tudi z ne, in sicer 14,4%. Ti, ki so 

odgovorili z ne, so nato navedli, katere so njihove najljubše blagovne znamke. Tu so se zopet 

pojavljale znamke Nike, Adidas pa C&A, H&M, S.Oliver in Puma ter bolj ali manj že 

poznane blagovne znamke. 

 

Graf 9: Povezava med najboljšo in najljubšo blagovno znamko 

 

6. Prvi vir informacij o najljubši blagovni znamki 

S pomočjo sedmega vprašanja sem želela izvedeti, kje je anketirani izvedel za svojo najljubšo 

blagovno znamko.  

Glede na to, da imajo otroci v začetku največ stika s svojo družino, mi je bilo čisto 

razumljivo, da so bili starši tisti, ki so otroku izbirali oblačila in obutev in ob tem tudi, kakšne 

blagovne znamke bodo ti izdelki. To se mi je potrdilo v 35,3 %. Ko otroci odraščajo, pa začno 

prihajati v stik še z drugimi osebami izven kroga svoje družine. To so njihovi vrstniki. Pod 

njihovim vplivom si začnejo oblikovati okus in želje glede nakupov oblačil in obutve. V moji 

anketi se je pokazalo, da je za določeno blagovno znamko od sovrstnikov izvedelo kar 32,7 % 

anketirancev. Na odločitev o nakupu oblačil in obutve določenih blagovnih znamk imajo velik 

vpliv tudi mediji, predvsem tisti, ki poleg besedila vključujejo tudi sliko (splet, revije, 

televizija …). Za oglaševanje izdelkov določene blagovne znamke si proizvajalci teh izdelkov 
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večkrat izbirajo razne športne zvezde, manekenke, filmske igralce. To so osebe, ki 

predstavljajo vzor tako otrokom kot tudi odraslim. Na tak način oglaševalci približajo izdelke 

kupcem. Tudi moji anketiranci so preko vzornikov v kar 25,5 % izvedeli za svojo najljubšo 

blagovno znamko. Sledi televizija, kjer je preko oglaševanja, filmov, oddaj za svojo najljubšo 

blagovno znamko izvedelo 19 % učencev. Tiskani mediji so prispevali 14,4 % prepoznavnosti 

najljubše blagovne znamke. Na koncu so pod rubriko »drugo« še v 9,8 % sami dopisali, kje so 

spoznali svojo najljubšo blagovno znamko. Tu so največkrat omenjali starejše sestre oziroma 

brate pa tudi strice in tete ter prodajalce v raznih trgovinah. 

 

Graf 10: Kje so spoznali najljubšo blagovno znamko 

 

7.1 Vpliv blagovnih znamk oblačil/obutve na vključevanje otroka med vrstnike 

To vprašanje je bilo zasnovano zato, da bi ugotovila, kakšen vpliv ima izbira določene 

blagovne znamke obutve in oblačil na sprejemanje otrok v družbo svojih so vrstnikov. Pri teh 

vprašanjih sem dobila vpogled v to, kaj menijo anketirani, kako bi se njihovi sošolci obnašali 

do njih, če oni sami ne bi nosili oblačil in obutve določenih blagovnih znamk, ki veljajo za 

najbolj priljubljene. 

Trditev, ki so jo v nadaljevanju učenci morali potrditi ali ovreči, se je glasila: »Če ne bom 

nosil/a oblek in obutve določenih blagovnih znamk, se bodo moji sošolci norčevali iz mene.« 

    

Odgovori so bili sledeči. Kar 66,7 % anketiranih je odgovorilo, da četudi sami ne nosijo 

oblačil oziroma obutve priljubljenih blagovnih znamk, se sošolci iz njih ne norčujejo. 28 % 

učencev je s svojim mnenjem glede tega ostalo nekje na sredini. Niso se mogli opredeliti niti 
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za da niti za ne. Le 5,1 % anketiranih pa je navedlo, da se bodo sošolci iz njih norčevali, če ne 

bodo nosili oblačil in obutve določenih blagovnih znamk.                                                                                                                                                               
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Graf 11: Mnenje učencev o povezavi med posedovanjem oblačil/obutve določene blagovne znamke in 

norčevanjem 

 

7.2 Izključevanje otrok zaradi oblačil nepriljubljenih blagovnih znamk 

Zanimalo me je tudi, ali bi bili sošolci anketiranih otrok te pripravljeni iz svoje družbe celo 

izključili, če ti ne bi nosili oblačil in obutve priljubljenih blagovnih znamk. 

Trditev se je glasila: »Če ne bom nosil/a obleke ali obutve določenih blagovnih znamk, me 

bodo moji sošolci izključili iz svoje družbe.« 

 

Rezultati tega vprašanja so bili še bolj razveseljujoči, saj je kar 82,3 % otrok navedlo, da 

zaradi tega ne bi bili izključeni iz družbe svojih sošolcev. 13,4 % se jih glede tega ni posebej 

izreklo, ostali so nevtralni. Le 4,3 % otrok je navedlo, da bi bili, če oblačil in obutve 

priljubljenih blagovnih znamk ne bi nosili, izključeni iz družbe svojih sošolcev. Mislim, da je 

teh primerov zares zelo malo in menim, da so bolj izjema kot pravilo. Tudi ta podatek me je 

zelo razveselil. 
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Graf 12: Mnenje otrok o povezavi med posedovanjem oblačil/obutve določene blagovne znamke in 

izključevanjem iz družbe sošolcev 

  

8. Odnos do otrok, ki si ne morejo privoščiti oblačil in obutve priljubljenih blagovnih 

znamk 

S tem vprašanjem sem preverjala odnos anketiranih otrok do sošolcev, ki si morda ne morejo 

privoščiti oblačil in obutve priljubljenih blagovnih znamk. Vprašanje sem razdelila na več 

podvprašanj.                

                                                                                                                                 

a) Prvo vprašanje se je glasilo: Navedi, ali naslednja trditev zate drži: »Veliko mi pomeni, da 

moji prijatelji/kolegi/sošolci nosijo obleke in obutev blagovnih znamk, ki so mi všeč.« 

 

Večina izmed njih, to je 51 %, je trdila, da sploh ne drži, da bi jim veliko pomenilo, če njihovi 

prijatelji/kolegi/sošolci nosijo obleke in obutve blagovnih znamk, ki so jim všeč. Kar znaten 

delež (41,8 %) izmed njih je zatrdil, da včasih drži, da jim veliko pomeni, če njihovi 

prijatelji/kolegi/sošolci nosijo obleke in obutve blagovnih znamk, ki so jim všeč. Le 7,2 % 

izmed njih pa je dejalo, da jim veliko pomeni, če njihovi prijatelji/kolegi/sošolci nosijo obleke 

in obutve blagovnih znamk, ki so jim všeč. 

 

 

 



33 

 

 

 

 

Graf 13: Veljavnost trditve: »Veliko mi pomeni, da moji prijatelji/kolegi/sošolci nosijo oblačila in obutev 

blagovnih znamk, ki so mi všeč.« 

 

b) Anketiranim učencem sem ponudila izhodiščno trditev: »Če moji prijatelji/kolegi/sošolci 

ne nosijo obleke in obutve blagovnih znamk, ki so mi všeč in mi veliko pomenijo, …«. Nato 

so izbirali izmed petih možnosti za nadaljevanje te trditve. 

 

50,3 % anketiranih je nadaljevalo, da bi se s svojimi prijatelji/sošolci/kolegi, kljub temu, da ne 

nosijo obleke in obutve blagovnih znamk, ki so jim všeč in jim veliko pomenijo, še vedno 

družili z njimi. 0,7 % anketiranih je dejalo, da bi se z njimi družili občasno. Prav tako je 0,7 % 

anketiranih dejalo, da bi se še vedno družili z njimi, a bi se ob tem počutili neprijetno. 0,7 % 

anketiranih pa se s takimi prijatelji/sošolci/kolegi sploh ne druži. 47,7 % anketiranih pa je 

dejalo, da blagovna znamka obleke in obutve nima nikakršnega vpliva na izbiro prijateljev. 
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Graf 14: Nadaljevanje trditve: »Če moji prijatelji/kolegi/sošolci ne nosijo oblačil in obutve blagovnih 

znamk, ki so mi všeč in mi veliko pomenijo, ...« 

 

c) V nadaljevanju me je zanimalo, ali drži trditev: »Če sam ne nosim oblačil in obutve 

blagovnih znamk, ki so priljubljene med mojimi prijatelji/kolegi/sošolci, se le-ti ne družijo 

veliko z mano.« 

 

Da zgornja trditev drži, se je strinjalo le 2,6 % otrok. Da se sošolci anketiranih včasih z njimi 

ne družijo, če ti ne nosijo oblačil in obutve blagovnih znamk, ki so priljubljene med njihovimi 

prijatelji/kolegi/sošolci, je dejalo 9,8 % otrok. Kar 87,6 % anketiranih pa je zatrdilo, da sploh 

ni res, da se njihovi prijatelji/kolegi/sošolci ne družijo veliko z njimi, če oni sami ne nosijo 

oblačil in obutve priljubljenih blagovnih znamk.  
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Graf 15: Posedovanje oblačil/obutve določenih blagovnih znamk in druženje s sovrstniki  

 

d) Povezavo med posedovanjem oblačila/obutve določenih blagovnih znamk in samozavestjo 

otrok, sem preverila z naslednjim vprašanjem, ki se je glasilo: »Če nosim oblačilo ali obutev 

priljubljenih blagovnih znamk, sem bolj samozavesten/a.« 

 

Da se v oblačilih in obutvi priljubljenih blagovnih znamk počutijo bolj samozavestne, je 

odgovorilo 30,7 % otrok. Da se v takih oblačilih in obutvi bolj samozavestne počutijo včasih, 

je odgovorilo 35,3 % anketiranih. 34 % otrok pa je odgovorilo, da se v oblačilih in obutvi 

znanih blagovnih znamk ne počutijo nič bolj samozavestne. 

 

 

Graf 16: Posedovanje oblačil/obutve določenih blagovnih znamk in samozavest 
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e) Vpliv blagovnih znamk na čustveno stanje otrok 

Za zaključek sem učencem podala še naslednjo trditev, ki so jo v nadaljevanju potrdili ali pa 

ovrgli. Trditev se je glasila: »Če nosim oblačilo ali obutev priljubljenih blagovnih znamk, sem 

bolj vesel/a.« 

 

Kar 39,9 % otrok se je s trditvijo, da so ob nošenju oblačil ali čevljev priljubljene blagovne 

znamke bolj veseli, strinjalo. Da je trditev včasih resnična, je potrdilo 37,7 % otrok. 22,9 % 

anketiranih pa je dejalo, da navedena trditev sploh ni resnična. 

 

 

Graf 17: Posedovanje oblačil/obutve in čustveno razpoloženje otrok 

 

9. Želje otrok po oblačilih oz. obutvi 

V zadnjem vprašanju so osnovnošolci odgovorili na vprašanje: »Ali si si kdaj zaželel/a 

oblačila oziroma obutve, za katero si vedel, da ti ga/jo bodo tvoji starši težko kupili?«     

                

Na to vprašanje mi je kar 49,7 % otrok odgovorilo, da si niso še nikoli zaželeli takšnega 

oblačila oziroma obutve. V 50,3 % pa so anketiranci odgovorili, da so si takšnega oblačila 

oziroma obutve že zaželeli. V 26,1 % primerih jim starši te želje niso izpolnili, v 24,2 % pa 

so, kljub temu, da so si starši ta nakup težko privoščili, otrokom to željo izpolnili. 
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Graf 18: Želje otrok po oblačilih oziroma obutvi 

 

4.6 Analiza hipotez 

 

H1: Večina anketiranih otrok meni, da v primeru, da ne nosijo oblačil/obutve določenih 

blagovnih znamk, v družbi vrstnikov ne bodo dobro sprejeti. 

 

To hipotezo sem preverjala z dvema trditvama. Podana je bila petstopenjska lestvica, na kateri 

so otroci obkrožili stopnjo strinjanja s podano trditvijo. Odgovore sem za prikaz ugotovitev 

prekodirala tako, da sem dobila tristopenjsko lestvico (se ne strinjam, nevtralen, se strinjam).  

 

Prva trditev se je glasila: »Če ne bom nosil/a oblek in obutve določenih blagovnih znamk, 

se bodo moji sošolci norčevali iz mene.«   

Rezultati so pokazali, da se 66,9 % otrok s trditvijo ne strinja, 28 % otrok je bilo nevtralnih, 

5,1 % otrok pa se je s trditvijo strinjalo.  

 

Druga trditev osmega vprašanja pa se je glasila: »Če ne bom nosil/a oblek in obutve 

določenih blagovnih znamk, me bodo moji sošolci izključili iz svoje družbe.« 

S to trditvijo se ni strinjalo kar 82,3 % anketiranih. Do trditve je bilo neopredeljenih 13,4 % 

otrok, da bodo v primeru, če ne bodo nosili oblačil in obutve določenih blagovnih znamk, iz 

družbe izključeni, pa je menilo 4,3 % anketiranih. 
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Na podlagi teh odgovorov lahko z veseljem ugotovim, da je bila moja prva hipoteza napačna. 

Po odgovorih namreč ugotavljam, da četudi otroci ne nosijo oblačil oz. obutve določenih 

blagovnih znamk, v družbi niso zapostavljeni, prav tako se iz njih ne norčujejo, niti jih zaradi 

tega ne izključujejo iz družbe sovrstnikov.     

Prva hipoteza torej ni potrjena.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

H2: Dečki pogosteje navajajo priljubljeno blagovno znamko kot razlog za nakup 

določenega kosa oblačil/obutve kot deklice. 

 

Drugo hipotezo sem dokazovala s četrtim vprašanjem, ki se je glasilo: »V kolikšni meri so 

spodaj navedeni kriteriji pri nakupu obleke in obutve zate pomembni?« Anketiranci so 

ovrednotili pomembnost posameznih kriterijev s pomočjo 5-stopenjske lestvice, od 1 (najmanj 

pomembno) do 5 (najbolj pomembno). Kriteriji, ki so ji ocenjevali, so bili barva oblačil, 

njihovo udobje, naravni materiali, iz katerih naj bi bila oblačila sešita, priljubljenost blagovne 

znamke, »posebnost« oblačila, redkost med sošolci, pomembnost, da oblačila ni težko 

vzdrževati, ter cena.                                                                                                                      

Pri analizi odločitvenih dejavnikov za nakup oblačil se je pokazala statistično pomembna 

razlika vpliva blagovne znamke na nakup med dečki in deklicami, saj dečki kot razlog za 

nakup določenega kosa oblačil/obutve statistično značilno pogosteje navajajo priljubljenost 

blagovne znamke kot deklice (X
2 

= 8,807, df = 4, p = 0,033). 

Druga hipoteza je torej potrjena.                                                                                                                           

 

H3: Posedovanje oblačila oz. obutve priljubljenih blagovnih znamk večini anketiranih   

otrok daje občutek samozavesti.  

 

Zadnjo hipotezo sem preverjala v deveti trditvi. Do trditve »Če nosim oblačilo ali čevlje 

priljubljenih blagovnih znamk, sem bolj samozavesten/a« so se otroci opredelili takole: 

30,7 % jih je trditvi pritrdilo in se torej počutijo bolj samozavestne, 35,5 % otrok je navedlo, 

da je to res samo včasih, da se s trditvijo ne strinjajo, pa je menilo 34 % otrok. 

 

Na podlagi teh rezultatov lahko zaključim, da je več otrok, ki posedovanje oblačil in obutve 

določene blagovne znamke povezujejo z večjo samozavestjo, kot pa tistih, ki se zaradi 

posedovanja oblačila določenih blagovne znamke ne počutijo bolj samozavestne.  

Tretja hipoteza je torej potrjena. 
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5 Prenos znanja v prakso 
 

V petem razredu osnovne šole pri izbirnem predmetu gospodinjstvo učenci spoznavajo učno 

temo tekstil, oblačenje in obutev. Menim, da bi se v to temo lepo vklopila učna enota o 

blagovnih znamkah oblačil in obutve. Učenci bi se ob tem seznanili s pojmom blagovna 

znamka, poskušali bi interpretirati funkcijo blagovne znamke ter razviti zdrav odnos do 

blagovnih znamk oblačil in obutve. V nadaljevanju sem predstavila, kako bi izvedla uro na 

omenjeno učno enoto. Pripravila sem tudi delovne liste in elektronske prosojnice, s katerimi 

bi si pomagala pri izvedbi ure. Te sem priložila v prilogah. 

 

 

 

Predmet: Gospodinjstvo      

Učna tema: Tekstil, oblačenje in obutev         Učna enota: Blagovne znamke                                                              

 

 

Operativni učni cilji:  

- seznanijo se s pojmom blagovna znamka 

- interpretirajo funkcijo blagovne znamke 

- razvijajo zdrav odnos do blagovnih znamk oblačil in obutve 

                                                                                                                                                

Didaktična (-e) oblika (-e): 

frontalna, individualna, delo v skupinah 

                                                                                                                                                              

Metoda (e): 

razgovor, razlaga 

 

Učna sredstva: 

a) Učila: 

- delovni list, elektronske prosojnice 

 

b) Učni pripomočki: fotografije športnih copat znanih in neznanih blagovnih znamk 

 

 

IZVEDBENI NAČRT 

 

Etapa 

                     Učna  strategija  

Učitelj Učenec Metode/ 

oblike dela 

Čas Učila in učni 

pripomočki 

1. UVOD 

 

 

 

- pokažem jim sliko, 

na kateri je obutev 

različnih poznanih 

ali nepoznanih 

blagovnih znamk  

- razpravljajo o 

obutvi na sliki, 

podajajo svoje 

mnenje o lastnikih 

različne obutve 

- razgovor 

 
5 min 

 

 

 

 

fotografije 
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- sprašujem, kaj 

menijo, kakšne so 

osebe, ki nosijo 

obutev, prikazano na 

sliki 

- usmerjam razgovor 

o obutvi različnih 

blagovnih znamk in 

o njihovih lastnikih 

- sodelujejo v 

pogovoru o obutvi 

različnih 

blagovnih znamk 

 

 

športnih 

copat znanih 

in neznanih 

blagovnih 

znamk 

 

2. NOVA 

ZNANJA 

 

 

- ob elektronskih 

prosojnicah 

usmerjam pogovor o 

blagovnih znamkah; 

o funkciji, nalogah 

in namenu blagovnih 

znamk oblačil in 

obutve  

 

- vodim razgovor o 

pomenu poznanih 

blagovnih znamk 

oblačil in obutve 

otrokom ter o tem, 

kakšen vpliv imajo 

blagovne znamke 

oblačil in obutve na 

sprejemanje otrok 

med vrstnike 

- sodelujejo 

 

 

- povedo svoje 

mnenje 

 

 

- razlaga 

- razgovor 

 

15 min 
elektronske 

prosojnice 

3. 

UTRJEVANJE 

- posredujem 

navodila in razdelim 

delovne liste za 

utrjevanje 

 

- vodim poročanje o 

rešitvah 

 

- se seznanijo z 

navodili in s 

pomočjo 

delovnega lista 

utrdijo snov 

- poročajo rešitve, 

popravijo 

morebitne napake 

in pomanjkljivosti 

- razgovor 

 
15 min delovni list 

4. 

ZAKLJUČEK 

 

 

- zastavljam 

vprašanja za 

ponovitev snovi, ob 

elektronskih 

prosojnicah 

 

- ponovijo snov 

- snov iz 

elektronskih 

prosojnic prepišejo 

v zvezke 

- razlaga 

- razgovor 

 

10 min 
elektronske 

prosojnice 
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6 Zaključek 
 

Vsa potrebna znanja o potrošnji dobi otrok v procesu potrošniške socializacije, ki obsega več 

razvojnih stopenj. Zadnja, peta stopnja potrošniške socializacije se prične okoli osmega leta 

starosti. Takrat so otroci že toliko zreli, da razumejo pomen denarja in proces izmenjave. Na 

podlagi tega jim starši dovolijo prve samostojne nakupe. Pri prvih nakupih otroci navadno 

kupijo nekaj malega zase, sladkarije ali igrače, kasneje pa se ti nakupi razširijo tudi na obleke, 

športno opremo, nakupe za gospodinjstvo (McNeal, 2000).  

V anketi sicer otrok nisem povprašala, ali oblačila zase kupujejo že sami, temveč sem jim 

zastavila vprašanje, ali pri tem vsaj sodelujejo. Večina izmed njih, tako dekleta kot fantje, so 

odgovorili pritrdilno, le majhen odstotek izmed njih je odgovoril, da včasih, le ena oseba pa 

pri nakupu oblačil zase ne sodeluje. Tako je zelo očitno, da imajo otroci veliko vlogo pri izbiri 

svojih oblačil in obutve. 

V ameriški raziskavi so ugotovili, da smo ustvarili generacijo, zelo občutljivo na moč 

blagovnih znamk (Achenreiner in John, 2003). Otroci se blagovnih znamk zavedajo, jih 

poznajo in prepoznajo. Imajo tudi že oblikovana mnenja o njih in jih tudi že ocenjujejo kot 

boljše ali slabše. Tudi anketirani slovenski otroci so poznali večino blagovnih znamk oblačil 

in obutve, ki sem jim jih podala kot možnost izbire, hkrati pa so mnogi našteli tudi mnoge 

druge, njim najljubše. Imeli so tudi svoje mnenje o tem, katere blagovne znamke izdelkov so 

jim bolj in katere manj všeč. Absolutni zmagovalec in blagovna znamka, ki so jo poznali 

domala vsi anketiranci in jo tudi večkrat omenjali, je bila znamka Nike. Prevladovala je tako 

na področju oblačil kot tudi na področju obutve. Tudi v literaturi, ki sem jo prebirala, sem 

velikokrat naletela na vsesplošno navdušenost otrok nad blagovno znamko Nike. Muniz in 

O'Guinn (Muniz in O'Guinn, 2001 v Elliott, Leonard, 2004) sta celo uvedla koncept »znamka 

skupnosti«, ki temelji na strukturiranem nizu socialnih odnosov med ljubitelji iste blagovne 

znamke. Tako so ti otroci del te simbolične »znamke skupnosti«, združeni ob svojih občutkih 

do športnih izdelkov znamke Nike. Ta znamka jim predstavlja nekakšen statusni simbol, s 

pomočjo katerega bodo bolje sprejeti med vrstniki, predstavlja jim tudi koncept udobja, 

kakovosti, uspeha, samozavesti. Po Kotlerju (Kotler, 1996) je blagovna znamka predvsem 

obljuba prodajalca, da bo kupcem dosledno ponujal določene lastnosti, koristi in storitve. 

Najboljše blagovne znamke posredujejo jamstva za kvaliteto in lahko sporočajo do šest 

pomenov: najprej nas blagovna znamka spomni na določene lastnosti, nato morajo biti te 

lastnosti za uporabnika prenesene v uporabne in/ali čustvene koristi. Nadalje nam blagovna 
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znamka nekaj pove tudi o vrednotah proizvajalca, predstavlja pa nam lahko neko kulturo, 

nas povezuje s kako osebnostjo in ne nazadnje nakaže, kakšen uporabnik kupuje in 

uporablja izdelek. Če si lahko predstavljamo vseh šest razsežnosti blagovne znamke, jo 

imenujemo globoka blagovna znamka, sicer je plitva blagovna znamka (Kotler, 1996). Več 

kot očitno velja, da bi blagovno znamko Nike lahko uvrstili med t. i. globoke blagovne 

znamke. 

Raziskovalci (Lachance, Beaudoin in Robitaille, 2003) so v svoji raziskavi ugotavljali vplive, 

ki jih imajo starši, vrstniki in televizija na izbiro blagovnih znamk oblačil francosko-

kanadskih mladostnikov iz kanadskega Quebeca. Ugotovili so, da imajo starši prvo vlogo v 

potrošniški socializaciji svojih potomcev, vendar pa se zdi, da imajo starši drugo vlogo pri 

izbiri blagovnih znamk oblačil svojih najstnikov. Prišli so tudi do spoznanja, da imajo 

najpomembnejši vpliv na razvoj občutljivosti na blagovne znamke oblačil ravno vrstniki. To 

potrjuje, kako velik pomen imajo prijatelji in prijateljstvo v adolescenci in kakšno vlogo 

igrajo oblačila v teh odnosih. Oblačila in obutev prestižnih blagovnih znamk veljajo za 

nekakšen vsesplošni javni luksuz in zaradi njihovega imena in pomena občutijo mladostniki 

ob lastništvu takih izdelkov večjo naklonjenost svojih vrstnikov. Zanimivo pa je, da je anketa 

pokazala, da so anketiranci za svojo najljubšo blagovno znamko večinoma izvedeli ravno od 

svojih staršev in so bili vrstniki šele na drugem mestu. Očitno imajo na njih še vedno največ 

vpliva starši, saj so navsezadnje oni tisti, ki na koncu odobrijo in plačajo izbrano oblačilo ali 

obutev. Sledili so vzornik, televizija in drugi mediji kot posredniki, od katerih so otroci 

najpogosteje izvedeli za svojo najljubšo znamko. 

Na koncu sem preverjala še vpliv, ki ga ima izbira določene blagovne znamke obutve in 

oblačil na sprejemanje otrok v družbo njihovih vrstnikov. Med literaturo, ki sem jo prebirala, 

sem naletela na zanimiv članek o revščini in pritisku vrstnikov v kontekstu modnih blagovnih 

znamk oblačil in predvsem obutve ter nakupnem vedenju revnih britanskih otrok, ki sta ga 

napisala angleški profesor Richard Eliott in strokovnjakinja za menedžment Clare Leonard.  

Večina izmed njunih intervjuvanih otrok je pripovedovala o pritisku s strani vrstnikov glede 

tega, da naj bi čutili obvezo nositi oblačila in obutev znanih blagovnih znamk. Hkrati pa so 

mnogi izmed njih priznali, da se sami ne bi pogovarjali z otroki, ki ne nosijo športnih copat 

pravih blagovnih znamk, in da bi se počutili nelagodno, če bi jih opazil kdo drug, kako se 

pogovarjajo s temi otroki (Elliott, Leonard, 2004). Prav tako otroci čutijo pritisk, da morajo 

sami nositi copate znanih blagovnih znamk, prav takšne, kot jih nosijo njihovi vrstniki. Delno 

zato, da lažje najdejo prijatelje, delno pa tudi zato, da se izognejo zbadanju vrstnikov, v 
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primeru, da zelo očitno izhajajo iz revne družine, ki jim ne more privoščiti oblačil in obutve 

znanih blagovnih znamk (Elliott, Leonard, 2004). Na srečo sama med odgovori anketiranih 

otrok do takšnih ugotovitev in zaključkov nisem prišla.  

Večina izmed anketiranih otrok je tudi odgovorila, da četudi sami ne nosijo oblačil oziroma 

obutve priljubljenih blagovnih znamk, se sošolci ne norčujejo iz njih in jih ne izključujejo iz 

svoje družbe. Več kot polovica je dejala, da sploh ne drži, da bi jim bilo pomembno, da 

njihovi prijatelji/kolegi/sošolci nosijo obleke in obutev blagovnih znamk, ki so jim všeč, 

polovica izmed njih pa je vseeno menila, da včasih drži, da jim je pomembno, da njihovi 

prijatelji/kolegi/sošolci nosijo obleke in obutev blagovnih znamk, ki so jim všeč. Nekako so 

zaključili, da se na podlagi tega, ker si kdo ne more privoščiti oblačil in obutve poznanih in 

priljubljenih blagovnih znamk, ne odločajo, ali se družiti z njimi ali ne, in da blagovne 

znamke oblačil in obutve nimajo nikakršnega vpliva na izbiro prijateljev. Menili so tudi, da 

niso začutili, da jih vrstniki ne bi sprejemali v svojo družbo, če sami ne nosijo oblačil in 

obutve poznanih in priljubljenih blagovnih znamk. Vseeno pa je na koncu večina izmed njih 

zaključila, da so velikokrat ali vsaj včasih, če nosijo oblačila ali čevlje priljubljenih blagovnih 

znamk, bolj samozavestni in veseli.  

Na podlagi rezultatov anket lahko tako zaključim: 

- da se današnji osnovnošolci zelo dobro zavedajo obstoja različnih blagovnih znamk oblačil 

in obutve; 

- da jih zelo veliko poznajo in prepoznajo; 

- da v večini tudi sodelujejo pri nakupu oblačil zase; 

- da so jim blagovne znamke oblačil oz. obutve v prvi vrsti predstavili njihovi starši in šele 

nato vrstniki, vzorniki in drugi mediji;  

- da se v oblačilih oz. obutvi znanih blagovnih znamk sicer počutijo bolj samozavestne in 

vesele, da pa jim vseeno ne pomenijo tako zelo veliko.  

 

V primeru, da si njihovi vrstniki ne morejo privoščiti oblačil oz. obutve določenih blagovnih 

znamk, le-teh namreč ne izločijo iz svoje družbe, prav tako pa se tudi oni sami ne počutijo 

izločeni, če sami ne nosijo oblačil oz. obutve znanih blagovnih znamk. Ta dejstva so me zelo 

razveselila. 
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Priloga 1: e-prosojnica 1 in e-prosojnica 2 

 

Navedi nekaj osebnostnih lastnosti, ki jih imajo po tvojem 
mnenju ljudje, ki nosijo naslednja obuvala!

 

Blagovna znamka je :

- Ime: npr. Nike, Adidas,…

- Izraz: npr. Just do it! 

- Simbol in oblika:

- ali kombinacijo naštetega.

Blagovna znamka je namenjena 
prepoznavanju izdelka  in razlikovanju 
izdelka ali storitve od konkurenčnih 
izdelkov.

Te lastnosti in značilnosti naj bi 
blagovne znamke zagotavljaje kupcu 
kakovost.  Blagovna znamka navadno 
simbolizira status in prestiž.

Uveljavljena blagovna znamka
zmanjšuje tveganje za posameznika, 
da bi kupil napačen izdelek.

Z blagovno znamko se tako 
prepoznava prodajalca ali izdelovalca.

BLAGOVNE  ZNAMKE

Zdi se, da današnjim mladostnikom zelo veliko pomeni, če lahko nosijo oblačila 
prestižnih blagovnih  znamk.

Oblačila so pomembno sredstvo, s katerim mladostniki pridobijo priznanje v svoji 
družbi ter si na tak način gradijo pozitivno samopodobo. 

Najstniki, ki se oblačijo podobno kot njihovi vrstniki so lažje sprejeti med vrstniki, kot 
tisti, ki svojo individualnost kažejo s svojim slogom oblačenja.

 



 

Priloga 2: DELOVNI LIST                          

BLAGOVNE ZNAMKE 

1. Naštej nekaj blagovnih znamk oblačil in obutve, ki jih poznaš:______________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________   

 

2. Nariši nekaj simbolov, ki predstavljajo tebi poznane blagovne znamke oblačil in obutve! 

 

 

 

 

3. Kje si izvedel za svojo najljubšo blagovno znamko oblačil oziroma obutve? (Obkroži) 

 

a. Za to znamko sem izvedel iz reklame na TV. 

b. To znamko oblačil/obutve so mi kupili starši. 

c. To znamko oblačil/obutve sem spoznal preko vrstnikov. 

d. Te izdelke so uporabljali tudi moji vzorniki (igralci, pevci, športniki …). 

e. To znamko oblačil/obutve sem spoznal preko tiskanih medijev (revije, časopisi …). 

f. Drugo (dopiši sam):_____________________________________________________ 

 

4. Sam nariši, »ustvari« svojo blagovno znamko oblačila in obutve. Pri tem upoštevaj vse 

lastnosti, ki določajo blagovno znamko izdelka (ime, izraz, simbol).  

Nariši tudi tekstilni izdelek in obuvalo, opremljeno s simbolom.  

 

 

Ime, izraz                                                                 Simbol 

 

 

  Oblačilo                                                                               Obutev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


