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Že gospodarska kriza leta 2009 
je spremenila naše potrošniške 
navade, pandemija koronavirusa 
in vojna v Ukrajini s precejšnjimi 
podražitvami hrane in pogonskih 
goriv pa sta še dodatno pripo-
mogli k manjši, predvsem pa ra-
cionalnejši porabi. Prevladujoči 
sta postali pozornost na ceno iz-
delka in priprava načrta nakupa.    

Anja Intihar

Želja po zapravljanju in kupovanju 
luksuznih dobrin se je v zadnjih 
dveh letih pri povprečnem potro-
šniku zmanjšala in ni videti, da se 
bo kmalu vrnila. Kupci se osredo-
točajo na nakupovanje osnovnih 
dobrin, kot so hrana, izdelki za 
gospodinjstvo in osebno nego. 
V raziskavi, ki jo je za Delo med 

dobrimi petsto vprašanimi v vseh 
statističnih regijah opravil inštitut 
Mediana, je več kot 76 odstotkov 
vprašanih razkrilo, da so več 
denarja kot pred letom dni v pre-
teklem mesecu zapravili za nakup 
živil v trgovinah, sledijo pogonska 
goriva, ogrevanje in storitve.

Strokovnjakinja s področja 
nakupnega vedenja potrošnikov 
dr. Tina Vukasović s Fakultete za 
management Univerze na Primor-

skem je pojasnila, da ima cena še 
vedno pomembno vlogo, »saj se 
skoraj večina potrošnikov odloči 
za slovenske izdelke zgolj v prime-
ru, če njihova cena ni bistveno viš-
ja od uvoženih izdelkov. Tisti, ki 
ne kupujejo slovenskih izdelkov, 
navajajo ceno kot glavni razlog za 
izbiro tujih«. Sedeminšestdeset 
odstotkov vprašanih je pozornih 
na cene izdelkov in približno enak 
delež jih kupuje cenejše izdelke. 
Več kot polovica skrbneje pripravi 
seznam potrebnih živil pred 
nakupom in ga nato tudi strogo 
upošteva. Manj je torej hipnih 
nakupov v afektu. Pred nakupom 
več kot polovica vprašanih preve-
ri, v katerih trgovinah so izdelki, 
ki jih potrebujejo, cenejši.

Številni že opozarjajo, da bo 
kupovanje cenejše ter manj kako-

vostne hrane zdravje kot vrednoto 
potisnilo še niže. Po mnenju Tine 
Vukasović »tedenski nakup morda 
nikoli več ne bo takšen, kot je bil«. 
Draginja je prinesla tudi povečano 
pridelavo ali pripravo hrane doma. 
Živila, ki so jih prej kupovali, lju-
dje zdaj pripravljajo sami, omenili 
so, na primer, kruh in pecivo.

Manj v avtomobil, več na kolo
Spremenjene navade ne bodo 
prinesle ničesar dobrega gostin-
skemu in storitvenemu sektorju. V 
restavracijah in lokalih so bili pri-
siljeni zvišati cene hrane že zaradi 
konkurenčnosti pri kadru. Kupna 
moč očitno še ni presežena, meni 
Blaž Cvar iz sekcije za gostinstvo 
in turizem na Obrtni zbornici 
Slovenije, saj se določen delež 
prebivalstva prehranjuje zunaj.

V raziskavi je 15,6 odstotka 
vprašanih navedlo, da so več 
denarja porabili za restavracije 
in bare – gre predvsem za mlajše 
osebe med 18. in 34. letom staro-
sti. Velika sprememba je opazna 

pri prevoznih navadah. Skoraj dve 
petini vprašanih sta jih zaradi po-
dražitev goriv spremenili – velika 
večina manj uporablja avtomobil, 
po opravkih se vozijo s kolesom ali 
gredo peš. Javni prevoz uporablja-
jo večinoma starejši, saj delovno 
aktivna populacija pogosto nima 
možnosti za učinkovit javni 
prevoz.

Zvišanje cen predvsem hrane in 
pogonskih goriv je tudi ponudnike 
prisililo k drugačnemu pristopu 
do potrošnikov. Tina Vukasović 
je dejala, da »smo se že srečali z 
drugačnim potrošnikom in v pri-
hodnosti zato ne moremo priča-
kovati univerzalnosti«. Po njenem 
mnenju se bodo po koncu krize 
kot »vodilni igralci postali tisti, ki 
se ne bodo samo pravočasno prila-
godili novi realnosti, ampak bodo 
z inovacijami, izobraževanjem in 
trženjskimi aktivnostmi tudi pro-
aktivno oblikovali in izpolnjevali 
zaznane potrebe potrošnikov«.

Ravnatelji srednjih šol so včeraj 
ugotovili, da so mnogi med nji-
mi naredili napako pri sestavlja-
nju šolskih izpitnih komisij, pred 
katero dijaki opravljajo ustni del 
popravnega izpita. Namesto da 
bi v komisijo imenovali tri člane, 
kot zahteva pravilnik, so imeno-
vali le dva. Ta možnost je bila si-
cer omogočena za zaključne iz-
pite in maturo, ne pa tudi za 
popravne izpite. Ravnatelji so se 
dogovorili, da popravnih izpi-
tov ne bodo ponavljali, bodo pa 
obravnavali vsako morebitno pri-
tožbo posebej.

Špela Kuralt

Pravilnik o ocenjevanju znanja v 
srednjih šolah v členu o izpitih do-
loča, da ravnatelj v šolsko izpitno 
komisijo imenuje »predsednika, 
izpraševalca in še najmanj enega 
člana«, skupno morajo v komisi-
ji torej sedeti najmanj trije člani. 
Kako je mogoče, da so se ravnatelji 
tako zmotili pri imenovanju šol-
skih izpitnih komisij? Še posebno 
ker pravilnik ni nov.

Več ravnateljev nam je povedalo, 
da so preprosto prezrli, da bi bilo 
za popravne izpite drugače kot pri 
zaključnih izpitih in maturi. Tako 

lani kot letos je namreč takratna 
ministrica za izobraževanje Si-
mona Kustec na podlagi zakona o 
začasnih ukrepih za ublažitev in 
odpravo posledic covida-19 izdala 
sklepe o prilagoditvah izvedbe za-
ključnega izpita ter prilagoditvah 
splošne in poklicne mature. Skle-
pi so določali, da šolsko izpitno 
komisijo za ustni del zaključnega 
izpita oziroma poklicne ali splošne 
mature lahko sestavljata »najmanj 
predsednik in izpraševalec«, torej 
le dva člana. Veliko ravnateljev je 
domnevalo, da enako velja tudi za 
popravne izpite, čeprav popravni 
izpiti v sklepih niso omenjeni niti 
z besedo.

Nikoli v škodo dijakov
Na koliko šolah je bila ta napaka 
narejena in koliko dijakov je odgo-

varjalo pred napačno sestavljenimi 
komisijami, (še) ni znano. Z mini-
strstva za izobraževanje so ustno 
odgovorili, da šolski inšpektorat o 
tem ni dobil nobene pritožbe.

Ker so se pojavila vprašanja, ali 
bi zaradi te napake lahko razve-
ljavili vse popravne izpite, so rav-
natelji intenzivno iskali rešitev. 
Po navedbah predsednice društva 
srednješolskih ravnateljev in di-
rektorice Šolskega centra Ljublja-
na Nives Počkar so se dogovorili, 
da se za dijake, ki so popravni iz-
pit opravili, ne bo spremenilo nič: 
»Pri tistih, ki popravnega izpita 
niso opravili, pa bomo morebitne 
pritožbe obravnavali vsako pose-
bej. Vsekakor je to naša napaka 
in ravnatelji moramo sprejeti od-
govornost. Vendarle pa je treba 
opozoriti, da gre za procesno na-
pako, ne vsebinsko. Če je nekdo 
na popravnem izpitu dobil 23 od-
stotkov, to vsekakor ni pozitivno, 
ne glede na to, koliko članov je v 
komisiji.«

S tem se strinja tudi direktor 
Šolskega centra Celje Mojmir Klo-
var, ki je povedal, da so imeli na ŠC 
Celje, kjer je pet srednjih šol, vse 
komisije pravilno sestavljene, vse 
so imele torej po tri člane: »O tem 
smo se namreč že pred popravni-

mi izpiti na kolegiju pogovarjali z 
vsemi petimi ravnatelji. Ugotavljali 
smo, da če imamo samo dva člana 
v komisiji, ne privarčujemo nič in 
smo zato imeli polne komisije tudi 
na maturah. Verjamem pa, da je na 

vseh šolah, tudi tistih, kjer so ime-
li po dva člana v komisiji, dijak, ki 
je znal, dobil oceno, ki si jo je za-
služil. Tretji član komisije namreč 
bolj skrbi, da je postopek izpita 
pravilen, pogleda, ali je odnos do 

otrok korekten. Ampak mislim, 
da ta zaplet ni tako dramatičen. Ti-
stim, ki zdaj niso bili uspešni, se bo 
morda odobril dodatni izpitni rok. 
Vedno namreč gledamo na dobro-
bit otrok.«

Imenovanji
Jana Ahčin prva 
revizorka, Milan M. 
Cvikl viceguverner

Državni zbor je s 60 glasovi 
za in 19 proti na tajnem 
glasovanju imenoval Jano 
Ahčin za predsednico 
računskega sodišča, s 54 
glasovi za in 25 proti pa je 
imenoval Milana M. Cvikla 
za viceguvernerja Banke 
Slovenije.

Jedrsko razoroževanje
Slovenija se pridružuje 
Stockholmski pobudi
Slovenija se pridružuje 
Stockholmski pobudi za 
jedrsko razoroževanje, se je 
po poročanju STA včeraj od-
ločila vlada. Pobuda namreč 
po navedbah ministrstva za 
zunanje zadeve ustreza do-
sedanjim stališčem Slovenije 
do jedrskega razoroževanja 
in tlakuje pot k svetu brez 
jedrskega orožja. Do zdaj 
se je Stockholmski pobudi 
pridružilo 19 držav, tudi 
Nemčija in Nizozemska, 
ki sami – tako kot druge 
pridružene države – nimata 
jedrskega orožja, vendar 
na svojem ozemlju hranita 
nuklearno orožje ZDA. K. H.

Narodni muzej
Začasna vodja bo 
Mateja Kos Zabel

Naloge vršilke dolžnosti di-
rektorja Narodnega muzeja 
Slovenije je, potem ko je 
Pavel Car odstopil, včeraj 
prevzela Mateja Kos Zabel, 
kustosinja na oddelku za 
zgodovino in uporabno 
umetnost ter vodja organi-
zacijske enote za program-
ske storitve tega muzeja. 
Ministrstvo jo je imenovalo 
za v. d. do imenovanja nove-
ga direktorja po izvedenem 
javnem razpisu, za največ 
eno leto, poroča STA. K. H.

Zavod za šolstvo
Vinko Logaj  
ostaja direktor

Vlada je dala soglasje k 
ponovnemu imenovanju 
Vinka Logaja za direktorja 
Zavoda RS za šolstvo. Ime-
novan je za novo mandatno 
dobo štirih let, in sicer od 7. 
julija. K. H.

Smrtna nesreča
Umrla voznica in potnik 
iz Srbije
Na gorenjski avtocesti se je 
v noči na petek zgodila pro-
metna nesreča s smrtnim iz-
idom, so sporočili s kranjske 
policije. Pojasnili so, da sta 
bili udeleženi dve vozili, eno 
je vozilo v smeri Ljubljane, 
drugo v smeri Karavank. 
Voznica, ki je s potnikom 
v avtomobilu vozila v 
smeri Ljubljane, je na 
avtocestnem odseku Kranj 
vzhod–Brnik silovito trčila 
v ograjo, ki ločuje smerni 
vozišči. »Pri tem se je začelo 
vozilo kotaliti. Iz tega vozila 
je padel tudi potnik, in sicer 
na drugo stran avtoceste. 
Druga voznica pa je trčila 
v tega potnika,« je v izjavi 
pojasnil Simon Sušanj iz PU 
Kranj. Okoliščine kažejo, da 
pokojni potnik ni uporabljal 
varnostnega pasu. Oba ude-
leženca iz prvega avtomo-
bila sta odrasla državljana 
Srbije. Be. B.

• Koliko šol je imelo na-
pačno sestavljene izpi-
tne komisije, ni znano.

• Popravnega izpita pozi-
tivno ocenjeni ne bodo 
ponavljali.

• Za zdaj pritožb še ni.

Po seji vlade je njen predsednik 
Robert Golob oznanil, da je vlada 
sprejela dva tipa usmeritev, kako 
se spopasti z živilsko draginjo. 
»Razmere v Ukrajini vplivajo ne 
le na cene, temveč tudi na razpo-
ložljivost hrane,« je pojasnil. Vla-
da je zato sprejela več ukrepov, 
s katerimi želi zagotoviti, da vse 
višje cene gnojil in repromateria-
la ne bi vplivale na maloprodajne 
cene živil.

Mirt Bezlaj

Na eni strani so ukrepi, ki pomaga-
jo kmetom znižati stroške, na drugi 
pa ukrepi za zagotavljanje nadzora 
nad maloprodajnimi cenami, je 
strnil premier Robert Golob. Vlada 
bo kmetom namenila 22 milijonov 
evrov pomoči, premier je naštel 
pomoč za pridelovalce mleka, sub-
vencije za gorivo ter subvencije za 

nabavo repromateriala in gnojil. 
Vlada bo odkupila tudi vso v Slo-
veniji pridelano pšenico, s čimer 
želi zagotoviti preskrbo s hrano in 
olajšati prodajo kmetom. Tako želi 
vlada zagotoviti, da bo vsa pšenica 
ostala v državi, saj veliki trgovci po 
svetu pšenico že špekulativno ku-
pujejo na zalogo, da bi jo nato pro-
dajali dražje, je pojasnil Golob, ki 
ocenjuje, da bo ta ukrep imel zelo 
pomembne strateške učinke na za-
nesljivost preskrbe s hrano.

Ministrica za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano Irena Šinko je do-
dala, bo država za sektor mleka na-
menila 5,2 milijona evrov pomoči, 
prejelo jo bo okoli 4000 kmetijskih 
gospodarstev za približno 80.000 
ali 85.000 krav molznic. Pomoč naj 
bi bila izplačana do septembra.

Okoli 2,2 milijona evrov bo na-
menjenih za ukrep pomoči za po-
gonska goriva, ki bo predvidoma 
izplačan do jesenske setve. Prav 
tako namerava vlada do jesenske 
setve izplačati največji del pomoči, 
in sicer 15 milijonov evrov za po-
moč v repromaterialu. Znesek po-
moči bo tu višji za orne površine, 
kjer je potrebnih več gnojil, manjši 
pa bo znesek za trajne nasade in 
travinje.

O odkupu pšenice pa je ministri-
ca povedala, da bo vlada prihodnji 
teden stopila v stik s pridelovalci, 
ki so že dali ponudbo, ter posku-

šala najti dogovor. O pričakovani 
odkupni ceni pa je po besedah mi-
nistrice za kmetijstvo še prezgodaj 
govoriti.

Drugi ukrep je priprava koša-
rice petnajstih izdelkov, katerih 
cene bodo spremljali in nadzirali. 
Vlada ne bo regulirala cen, ampak 
bo poskrbela, da bodo javno znane 
in medsebojno primerljive, je po-
jasnil Golob. Spremljali bodo tudi 
kakovost izdelkov in njihove cene 
v okoliških državah. Vlada bo tako 
zagotavljala javne informacije o re-
alnih tržnih cenah, na podlagi ka-
terih se bo potrošnik lahko odlo-
čal, kje kupovati, je pojasnil Golob.

Vlada pa se ni odločila za zniža-
nje davka na dodano vrednost. Ta 
ukrep bi bil sprejemljiv le, če bi ob 
njem spremljali cene na vseh rav-
neh, sicer bi se nižji davek lahko 
prelil v marže, je še dejala Irena 
Šinko.

Kmetom 22 milijonov evrov, država v odkup pšenice

Na več srednjih šolah napake pri sestavi komisij
Popravni izpiti  Več ravnateljev imenovalo premalo članov v izpitne komisije, dijaki se lahko pritožijo

Ukrepi proti draginji  Na eni strani pomoč kmetom pri zniževanju stroškov pridelave, na drugi spremljanje maloprodajnih cen

Ravnatelji so prepričani, da ni šlo za vsebinsko, ampak za procesno napako. Foto Blaž Samec

Približno 2,2 milijona evrov bo namenjenih za ukrep pomoči za pogon-
ska goriva. Foto Voranc Vogel

Univerzalni potrošnik je za vedno izginil
Raziskava Mediane  Podražitev hrane in pogonskih goriv je spremenila potrošniške navade – Manj je brezglavega nakupovanja

• Potrošniki so veliko bolj 
pozorni na cene izdel-
kov.

• Draginja je prinesla tudi 
povečano pridelavo ali 
pripravo hrane doma.

Zvišanje cen hrane 
in pogonskih goriv je 
ponudnike prisililo k 
drugačnemu pristopu 
do potrošnikov.

kupci se osredotočajo na nakupovanje osnovnih dobrin, kot so hrana, izdelki za gospodinjstvo in osebno nego.
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Kako ste spremenili svoje prevozne navade?
možnih več odgovorov, v odstotkih
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možnih več odgovorov, v odstotkih

Za kakšen namen ste v preteklem mesecu 
porabili več denarja, kot ste ga pred letom dni?
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bolj smo pozorni na 
cene izdelkov

kupujemo cenejše izdelke 
ali izdelke v akciji

skrbneje pripravimo načrt 
nakupa in ga upoštevamo

pred nakupom preverimo, v katerih trgovinah 
so cenejši izdelki, ki jih potrebujemo

kar lahko, pridelamo sami

drugo

nekaterih živil ne kupujemo 
več in jih tudi ne uživamo

kupujemo manj živil

nekatera živila, ki smo jih prej kupovali, 
pripravimo sami (npr. kruh, pecivo ...)
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možnih več odgovorov, v odstotkih

Kako so podražitve hrane vplivale na vaše 
nakupne navade živil?
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• Vlada bo odkupila vso 
v Sloveniji pridelano 
pšenico.

• Cena bo odvisna od 
pogajanja s kmeti.

• DDV se ne bo znižal.
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