
Kje in kako kupovati



V PRETEKLOSTI……

• Ljudje so v preteklosti veliko 
vsakdanjih reči izdelali doma.

• Pletli so nogavice in spodnje perilo.

• Tkali so blago.

• Izdelovali jedilni pribor (lesene žlice), 
leseno posodo, obutev...



KUPOVANJE DANES…….

Danes večino izdelkov kupimo v trgovinah. 
Ljudje smo postali zelo zahtevni in izbirčni kupci, 
zato so se razvile najrazličnejše vrste prodajaln 
oziroma vrste prodajanj. 



TRGOVINA

NAJVEČKRAT KUPUJEMO 

V TRGOVINAH.

V trgovini si izdelek 

natančno ogledamo.
Obleko si lahko 

pomerimo

Trgovca vprašamo za 

nasvet.



TRGOVSKI CENTRI:

MANJŠE TRGOVINE: 

Na enem mestu več trgovin.

Pogosto ponujajo 

le eno vrsto 

izdelkov – npr. 

samo mobilne 

telefone.

BUTIK –

pogosto 

prodajajo 

obleke 

enega 

prodajalca.



DRUGE OBLIKE PRODAJE

• V nekaterih trgovinah kupujemo ceneje.

DISKONT 
• Kupimo večjo količino enakih izdelkov, 

denimo zaboj brezalkoholne pijače. Zato 

so cene nižje.



PRODAJNI AVTOMAT                KUPOVANJE NA TRŽNICI



PRODAJA NA DOMU
• Prodajalci (akviziterji) se oglasijo na domu in 

ponujajo različne izdelke.

knjige

Čistilna 

sredstva

sesalce



KUPOVANJE NA DALJAVO

KATALOŠKA PRODAJA

TV prodaja

PRODAJA 

PREK 

SPLETA



• Izbran izdelek lahko naročimo po pošti, 

telefonu, ali kar spletni strani.

Vendar si izbranih 

izdelkov ne moremo 

natančno ogledati 

ali preizkusiti.



Kaj je pomembno pri nakupovanju?

-da se dobro seznanimo z izdelkom ali storitvijo

-primerjamo cene več ponudnikov

-dobro premislimo ob vsakem nakupu

-ob nakupu shranimo račune ter druge listine



Kako je pametno porabiti 
razpoložljiv denar?

Najbolje je NAČRTOVATI PORABO denarja za 
stanarino, ogrevanje, elektriko, hrano, obleko, …



PREPIS V ZVEZEK: 

• Večino stvari moramo kupiti. Kupujemo v trgovini ali na 

daljavo. Največkrat kupujemo v trgovinah, kjer si izdelek 

natančno ogledamo ali za nasvet vprašamo prodajalca. 

• V velikih trgovinah imamo na voljo mnogo različnih 

izdelkov. V majhnih trgovinah pa navadno kupujemo eno 

vrsto izdelka. Ceneje lahko kupujemo v diskontu. 

• Kupujemo pa lahko tudi: po katalogih, po TV – prodaji, 

prek interneta, prodaje na domu … Zelo je razširjena tudi 

prodaja na avtomatih. 


