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POVZETEK 

V diplomski nalogi se osredotočamo na prehranska dopolnila ter nakupne navade porabnikov 

prehranskih dopolnil. S pomočjo spletnega anketnega vprašalnika smo prišli do ugotovitev o 

nakupnih navadah porabnikov prehranskih dopolnil v Sloveniji – večina kupuje prehranska 

dopolnila vsak mesec v specializiranih trgovinah s športnimi prehranskimi dopolnili, za katera 

večina v povprečju mesečno porabi od 20 do 40 €. Večina anketirancev kupuje in uživa 

prehranska dopolnila zaradi večjih športnih naporov ter zaradi pomanjkanja določenih snovi v 

telesu. Le 17 % anketirancev se o uporabi dopolnil pogovori s svojim zdravnikom ali 

farmacevtom, zato v prihodnje priporočamo več posvetovanja s zdravstvenim kadrom, s tem 

lahko namreč preprečimo morebitne neželene učinke. Pomembno ugotovitev raziskave 

predstavlja tudi dejstvo, da skoraj 90 % anketirancev možne učinke, lastnosti in navodila za 

uporabo prebere pred uporabo. Prav tako se 73 % anketiranih zaveda potreb in namene 

vključevanja prehranskih dopolnil v svojo prehrano. 

Ključne besede: prehranska dopolnila, prehrana, nakupne navade, porabniki, prehranske navade 

SUMMARY 

In the thesis we are focusing on the food suplements consumers's shopping habits. With the 

help of the online questionnaire, we came to the findings on the shopping habits of consumers 

of food supplements in Slovenia – most buy food supplements every month in specialized sport 

supplements stores, for which most spend an average of 20 to 40 € per month. Most respondents 

buy and consume nutritional supplements due to increased sport efforts and a lack of certain 

substances in the body. Only 17% of respondents consult their doctor or pharmacist about the 

use of supplements, therefore in the future we recommend more consultations with medical 

stuff, so we could prevent possible side effects. Another important finding of the research is the 

fact that almost 90% of respondents read the possible effects, properties and instructions before 

use. Also, 73% of respondents are aware of the needs and purposes of including food 

supplements in their diet. 

Keywords: food supplements, diet, shopping habits, consumers, eating habits 

 

UDK: 366.12:613.2(043.2) 





 V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAHVALA 

Zahvaljujem se mentorju dr. prof. Armandu Faganelu za njegovo odzivnost, dostopnost in 

potrpežljivost v času nastajanja diplomske naloge.  

Posebna zahvala gre moji mami in očetu, ki sta mi študij omogočila, me podpirala in mi skozi 

celotno obdobje stala ob strani.  

Zahvaljujem se tudi fantu Aleksu, za potrpežljivost v času zaključevanja mojega študija in vso 

pomoč ter oporo pri pisanju zaključnega dela. 





 VII 

VSEBINA 

1 Uvod ................................................................................................................................... 1 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč ................................ 1 

1.2 Namen in cilji diplomske naloge ............................................................................. 2 

1.3 Metodologija ........................................................................................................... 2 

1.4 Omejitve in hipoteze diplomske naloge .................................................................. 2 

2 Prehranska dopolnila ....................................................................................................... 4 

2.1 Opredelitev prehranskih dopolnil ............................................................................ 4 

2.2 Namen in uporaba prehranskih dopolnil ................................................................. 4 

2.3 Komu lahko prehranska dopolnila koristijo ............................................................ 5 

2.4 Varna in učinkovita raba prehranskih dopolnil ....................................................... 7 

2.4.1 Primerno ravnovesje .................................................................................... 7 

2.4.2 Ustrezne količine ......................................................................................... 7 

2.4.3 Vitamini in minerali..................................................................................... 7 

2.5 Priljubljenost prehranskih dopolnil ......................................................................... 8 

2.6 Problematika uporabe prehranskih dopolnil ............................................................ 8 

2.6.1 Neželeni učinki ............................................................................................ 9 

2.6.2 Vprašljive samodiagnoze ............................................................................. 9 

2.6.3 Posledice previsokih odmerkov ................................................................. 10 

3 Nakupno vedenje porabnikov ....................................................................................... 11 

3.1 Opredelitev porabnika ........................................................................................... 11 

3.2 Opredelitev vedenja porabnika .............................................................................. 11 

3.3 Dejavniki, ki vplivajo na nakupno odločanje ........................................................ 12 

3.3.1 Notranji dejavniki ...................................................................................... 12 

3.3.2 Zunanji dejavniki ....................................................................................... 17 

3.4 Proces sprejemanja odločitve ................................................................................ 18 

3.4.1 Prepoznava potrebe .................................................................................... 19 

3.4.2 Prednakupno iskanje informacij ................................................................ 19 

3.4.3 Ocenjevanje alternativ ............................................................................... 21 

3.4.4 Nakup......................................................................................................... 21 

3.4.5 Ponakupno ocenjevanje ............................................................................. 22 

3.5 Pričakovanja in zadovoljstvo potrošnikov ............................................................ 23 

4 Analiza nakupa porabnikov prehranskih dopolnil ..................................................... 26 

4.1 Opis metodologije ................................................................................................. 26 

4.2 Potek raziskave ...................................................................................................... 26 

4.3 Vzorec ................................................................................................................... 26 

4.4 Analiza rezultatov .................................................................................................. 27 

4.5 Diskusija ................................................................................................................ 40 

5 Sklep ................................................................................................................................ 42 

Literatura ................................................................................................................................ 43 



 VIII 

Priloge ...................................................................................................................................... 47 

 



 IX 

SLIKE 

Slika 1:  Zlata tableta ............................................................................................................. 10 

Slika 2:  Nakupni proces in dejavniki, ki vplivajo nanj ......................................................... 18 

Slika 3:  Faze procesa odločanja potrošnika .......................................................................... 22 

Slika 4:  Vpliv zadovoljstva uporabnikov na uspešnost ........................................................ 25 

Slika 5:  Spol anketirancev ..................................................................................................... 27 

Slika 6:  Starostna skupina anketirancev ................................................................................ 27 

Slika 7:  Stopnja izobrazbe anketirancev ............................................................................... 28 

Slika 8:  Fizična aktivnost anketirancev ................................................................................ 29 

Slika 9:  Nakup prehranskih dopolnil .................................................................................... 29 

Slika 10:  Vrste prehranskih dopolnil, ki jih kupujejo anketiranci .......................................... 30 

Slika 11:  Mesto nakupa prehranskih dopolnil ......................................................................... 31 

Slika 12:  Pogostost nakupa prehranskih dopolnil ................................................................... 32 

Slika 13:  Razlogi za nakup prehranskih dopolnil ................................................................... 32 

Slika 14:  Svetovanje o prehranskih dopolnilih ....................................................................... 33 

Slika 15:  Ali anketiranci pred uporabo prehranskih dopolnil preverijo možne učinke,  

lastnosti ter navodila za uporabo ............................................................................. 34 

Slika 16:  Stopnja pomembnosti naštetih dejavnosti pri nakupu prehranskih dopolnil ........... 35 

Slika 17:  Povprečni mesečni znesek, ki ga anketiranci zapravijo za nakup prehranskih      

dopolnil .................................................................................................................... 37 

Slika 18:  Stopnja strinjanja anketirancev z navedenimi trditvami .......................................... 38 

 

PREGLEDNICE 

Preglednica 1:  Povprečne ocene in standardni odklon naštetih dejavnikov ........................... 36 

Preglednica 1:  Povprečne ocene in standardni odklon navedenih trditev .............................. 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 1 

1 UVOD 

V tem poglavju bo opredeljen in predstavljen obravnavani problem ter teoretična izhodišča, v 

nadaljevanju pa bomo opredelili namen in cilje naloge, predvidene metode dela ter 

predpostavke in omejitve diplomske naloge. 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

V zadnjih nekaj desetletjih 20. stoletja je na področju proizvodnje hrane prišlo do velikega 

preobrata, ki se je pojavil kot posledica uvedbe sodobnega kmetijstva. V tem času smo s 

pomočjo umetnih gnojil, tehnološko dodelanih strojev in ostalih inovacij dosegli povečanje 

pridelave hrane, saj se je proizvodnja le-te na hektar povečala, istočasno pa se je cena 

proizvodnje hrane znižala. 

Glede na podatke iz leta 2018 (v primerjavi z letom 1961) lahko sklenemo, da se je letna 

svetovna proizvodnja hrane povečala za več sto odstotkov. Svetovna proizvodnja riža se je v 

primerjavi z letom 1961 povečala za 263 %, koruze za 460 %, pšenice za 231 %, stročnic in 

oreščkov pa za 1197 %. Tudi svetovna proizvodnja sadja in zelenjave ni zaostajala. Letna 

svetovna proizvodnja jabolk se je leta 2018 v primerjavi z letom 1961 denimo povečala za 405 

%, pomaranč za 373 %, proizvodnja paradižnika pa celo za 560 % (Ritchie in Roser 2020). 

Tudi proizvodnja mesa se je povečala v tem času, in sicer za 380 %, proizvodnja perutnine za 

1163 %, svinjine pa za 388 % (Ritchie in Roser 2019). 

Zgoraj omenjeni napredek intenzivnega kmetijstva sicer res zagotavlja proizvodnjo večje 

količine hrane, ki je glede na naraščajoče svetovno prebivalstvo nujno potrebna, vendar pa se 

je s tem pojavilo na drugi strani vprašanje o kvaliteti tako pridelane hrane, predvsem v državah, 

ki sodijo med razvitejše v svetu. Kljub temu pa so na svetovni ravni čedalje bolj prisotni tudi 

pokazatelji, med katerimi so med drugim porast debelosti in nekatere s prehrano povezane 

bolezni (npr. diabetes), ki kažejo na to, da nam v vsakdanu ne bi smela biti vprašljiva zgolj 

kvaliteta sodobno pridelane hrane, pač pa tudi prehranjevalne navade. Dejstvo je, da vsake 

prehranjevalne navade ne zagotavljajo zadostnih količin hranil, ki so potrebna, da bi 

posameznik ostal zdrav, zaradi česar je smiselno premisliti o uporabi nekaterih prehranskih 

dopolnil. 

Evropska agencija za varnost hrane navaja, da so prehranska dopolnila koncentrirani vir hranil, 

tako vitaminov, mineralov kot drugih snovi s hranilnimi ali fiziološkimi učinki, trženi v obliki 

določenega ''odmerka'' (npr. tablete, kapsule, izmerjeni tekoči odmerki). V prehranskih 

dopolnilih je lahko prisoten širok spekter hranil ter ostalih snovi, vključno, a ne zgolj, vitamini, 

minerali, aminokisline, maščobne kisline, vlaknine, različni rastlinski in zeliščni ekstrakti 

(EFSA b. l.). 
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Prehranska dopolnila so namenjena odpravljanju prehranskega primanjkljaja, vzdrževanju 

določenega primernega vnosa hranil ali podpori nekaterim fiziološkim funkcijam (EFSA b. l.). 

Raziskava intervjujev kaže, da se med sodelujočo moško populacijo prehranskih dopolnil 

poslužuje 68 % moških, medtem ko med žensko populacijo 77 % žensk. Najbolj uporabljeno 

prehransko dopolnilo so vitamini in minerali 98 %, sledijo jim posebna – specifična prehranska 

dopolnila 46 %, dopolnila rastlinskega ter zeliščnega izvora 44 %, športna prehranska dopolnila 

30 %, in pa dopolnila, ki pripomorejo k zmanjšanju telesne teže 19 % (CRN USA b. l.).  

1.2 Namen in cilji diplomske naloge 

Namen diplomske naloge je analizirati nakupne navade slovenskih potrošnikov kar zadeva 
prehranskih dopolnil, potrošnje, stališč in njihovih namer. 

Cilji diplomske naloge: 

 Proučiti domačo strokovno literaturo, vezano na uporabo prehranskih dopolnil. 

 Analizirati nakupne navade porabnikov prehranskih dopolnil. 

 Ugotoviti, kaj najpogosteje vpliva na odločitev za nakup. 

 Analizirati potrošnjo slovenskih kupcev, njihova stališča ter namere. 

 Glede na analizo odgovorov iz ankete oblikovati nekaj predlogov, vezanih za nakup, stališča 
ter namere porabnikov prehranskih dopolnil. 

1.3 Metodologija 

Pri oblikovanju teoretičnega dela diplomske naloge smo uporabili tujo in domačo strokovno 
literaturo s področja prehranskih dopolnil, pa tudi s področja oglaševanja, s pomočjo česar smo 
predstavili osnovne pojme z obravnavnega področja, kot so: oglaševanje, marketinško 
komuniciranje, oglaševanje v digitalnem svetu. V tem delu diplomske naloge so tako 
uporabljene metode kompilacije, analize in sinteze. 

V empiričnem delu diplomske naloge smo za namen raziskave uporabili metodo anketiranja z 
anketnim vprašalnikom, ki se je izvajala preko spleta. Pridobljene podatke smo analizirali, 
statistično obdelali in grafično predstavili s programom Microsoft Excel.  

1.4 Omejitve in hipoteze diplomske naloge 

V času pisanja teoretičnega dela diplomske naloge nismo naleteli na nobene omejitve, saj je 

literature na temo prehranskih dopolnil dovolj in je lahko dostopna. 

Pri empiričnem delu smo na začetku v raziskavo zajeli 110 anketirancev, po tem pa smo se 

omejili na 78 anketirancev, ki so odgovorili, da kupujejo in uporabljajo prehranska dopolnila. 

Tako smo anketo omejili le na tiste anketirance, ki so kupci prehranskih dopolnil, prav tako pa 

smo anketo omejili na nakupno vedenje porabnikov prehranskih dopolnil v Sloveniji.  
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Pred začetkom pisanja diplomske naloge smo si zastavili naslednji hipotezi, ki smo ju med 
pisanjem naloge preverjali: 

 H1: Večina anketiranih se zaveda potrebe in namena vključevanja prehranskih dopolnil v 
svojo prehrano. 

 H2: Anketiranci, ki so redno fizično aktivni, so tudi redni porabniki prehranskih dopolnil. 
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2 PREHRANSKA DOPOLNILA 

V pričujočem poglavju bodo podrobneje predstavljena prehranska dopolnila, njihova 

opredelitev, namen in varna ter učinkovita uporaba. Prav tako bomo opredelili, komu lahko 

prehranska dopolnila koristijo ter kolikšna je priljubljenost prehranskih dopolnil danes. Prav 

tako bomo naslovili problematiko prehranskih dopolnil ter pogledali tudi nekaj morebitnih 

negativnih učinkov.  

2.1 Opredelitev prehranskih dopolnil 

»Prehranska dopolnila so živila, ki dopolnjujejo običajno prehrano posameznika. So 

koncentrirani viri posameznih ali kombiniranih hranil ali drugih snovi s hranilnim ali 

fiziološkim učinkom, ki se dajejo v promet v obliki kapsul, pastil, tablet in v drugih podobnih 

oblikah, v vrečkah s praškom, v ampulah s tekočino, v kapalnih stekleničkah in v drugih 

podobnih oblikah s tekočino in praškom, ki so oblikovane tako, da se jih lahko uživa v 

odmerjenih majhnih količinskih enotah« (Portal GOV.si 2020).  

2.2 Namen in uporaba prehranskih dopolnil 

Multivitaminska in multimineralna dopolnila pogosto uživamo kot preventivo pred 

pomanjkanjem določenih hranil. Znanstvene raziskave pa kažejo, da poleg omenjenega 

obstajajo še mnogi drugi razlogi za jemanje prehranskih dopolnil in zelišč, saj so v nekaterih 

primerih v točno določenih količinah lahko uporabljena tudi za zdravljenje in ne le za 

preventivo (Milič idr. 2008). 

Webb (2006) navaja, da porabniki koristijo prehranska dopolnila iz različnih razlogov, sam pa 

jih razdeli v štiri glavne skupine: 

 V primeru opažene ali možne pomanjkljivosti v prehrani: 

Pojav bolezni, neposredno povezan z velikim pomanjkanjem hranilne vrednosti, je v pretežno 

industrializiranih državah sicer redek, ne glede na to pa se veliko ljudi prav iz tega razloga 

odloča za uživanje vitaminskih in mineralnih dodatkov. Prebivalstvo držav tretjega sveta in 

držav v razvoju še vedno ne dosega niti najnižjih mej, kar zadeva ustreznosti prehranjevanja. 

Pri ljudeh, ki uživajo zadostno količino raznolike hrane, ki jo telo potrebuje, da bi imelo dovolj 

energije, je pomanjkanje hranilnih snovi malo verjetno. Kljub temu pa se pojavlja pomanjkanje 

določenih hranil pri posameznikih glede na potrebe, ki jih ima njihovo telo v določenem 

obdobju življenja (adolescenca, menopavza, nosečnost itd.) Še posebej so pomanjkanju 

hranilnih vrednosti iz prehrane izpostavljeni ljudje nižjih družbenih slojev, zato jih na tem 

področju uvrščamo v bolj rizične skupine. 
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 V primeru potrebe po večji količini specifičnega hranila iz zdravstvenih razlogov: 

Pomanjkanje vitamina D pri starejših, priporočena uporaba folne kisline za nosečnice in ženske, 

ki si želijo zanositi, pomanjkanje železa v krvi zaradi prevelike izgube krvi in nekatera druga 

zdravstvena stanja ali bolezni terjajo povišan vnos določenih hranilnih snovi. Sicer se 

prehranska dopolnila na splošno ne smatrajo za nujno potrebna, a so lahko v nekaterih primerih 

ključnega pomena za ohranjanje posameznikovega zdravja oz. preprečevanje poslabšanja le-

tega. 

 V primeru preventive ali zdravljenja stanj, nastalih zaradi pomanjkanja hranil: 

To skupino delimo na dve podskupini, med katerimi se v prvi pozitivni učinki jemanja 

prehranskih dopolnil kažejo v relativno kratkem času, v drugi pa govorimo o uporabi na dolgi 

rok, saj se zanjo odločimo s ciljem preprečevanja nastanka kroničnih obolenj. 

 V primeru potrebe po boljši regeneraciji v sklopu atletske aktivnosti: 

V primeru intenzivnih naporov v športu prihaja do povečane izgube hranil v telesu, ki pa jih za 

normalno funkcioniranje in dobro regeneracijo še kako potrebujemo. Večina športnikov zato 

čedalje bolj posega po prehranskih dopolnilih, s pomočjo katerih najlažje in najhitreje zaužijejo 

hranilne snovi, ki jih prekomerno izločajo med fizično aktivnostjo. Industrija prehrane za 

športnike se vse bolj razvija, znanstveniki pa izvajajo številne raziskave, s katerimi bi prišli do 

dognanj, kako pospešiti regeneracijo, povečati vzdržljivost in moč itd. 

2.3 Komu lahko prehranska dopolnila koristijo 

Prehranska dopolnila lahko koristijo predvsem naslednjih ljudem: 

 Ljudje, ki pogosto hujšajo – v tem primeru je pogosto povišan vnos vitamina C, 

betakarotena, folatov, magnezija in kalija, saj večina ljudi »na shujševalnih kurah« zaužije 

večjo količino sadja in zelenjave; vendar pa zaradi pogostega izogibanja mlečnih in 

nekaterih drugih izdelkov prihaja do pogostega pomanjkanja železa, cinka, riboflavina, joda 

in kalcija; priporočeno je uživanje pustega mesa zaradi vsebnosti železa, selena in cinka ter 

nizko maščobnih mlečnih izdelkov zaradi kalcija ter škrobnata živila z visoko vsebnostjo 

vitamina B; v vsakem primeru pa je za vsakogar pametna preventivna poteza redno jemanje 

multivitaminskih in multimineralnih kompleksov in ribjega ali lanenega olja za tiste, ki v 

svojo prehrano ne vključujejo visoko maščobnih rib (Milič idr. 2008). 

 Vegani – še posebej pozorni morajo biti na zadosten vnos nekaterih mikrohranil, kot so 

beljakovine, omega-3 nenasičene maščobne kisline, železo, cink, jod, selen, kalcij, vitamin 

D in vitamin B12. Tako vegani kot tudi vegetarijanci imajo zaradi delnega izločanja ali pa 

izločanja celotne skupine živil živalskega izvora pogosto prenizek vnos zgoraj omenjenih 

hranil v primerjavi z vsejedi. Nekateri elementi, kot sta npr. cink in železo, imajo omejeno 

biorazpoložljivost iz rastlinske hrane, zato morajo biti vegani na vnos le-teh še posebej 

pozorni (NIJZ 2011). 
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 Starejši – pri njih se poudarja dodajanje vitamina D, ki ima pomembne vpliv predvsem na 

zdravje kosti in imunskega sistema. Za preprečevanja upadanja kostne mase je potrebno 

zaužiti dovolj kalcija, katerega vnos se priporoča v obliki prehranskih dopolnil, v kolikor 

posameznik ne zaužije veliko mlečnih izdelkov (Nacionalni portal o hrani in prehrani 

2021a). 

 Ljudje, ki trpijo zaradi stresa – stres povečuje možnost za prehlad, občutljivost na okužbo z 

virusi, gripi, kar lahko preprečimo z zaužitjem velike količine vitamina C; poleg tega stres 

velikokrat negativno vpliva na naše prehrambne navade, zaradi česar se ob npr. pogostih 

prigrizkih lahko poveča vnos natrija, posledično pa narase tudi krvni tlak; v obdobjih slabe 

prehrane in daljše izpostavljenosti stresu se priporoča jemanje antioksidantnih vitaminskih 

pripravkov, ki naj vsebujejo tudi cink, selen ter magnezij (Milič idr. 2008). 

 Kadilci – imajo pravzaprav še večje potrebe po zaužitju sadja in zelenjave, vendar pa so 

raziskave pokazale, da v primerjavi z nekadilci zaužijejo manj tovrstne hrane; na dan je za 

to skupino ljudi priporočljivo zaužiti najmanj 80 mg vitamina C, poleg tega pa tudi uživanje 

drugih antioksidantov, ker onemogočijo proste radikale, ki nastajajo zaradi kajenja (Milič 

idr. 2008). 

 Alkoholiki – pogosto trpijo za hudim pomanjkanjem B vitaminov, še posebej tiamina 

(vitamin B1), tako pri akutnem kot kroničnem pitju alkohola prihaja do pomanjkanja cinka, 

ki predstavlja tveganje za pojav jetrne ciroze in nekaterih drugih poškodb v telesu, pri kar 

60 % pacientov, zasvojenih z alkoholom, se kaže tudi pomanjkanje magnezija kot posledica 

premajhnega in premalo kvalitetnega vnosa hranilnih snovi v telo in povečanega izločanja 

samega magnezija iz ledvic zaradi pretiranega vnosa alkohola, poleg že naštetih vitamina A 

in C ter selena; pomanjkanje nekaterih od omenjenih vitaminov v kombinaciji z alkoholom 

pripomore k pogostim simptomom, ki spremljajo zasvojenost z alkoholom; svetuje se torej 

dodajanje vseh navedenih mikrohranil v obliki prehranskih dopolnil (Preston 2016). 

 Ljudje, ki jemljejo zdravila na recept – nekatera zdravila na recept vplivajo na ravnovesje v 

telesu in lahko povečajo potrebe po uživanju določenih hranil, zato se priporoča, da 

posameznik pridobi informacije o tem, kako predpisano zdravilo vpliva na prehrano (Milič 

idr. 2008). 

 Nosečnice – morajo biti v tem obdobju pozorne na zadosten vnos vitaminov A (beta 

karoten), D E, C, tiamina (B1), riboflavina (B2), niacina (B3), B6, folne kisline (B9) in B12 

ter mineralov, kot so kalcij, železo, jod, magnezij in cink. Svetuje se tudi dodajanje vitamina 

D v obliki prehranskih dopolnil, saj so raziskave pokazale, da ga velik delež nosečnic glede 

na potrebe zaužije v prenizkih količinah (Nacionalni portal o hrani in prehrani 2021b). 

 Bolezni in zdravstvene tegobe – nekatere bolezni kot npr. ulcerozni kolitis ali pa Chronova 

bolezen povzročajo slabšo absorpcijo hrane iz prebavil, kar lahko povzroči pomanjkanje 

določenih hranil (npr. vitamina B12); driska povzroča izgubo cinka, natrija in kalija, s krvjo 

pa izgubljamo železo; sladkorne bolezni zaradi pogostega uriniranja povzročajo izgubo 

mineralov in cinka; v primeru ekcema, artritisa, kolitisa, astme in ostalih vnetnih bolezni se 
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priporoča dodajanje esencialnih maščobnih kislin omega 3 v prehrano, saj so te nadvse 

pomembne za zdravje celic (Milič idr. 2008). 

2.4 Varna in učinkovita raba prehranskih dopolnil 

V nadaljevanju bo na kratko predstavljena varna in učinkovita raba prehranskih dopolnil.  

2.4.1 Primerno ravnovesje 

Ob jemanju nekaterih prehranskih dopolnil je potrebno upoštevati možno sinergijo, da bi se ti 

le najboljše absorbirali v telesu oz. da bi telo določeno zdravilo čim bolje izkoristilo. Primer so 

npr. vitamini A, D, E in K, za katere vemo, da so topni v maščobi, zatorej se zaradi boljše 

absorpcije priporoča jemanje le-teh v kombinaciji prehrane z visoko vsebnostjo maščobe. V 

primeru potrebe jemanja železa v obliki prehranskega dopolnila se bo to najboljše absorbiralo 

v kombinaciji z manjšo količino mesa in hrane, ki je vir C vitamina. Prav tako je učinek kalcija 

skupaj z magnezijem veliko večji od učinka ob uporabi le enega ali drugega, ko je namen 

uživanja izgradnja zdravih kosti. Sočasno se priporoča tudi uživanje antioksidantih vitaminov 

C in E (Milič idr. 2008). 

2.4.2 Ustrezne količine 

Priporočljiva količina je eden izmed glavnih napotkov, ki jih je ob uživanju prehranskih 

dopolnil potrebno upoštevati, tako je v večini primerih njihova uporaba bolj varna. Kljub 

boljšemu poznavanju informacij s tega področja v današnjem času še vedno veliko ljudi pogosto 

misli, da večja količina pomeni tudi boljši učinek, vendar pa ni tako, pravzaprav je ravno 

nasprotno. Učinek se lahko s prekoračitvijo priporočene količine poslabša, primer omenjenega 

je selen. Selen spada v skupino mineralov, uživanje pa se priporoča za odpravljanje in 

preventivno ukrepanje proti številnim bolezenskih težavam, med katerimi je npr. tudi 

zdravljenje očesne mrene, preventivno ukrepanje proti rakavim obolenjem itd. Ob uživanju le 

nekoliko prevelikih odmerkov omenjenega minerala pa se lahko pojavijo številne nevšečnosti, 

med drugim izpadanje las ter druge toksične reakcije. Predlagane odmerke ne glede na to, za 

katero prehransko dopolnilo gre, torej natančno upoštevamo, ob pojavu neželenih učinkov ali 

kakršnemkoli poslabšanju stanja pa se brez oklevanja posvetujemo z osebnim zdravnikom 

(Milič idr. 2008). 

2.4.3 Vitamini in minerali 

Večje količine vitaminov od tistih, ki jih navajajo priporočene vrednosti hranil, v večini 

primerov ne povzročajo nevarnih neželenih učinkov. Ne glede na to je dobro vedeti, da se 

nekateri vitamini (predvsem A in D, ki sta topna v maščobah) veliko raje zadržujejo v telesu 
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kot izločajo iz telesa, zato ob previsokih odmerkih obstaja možnost nastanka toksičnosti. 

Nasprotno od omenjenih dveh vitaminov se toksičnost ob previsokih odmerkih vitamina C ne 

pojavi, lahko pa posamezniki občutijo nekatere druge neželene učinke, ki jih je mogoče 

odpraviti že s samim zmanjšanjem količine. Nekoliko drugačne so posledice ob prekomerni 

uporabi mineralov, kjer prihaja predvsem do kontra učinka, kot bi si ga porabnik želel – 

absorpcija se lahko s časom zmanjša ali pa celo preprečuje absorbiranje drugih mineralov. Na 

to temo so bile izvedene tudi nekatere študije, ki so pokazale povečano tveganje za razvoj srčno-

žilnih bolezni pri moških (Milič idr. 2008). 

2.5 Priljubljenost prehranskih dopolnil 

Prehranska dopolnila v obliki tablet poznamo že približno 60 let, zelišča v prehrambne in 

zdravstvene namene pa uporabljamo že tisočletja. S strani svetovne zdravstvene organizacije 

imamo podatek, da se kar 80 % prebivalcev sveta za zdravstveno nego in pomoč zateka k 

zdravilnim zeliščem, prav tako pa se lahko tudi o prehranskih dopolnilih v zdravilne namene 

poučimo iz izkušenj v drugih delih sveta. Pred nekaj desetletji je bilo znano, da v hrani, ki se 

najpogosteje pojavlja na jedilniku številnih ljudi, primanjkuje vitamina B, C, železa ter kalcija, 

zaradi česar so bili v tistem času prav ti najpogosteje prisotni v prehranskih dopolnilih. Prav 

tako kot ostale pa so se s časom razvijale tudi prehranske vede, skozi raziskave katerih se je 

pokazalo, da veliko premalo pozornosti posvečamo tudi fitokemičnim hranilom v sadju in 

zelenjavi. Do danes so prehranske vede napredovale do te mere, da imamo v lekarnah, 

specializiranih prodajalnah, vseh večjih supermarketih in pa tudi preko spleta možnost kupiti 

razna prehranska dopolnila, ki so bila razvita posebej za to, da zapolnijo točno določene 

primanjkljaje posameznika. Nekatera novejša odkritja kažejo, da izdelki s folno kislino 

pomagajo nosečnicam zavarovati plod pred prirojenimi okvarami, tako zdravniki uživanje folne 

kisline priporočeno ženskam, ki želijo zanositi, in tudi nosečnicam v prvem tromesečju. 

Določen del zdravstvenih delavcev je še vedno skeptičnih, kar zadeva jemanje prehranskih 

dopolnil, kljub temu pa je velik del tudi tistih, ki prehranska dopolnila redno uživajo. Skoraj 

polovica od 181 ameriških kardiologov, ki so sodelovali v raziskavi, je redno uživala 

antioksidantna vitamina C in E, ki pomagata preprečevati raka in srčno-žilne bolezni (Milič idr. 

2008). 

2.6 Problematika uporabe prehranskih dopolnil 

Prehranska dopolnila naj bi sicer veljala varna za uporabo, kljub temu pa obstaja možnost 

pojava nekaterih neželenih učinkov ob njihovem uživanju. Pogosto je vzrok v slabi 

informiranosti, malomarnosti pri izbiri, v napačni rabi določenega izdelka, bodisi prepogosto 

jemanje, uživanje v prevelikih količinah, nepravilno kombiniranje uživanja z ostalimi 

prehranskimi dopolnili ali živili. Vsi od naštetih dejavnikov lahko vodijo do tega, da prehranska 
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dopolnila namesto do ciljev vodijo do negativnih učinkov, ki ogrožajo naše zdravje (Milič idr. 

2008). 

NIJZ (2016) opozarja, da je pogosta težava, ki se kasneje odraža v negativnih učinkih na naše 

zdravje, v slabi informiranosti, nepozornosti pri sami izbiri prehranskega dopolnila, ali pa 

prekoračenih doz pri uživanju dopolnila.  

Zaradi prepogostega pojava neželenih učinkov se je NIJZ (2016) odločil na svojih spletnih 

straneh pripraviti anonimni obrazec, preko katerega bodo lahko neželene vplive uporabe 

prehranskih dopolnil podrobneje spremljali. NIJZ (2016) skupaj z Nutrivigilanco na evropski 

ravni ozavešča, opozarja ter poroča o možnih škodljivih dogodkih, povezanih s prehranskimi 

dopolnili.  

2.6.1 Neželeni učinki 

Poseganje po prehranskih dopolnilih se iz leta v leto povečuje, med drugim je razlog tudi to, da 

jih porabniki dojemamo kot popolno varna in neškodljiva, vendar pa nas strokovnjaki s tega 

področja opozarjajo, da tovrstna splošna zagotovila ne obstajajo. Narava snovi, visoka vsebnost 

snovi, onesnaženja ali pa že omenjena zloraba količine lahko povzroči neželene učinke. 

Možnost za omenjeno je veliko večja pri uporabi prehranskih dopolnil, saj le-ta vsebujejo bolj 

koncentrirano obliko snovi, kot se pojavljajo v živilih (Kojić 2016). 

Med najbolj resne neželene učinke v primeru prehranskih dopolnil Kojić (2016) uvršča toksične 

reakcije na jetrih, ledvicah in skeletnih mišicah. Koloidno srebro, ki ga v Sloveniji lahko 

dobimo na trgu prehranskih dopolnil, lahko zaradi majhnosti delcev prodre v različne dele 

telesa, kopiči pa se lahko npr. v možganih. Kljub dolgoletnim opozorilom s strani NIJZ mnogi 

ljudje koloidno srebro še vedno zagovarjajo kot alternativni pristop k zdravljenju še posebej kot 

neke vrste antibiotik. Negativen učinek ob uporabi na dolgi rok lahko povzročijo tudi aktivne 

sestavine, ki so prisotne predvsem v sredstvih za hujšanje in energijskih pijačah (tavrin, kofein, 

gvarana, sinefrinom …). 

2.6.2 Vprašljive samodiagnoze 

Trg prehranskih dopolnil je vse bolj razvit, tako omogoča vedno večjo izbiro prehranskih 

dopolnil, hkrati pa tudi veliko lažji dostop do njih. Številni porabniki se čedalje bolj zatekajo k 

samozdravljenju, kar sicer sploh ni presenetljivo dejstvo, saj samozdravljenje velja za eno 

izmed najstarejših oblik zdravljenja. Težava se pojavi pri tem, da se večina teh porabnikov o 

pravilni uporabi, možnih neželenih učinkih in pa tudi sprejemljivi količini uživanja ne posvetuje 

z zdravnikom ali s farmacevtom. Raziskava, izvedena na kliniki za starejše v ZDA, potrjuje 

zgoraj omenjeno težavo, več kot tretjino uživalcev prehranskih dopolnil (predvsem rastlinskega 

izvora) je ogrožal nastanek interakcij med prehranskim dopolnilom in zdravilom (Sonc 2007). 
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2.6.3 Posledice previsokih odmerkov 

V nadaljevanju navajamo najpogostejše posledice previsokih odmerkov nekaterih prehranskih 

dopolnil (Kojić 2016): 

 vitamin C – driska in težave v urinarnem traktu, 

 vitamin B6 – bolečine v kosteh, šibkost v mišicah, otrplost ali drugi simptomi v živčnem 

sistemu 

 železo – hude poškodbe prebavnega trakta 

 beta karoten – previsok vnos se kaže v porumeneli koži, povišuje tveganje za nastanek raka 

pljuč pri kadilcih, in 

 selen – poškodbe las in negativen vpliv na živčni sistem. 

Slika 1 ponazarja napačno mišljenje, da se z eno veliko »zlato tableto« oz. prehranskim 

dopolnilom da zaužiti vse potrebne vitamine, minerale, maščobe itd. Potrebno je paziti, koliko, 

kaj in zakaj vnašamo v svoje telo s pomočjo prehranskih dopolnil. 

 

Slika 1: Zlata tableta 

Vir: Jordan b. l. 
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3 NAKUPNO VEDENJE PORABNIKOV 

V tretjem poglavju bomo najprej opredelili porabnika ter vedenje le-tega. Nato bomo raziskali, 

kateri so tisti dejavniki, ki vplivajo na nakupno vedenje porabnikov.  

3.1 Opredelitev porabnika 

V splošnem ob besedi porabnik mislimo na osebo, ki prepozna potrebo ali željo, opravi nakup 

in se kasneje znebi izdelka skozi tri faze potrošniškega procesa. V mnogih primerih pa so v to 

zaporedje dogodkov vpletene še različne druge osebe (Solomon 2004).  

Zavedati se moramo, da v nekaterih primerih kupec in uporabnik nista nujno ista oseba. Za 

primer lahko npr. vzamemo starše, ki so v vlogi kupca igrač, in otroke, ki so v vlogi končnega 

uporabnika. Drugi primer vpletenosti tretje osebe v potrošniški proces je, ko ta oseba ni v vlogi 

kupca in prav tako ne v vlogi porabnika, kljub temu pa s svojim mnenjem vpliva na nakupno 

odločitev kupca.  

Porabnik ni nujno posameznik, pač pa je to lahko tudi organizacija oz. skupina ljudi. Ena ali 

več oseb lahko sprejema odločitve, povezane z nakupom izdelka, ki ga bodo uporabljali mnogi, 

tako kot na primer nabavni zastopnik naroča pisarniški material za celotno podjetje. V drugih 

organizacijskih situacijah so lahko nakupne odločitve sprejete s strani velike skupine ljudi ‒ 

npr. s strani računovodji, oblikovalcev, inženirjev, osebja iz oddelka prodaje in ostalih – vseh, 

ki bodo na določeni točki vpleteni v nakupni proces (Solomon 2004). 

3.2 Opredelitev vedenja porabnika 

Omenili smo že, da je porabnik posameznik ali skupina ljudi, ki se zaradi osebnih ali pa 

skupinskih potreb ter želja odloča za menjalni proces, ki vključuje sredstva v zameno za izdelke 

in storitve. Posledično lahko torej vedenje porabnikov opredelimo kot vedenje, ki je prisotno 

med iskanjem, nakupom, uporabo, opustitvijo in vrednotenjem izdelka, storitve oz. ideje, za 

katero se porabnik odloči zato, da bi ta zadovoljila njegovo potrebo (Schiffman in Kanuk 1997, 

po Vukasović 2013). 

Menjalni proces, ki je obravnavan kot temeljni element vedenja porabnika, je sestavljen iz treh 

faz, in sicer pridobivanja, uporabe ter opustitve. V prvi fazi se osredotočimo na analiziranje 

dejavnikov, ki imajo vpliv na porabnikovo izbiro izdelka. Pri fazi uporabe analiziramo 

porabnikovo uporabljanje izdelka ali storitve, za tem sledi še zadnja faza, ki se nanaša na to, 

kaj porabnik stori z izdelkom po končani uporabi. Večina raziskav s področja vedenja 

porabnikov se nanaša na fazo pridobivanja, medtem ko sta ostali dve fazi deležni veliko manj 

pozornosti. Omeniti velja, da se med udeleženci v menjavi prenašajo tudi nekateri drugi viri in 

ne zgolj finančni (npr. občutki, informacije ter status), zato v menjavi obstaja tudi možnost 
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nastanka kršitve etičnih norm tako s strani porabnika kot tržnika (Mowen in Minor 2001, po 

Vukasović 2013). 

3.3 Dejavniki, ki vplivajo na nakupno odločanje 

Vedenje porabnikov je zapleten proces, ki ga delimo na dva dela. Prvi del je sestavljen iz 

notranjih, neposredno dostopnih procesov, medtem ko drugi del predstavlja opazljivo vedenje. 

Lahko ga opredelimo tudi kot skupek odločitev skozi čas, ki ga določajo: notranji dejavniki, 

zunanji dejavniki ter proces sprejemanja odločitve (Jančič in Žabkar 2013).  

3.3.1 Notranji dejavniki 

Med notranje dejavnike uvrščamo posameznikovo motivacijo, osebnost, učenje, zaznavo, 

stališča ter emocije, ki se pri vsakem individuu razlikujejo, tako da je nakupno odločanje v 

veliki meri odvisno od tega, kako posameznik dojema samega sebe. Omenjeni dejavniki 

vplivajo na predelavo informacij, ki jih porabnik pridobi iz okolja, kar kasneje direktno vpliva 

na njegovo odločanje o nakupu (Jančič in Žabkar 2013). 

Motivacija 

Po Schiffmanu in Kanuku (2002) se motivacija pojavi kot posledica napetosti, ki jo porabniki 

občutimo zaradi nezadovoljenih potreb. Jančič in Žabkar (2013) nadaljujeta z delitvijo na 

motivacijo potiska, ki je v obliki sile prisotna tako v ljudeh kot živalih in nas potiska k dejanjem, 

katera kasneje zadovoljijo potrebe, nagone ter motive; ter na motivacijo potega, ki nas napeljuje 

na vedenje, s katerim posledično zadovoljimo cilje, vrednote ali ideale. 

Motivacija je, kot že omenjeno, neposredno povezana s potrebami, ki so po Maslowu razdeljene 

na (Mumel 1999): 

 Fiziološke potrebe 

 Potrebe po varnosti 

 Socialne potrebe 

 Ego potrebe 

 Potrebe po samouresničitvi 

Kotler (2004) pojmuje motiv kot potrebo, ki je dovolj močna in v določenem trenutku tako 

moteča, da posameznika prisili k dejanjem, s katerimi jo poskusi zadovoljiti. Jančič in Žabkar 

(2013) v nadaljevanju te motive delita na pet različnih vrst, in sicer: 

 fiziološki motivi, 

 kognitivni motivi, 

 motivi osebnih dosežkov, 

 motivi druženja in pripadnost, ter 
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 socialni in interakcijski motivi. 

Fiziološki motivi se nanašajo predvsem na osnovne človekove potrebe kot npr. potrebe po 

hrani, pijači in spolnosti, zato jih imenujemo tudi primarni motivi in so nasprotje kognitivni 

teoriji motivacije (Jančič in Žabkar 2013). 

Temelj kognitivnih motivov so človekove misli, pričakovanja in razumevanje sveta. Primer 

kognitivne motivacije je kognitivna disonanca ali neskladje, ki temelji na dejstvu, da poskuša 

človek s svojimi dejanji odpraviti negotovost, hkrati pa potrditi lastna že obstoječa stališča in 

prepričanja (Jančič in Žabkar 2013). 

Vsak posameznik teži k izpolnitvi svojih osebnih dosežkov, stopnja motiviranosti, tako kot tudi 

sama želja po dosegu specifičnih ciljev, pa se razlikuje od posameznika do posameznika. Skozi 

celoten proces razvoja ter socializacije posameznika se razvijajo tudi motivi druženja in 

pripadnosti ali z drugo besedo afiliacijski motivi. Omenjeni motivi se navezujejo na potrebe po 

druženju in so tudi razlog za težnjo posameznika k navezovanju medsebojnih stikov ter 

ustvarjanju spoštovanja do drugih ljudi (Jančič in Žabkar 2013). 

Omenili smo tudi socialne motive, ki jih uvrščamo na področje posameznikove družbene 

identifikacije in se nanaša na področje družbenega okolja ter njegovega vpliva na posameznika. 

V družbenem okolju ima pomembno vlogo socialna primerjava, skozi katero se pripadnik neke 

skupine primerja z ostalimi in tako odkriva svojo moč ter status v družbi (Jančič in Žabkar 

2013). 

Pri razumevanju samega vpliva motivacije na porabnikovo vedenje nam je v veliko pomoč 

poznavanje vrst ter oblik motivov. Motivacijo bi lahko opredelili tudi kot izhodiščno stanje, v 

katerem porabnik prepozna specifično potrebo in teži k njeni zadovoljitvi. Oglasi in sporočila 

poskrbijo za motivacijo, ki jo posameznik potrebuje, da bi se odločil za določen nakup izdelka, 

storitve ali ideje (Jančič in Žabkar 2013). 

Osebnost 

Freudova psihoanalitična teorija, ki je med razlagami posameznikove osebnosti najbolj 

razširjena in prepoznavna, razlaga osebnost kot preplet ida, ega in superega. Id predstavljajo 

potrebe, želje in hotenja, torej vse tisto, kar je človeku prirojeno. Superego je nasprotje ida, ki 

pretvarja njegove želje in hotenja v družbeno sprejemljive oblike, poleg tega pa skozi družbene 

ter kulturne norme opozarja na nekatere omejitve. Med njima se pojavlja ego, ki ga Freud 

razlaga tudi kot element razuma, saj ta usklajuje razlike med idom in superegom. 

Posameznikova osebnost je torej ravnotežje, ki ga tvorijo omenjeni trije elementi (Jančič in 

Žabkar 2013). 

V marketingu uporabna je tudi teorija osebnostnih potez, katere temelj je proučevanje osebnosti 

z uporabo psihometričnih pristopov, osnovo za tovrstne raziskave pa predstavljajo strukturni 
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dejavniki osebnosti. Teorija osebnostnih potez razlikuje posamezne tipe osebnosti ob osnovni 

predpostavki, da osebnostne poteze ter lastnosti predstavljajo temeljne enote, iz katerih sestoji 

osebnost, in tudi usmerjajo naše vedenje (Jančič in Žabkar 2013). 

Od osebnosti je odvisno, kako bodo ostali notranji dejavniki vplivali na porabnika ter njegovo 

vedenje v danem okolju pod vplivom oglasov, torej lahko trdimo, da je osebnost podobno kot 

motivacija predispozicija za stališča, zaznavanje, učenje in emocije. Porabniki so glede na 

potrebe, interese, aktivnosti in še mnoge druge dejavnike razdeljeni v različne skupine, ki jim 

rečemo tudi segmenti, ti za oglaševalce predstavljajo ciljne skupine porabnikov. V oglaševanju 

je pomembno razumeti procesiranje informacij ter razumevanje verbalne komunikacije 

porabnika v določenem segmentu, pri čemer ima pomembno vlogo poznavanje prej omenjenih 

osebnostnih potez ter ostalih širše psihografskih dejavnikov (Jančič in Žabkar 2013). 

 Zaznavanje 

Solomon (1994) razlaga zaznavanje kot proces, v katerem potrošniki predelujemo zavedno in 

nezavedno pridobljene informacije, ki smo jim izpostavljeni v vsakdanu. Od vsakega 

posameznika je odvisno, kako bo dojemal okolje, v katerem se nahaja, kako bo dražljaje iz tega 

okolja sprejemal in si jih razlagal. Proces dojemanja je do neke mere nezaveden, vsekakor pa 

je individualen, odvisen pa je tudi od posameznikovih potreb ter izkušenj. Jančič in Žabkar 

(2013) delita proces zaznavanja na: 

 Pozornost je v procesu zaznavanja prva sestavina in predstavlja odziv posameznika na 

dražljaj iz okolja. Pozornost posameznika je v veliki meri odvisna od njegovega trenutnega 

čustvenega stanja, trenutnih motivov ter nekaterih preteklih izkušenj, poleg tega pa tudi od 

njegove usmerjenosti in na drugi strani od izstopanja določenega dražljaja v okolju, iz 

katerega izhaja. Omeniti moramo tudi pojav vsiljene pozornosti, o kateri govorimo v 

primerih, ko posameznika zmoti zelo močan dražljaj, ki se vsili v njegovo zavest, kar je 

pogosto uporabljena taktika v oglaševanju. 

 Organizacija zaznav nastopi, ko posameznik poišče specifičen dražljaj in mu posveti svojo 

pozornost, služi pa mu za lažje razumevanje dogajanja v njegovem tako fizičnem kot 

družbenem okolju. Organizacija dražljajev je v procesu zaznavanja zelo pomembna, saj 

znotraj le-te posameznik poenostavi oz. spremeni prejete dražljaje v sebi razumljivo vsebino, 

brez česar celotno zaznavanje ne bi imelo velikega smisla. 

 Razlaga zaznav pomeni, da posameznik določen dražljaj, kateremu je namenil svojo 

pozornost, organizira v pomenski vzorec, poišče v njem smisel ter ga poveže s svojimi 

dotedanjimi izkušnjami in spoznanji. Razlaga zaznav je torej ključna, da bi posameznik 

določen dražljaj lahko dokončno osmislil. Ljudje težimo k medsebojni povezanosti ali 

koherentnosti, tudi v primerih, ko ta v zaznanem gradivu dejansko ne obstaja, zato v takem 

primeru obstaja velika možnost, da bomo smisel dražljaju dodali sami. 
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 Odgovor na dražljaj predstavlja zadnji korak v celotnem procesu zaznavanja. Prejete, 

organizirane in osmišljene informacije v procesu zaznavanje so le redko zadostne za 

odgovor, ki je sicer cilj oglaševanja in zato prej ko slej tudi nujno potreben. 

Stališča 

Prodnik (2011) pravi, da stališča niso dedna, ampak priučena. Ne moremo jih enačiti z 

vedenjem posameznika, lahko pa posameznika skozi pozitivno ali negativno vrednotenje 

nekega izdelka vodijo k določenemu vedenju. Kotler (2004) trdi, da se stališča oblikujejo skozi 

posameznikovo delovanje in učenje ter tako kasneje vplivajo na nakupno vedenje. Prodnik 

(2011) zato poudarja, da je poznavanje stališč potrošnikov v marketingu zelo pomembno, saj 

se med tržniki pogosto pojavlja težnja po oblikovanju in spreminjanju stališč potrošnikov bodisi 

do izdelkov, znamk ali storitev. Kot posebno vrsto stališč navaja predsodke katerih značilnost 

je logična neosnovanost in majhna možnost spreminjanja, zaradi česar jih povezujemo z 

močnimi čustvi. 

Učenje 

Mumel (1999) poudarja neposredno povezavo med učenjem in spominom skozi razlago, da 

posameznik informacij ne bi shranil v spomin, če se jih pred tem ne bi naučil oz. si jih zapomnil. 

Spomin, ki je sicer skupek vseh naučenih informacij, delimo na kratkotrajni ali delovni ter 

dolgotrajni spomin. V prvem primeru gre za del tistega spomina, ki je trenutno aktiven in ga 

torej uporabljamo v tem trenutku, medtem ko s pojmom dolgotrajni spomin mislimo na 

neomejen skupek različnih informacij, čustev in pravil. V kratkotrajnem spominu se odvijata 

predvsem dva informacijska procesa: vzdrževanje in obdelava informacij. V procesu 

vzdrževanja gre za ponavljanje informacij, ki jih želimo zaradi potrebe po nenehni uporabi 

zadržati v kratkotrajnem spominu. Nasprotno pa se obdelava informacij navezuje na uporabo 

že shranjenih izkušenj, stališč, občutkov. 

Najbolj uporabljena teorija s strani psihologov v današnjem času je, da se učenje pojavlja kot 

relativno trajna sprememba vedenjskega potenciala kot posledica izkušenj in ni rezultat 

trenutnih telesnih stanj (Jančič in Žabkar 2013). 

V osnovi ločimo naslednji dve skupini teorij učenja (Jančič in Žabkar 2013): 

 kognitivna in 

 vedenjska. 

Vedenjske teorije se ne sprašujejo veliko po vzrokih, ki bi pojasnili, zakaj je do nekega 

obnašanja prišlo, temveč se posvečajo predvsem samemu izidu učenja v vedenju. Poudarek je 

predvsem na stiku in povezanosti med različnimi dražljaji, ali pa dražljaji in odgovori, ter na 

pomenu nagrade in kazni med učenjem določene oblike vedenja (Jančič in Žabkar 2013). 
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Prepletanje vzgibov, dražljajev, namigov, odzivov in nagrad Kotler (2004) razlaga kot proces, 

ki se začne z dejanjem kot posledice notranjega dražljaja, imenovanega vzgib. Na tej točki v 

procesu nastopijo dražljaji, od katerih je odvisno, kdaj, kje in kako se bo potrošnik odzval. Ob 

prihodnjih odločitvah za nakup lahko pride do posploševanja ali pa razločevanja s strani 

potrošnika. V prvem primeru posameznik svoje pozitivne ali negativne odzive posploši na 

podobne dražljaje, konkretno to pomeni, da se na podlagi npr. pozitivne izkušnje z nakupom 

enega izdelka odloča za nakup drugega podobnega izdelka pri istem ponudniku. Razločevanje 

pa opredeljujemo tudi kot sposobnost prepoznavanja razlik podobnih dražljajev v isti skupini. 

Eden izmed najpreprostejših principov učenja je klasično pogojevanje, ki ga opredeljujemo kot 

temeljni princip učenja. Bistvo klasičnega pogojevanja je asociiranje določenega odziva z 

določenim dražljajem samo zato, ker sta bila le-ta do sedaj že večkrat medsebojno povezana 

(Jančič in Žabkar 2013). 

Drugi izmed prej omenjenih principov učenja je operantno ali instrumentalno pogojevanje, ki 

celoten proces učenja pojasnjuje z vidika človekovega delovanja oz. njegove aktivnosti. Za 

posameznika najpomembnejša učenje znotraj operantnega pogojevanja je učenje po metodi 

poskusa in napak (Jančič in Žabkar 2013). 

Za razliko od vedenjskih so kognitivne teorije usmerjene predvsem k razlagi učenja skozi 

mišljenje in razumevanje. Znotraj kognitivnih teorij nas torej zanima, kaj se dogaja v času 

učenja v posameznikovi notranjosti. Pomembno je predelovanje informacij v zaporedju, da bi 

se problemi rešili sistematično, od njihove kompleksnosti ter posameznikove motiviranosti za 

rešitev problemov pa je odvisno, ali je predelava informacij enostavna ali zapletena (Jančič in 

Žabkar 2013). 

Emocije 

Z verbalnim in neverbalnim izražanjem ljudje sporočamo svoje počutje in želje, zaradi česar je 

opazovalcu lažje razumeti posameznikove izkušnje ter predvideti njegovo prihodnje vedenje. 

Čustva sooblikujejo prihodnje vedenje posameznika, saj so prav ta podlaga za odločanje, 

katerim situacijam in dražljajem se bo v prihodnosti želel približati in katerim se bo poskusil 

izogniti. V veliki meri so človekove dejavnosti motivirane prav s potrebo pozitivnega 

čustvenega stanja oz. izogibanju negativnih čustev. Čustveni odzivi na dražljaje nas torej 

naučijo, kako se moramo v prihodnje obnašati v povezavi z njimi. Hkrati so pomemben 

dejavnik človekovega vedenja, kar se kaže tudi v vedenju in odločanju porabnika v 

vsakodnevnem nakupovanju. Čustva sicer niso neposredno dostopna, temveč jih vedno 

proučujemo le posredno, skozi nekatere druge psihične pojave, ki so sicer njihov sestavni del, 

ne pa še čustvo samo. Proučujemo jih lahko preko učenja, stališč, zaznavanja, motivov, spomina 

in nekaterih fizioloških procesov, ki se odvijajo v telesu (Jančič in Žabkar 2013). 
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3.3.2 Zunanji dejavniki 

Zunanji dejavniki, ki jih v osnovi delimo na kulturo ter družbo, izhajajo iz okolja, v katerem se 

porabnik nahaja, in imajo nanj prav tako kot zgoraj opisani notranji dejavniki velik vpliv. 

Družina, družbeni sloji, referenčne skupine ter ostali družbeni vplivi, ki določajo posameznika 

so relativno stabilni v času z razliko od nenehno spreminjajoče se kulture, ki določa, kaj je 

sprejemljivo in kaj ni (Jančič in Žabkar 2013). 

Zunanje dejavnike predstavljajo v glavnem kultura, družbeni sloj, referenčne skupine ter 

družina. Kljub temu, da bi omenjene dejavnike lahko opredelili kot bolj ali manj statične, pa je 

mednje uvrščen tudi dinamični del kulture, za katerega vemo, da se skozi čas spreminja in tako 

vpliva na porabnikove psihološke procese, vezane na potrošnjo. Zunanji dejavniki imajo prav 

tako nezanemarljivo vlogo v procesu odločanja o nakupu, saj spreminjajo tako način iskanja 

kot tudi izbiranje znamk (Jančič in Žabkar 2013). 

Kultura 

Kultura sestoji iz vrednot ter idej posameznika, s pomočjo katerih se v družbi sporazumeva, 

vrednoti in interpretira. V nasprotju z ostalimi dejavniki kultura na posameznika vpliva manj 

opazno, kljub temu pa predstavlja okvir, znotraj katerega se oblikujejo vrednote, osebnostne 

značilnosti ter življenjski stil posameznika (Prodnik 2011). Delimo jo lahko na statični in 

dinamični del. Prvi del, ki ga opredeljujemo kot bolj statični del kulture, določa predvsem, kaj 

je primerno in kaj ne, obenem pa ima velik vpliv tudi na pravila. Statični del kulture posameznik 

pridobi in se ga priuči skozi proces primarne socializacije. Na drugi strani se srečujemo z 

dinamičnim delom kulture, ki se z razvojem družbe nenehno spreminja (Jančič in Žabkar 2013). 

Od kulture je odvisno, katere kriterije potrošniki uporabljamo pri nakupu, na odločitev kje, za 

koga in kako bomo nakupovali, prav tako pa tudi na oblikovanje in komuniciranje pomena 

izdelkov (Damjan in Možina 1998). 

Družbeni vplivi 

Družbeni sloji so prisotni v vsaki družbi, najbolj znana pa je osnovna delitev na tri družbene 

sloje ali razrede in sicer: nižji, srednji ter višji razred. Temelj vsakega izmed slojev je nivo 

posedovane moči, bogastva ter prestiža, s čimer so posledično povezani tudi nivo izobrazbe, 

poklic ter mesečni prilivi članov posameznega sloja (Jančič in Žabkar 2013). Poleg navedenega 

Kotler (1998) trdi, da je prehajanje med družbenimi razredi možno, odvisno pa je od same 

trdnosti določenega sloja; znotraj posameznega sloja je vedenje oseb, ki mu pripadajo bolj 

podobno od vedenja oseb iz drugih družbenih slojev. 

Referenčne skupine 

S pojmom referenčna skupina označujemo skupino ljudi, s katero se posameznik identificira in 

katere vrednote ter stališča sprejme za svoje (Mumel 2001). Med omenjene skupine navadno 
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spadajo tako družine kot prijatelji, formalne in neformalne skupine ter različna članstva. Od 

vsakega posameznika je odvisno, ali bo v svoje obnašanje pravila skupine prevzel, se po njih 

zgolj zgledoval ali pa se jim izogibal. Možno je, da posameznik svoja prepričanja prikroji z 

namenom, da bi se od skupine s stališči, s katerimi se ne strinja, oddaljil, ali pa ji sledi, četudi 

ni njen pripadnik, in na tak način prav tako kaže svojo pripadnost (Jančič in Žabkar 2013). 

Vidnost in nujnost uporabe izdelka, pripadnost skupini, pomembnost vedenja za skupino ter 

posameznikova samozavest v porabniški situaciji določajo moč vpliva referenčne skupine, ki 

jo ima ta na posameznika (Prodnik 2011). 

Družina 

Družina kot referenčna skupina z največjim vplivom na posameznika nanj najbolj vpliva v času 

njegovega zgodnjega otroštva, ko so v razvoju njegove osebnostne poteze, od katerih je v 

prihodnosti odvisno posameznikovo nakupno vedenje (Jančič in Žabkar 2013). Po Kotlerju 

(1996), ki družino deli na primarno in ustvarjeno, v prvi od omenjenih starši vplivajo predvsem 

na versko, politično in ekonomsko usmerjenost svojih otrok v prihodnosti, poleg tega pa 

vplivajo na razvoj ljubezni, samospoštovanja in prizadevnosti. Ustvarjeno družino sestavljata 

zakonca in otroci, njen vpliv pa se odraža v vsakdanu predvsem v nakupnih odločitvah. 

3.4 Proces sprejemanja odločitve 

Slika 2 nazorno prikazuje model procesa odločanja, ki bo v nadaljevanju podrobneje 

predstavljen. 

 

Slika 2: Nakupni proces in dejavniki, ki vplivajo nanj 

Vir: Damjan in Možina 1999, 30. 
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V procesu vedenja porabnikov imajo veliko vlogo in vpliv številni motivacijski, notranji in 

zunanji dejavniki, prav tako pa tudi različni načini zadovoljevanja potreb. Psihologija proces 

odločanja posameznika obravnava tudi kot proces reševanja problema, ki ga je najlaže pojasniti 

z delitvijo na serijo korakov. V osnovi model porabnikovega odločanja delimo na tri večje 

sklope, poimenovane vhodi, procesi in izidi (Musek Lešnik 2008). 

Zunanji dejavniki, natančneje marketinška aktivnost podjetja, izvajana s strani podjetij ter 

dejavniki socio-kulturnega okolja, ki jih podjetje kot nekomercialne dejavnike ne more 

nadzorovati, predstavljajo vhode kot prvi sklop modela porabnikovega odločanja. Na proces 

porabnikovega odločanja v veliki meri vplivajo marketinške aktivnosti podjetij, saj prav te 

ustvarjajo zavedanje o znamki, ki v mnogih primerih sproži proces odločanja. Prav tako med 

zunanje dejavnike štejemo tudi družbene dejavnike, za primer lahko vzamemo npr. prijateljevo 

pozitivno ali pa negativno mnenje oz. izkušnjo s posamezno znamko. Skupna značilnost vseh 

zunanjih dejavnikov je vpliv na porabnikovo vrednotenje, stališča in vedenje, kar posledično 

vpliva tudi na proces odločanja (Musek Lešnik 2008). 

V drugem delu govorimo o procesu odločanja, v sklopu katerega tako Kotler (1996) kot Mumel 

(2001) navajata pet stopenj odločanja za nakup, in sicer: prepoznavanje potreb/problemov, 

iskanje informacij/podatkov, vrednotenje in izbira alternativ, nakupna odločitev in pa 

ponakupno vedenje. Na vsako izmed njih in na vse skupaj močno vplivajo v prejšnjem delu 

opisani notranji dejavniki, saj le ti vplivajo na porabnikove potrebe in želje, zaznavo tako 

izdelka kot znamke, zbiranje informacij ter ocenjevanje alternativ (Musek Lešnik 2008).  

3.4.1 Prepoznava potrebe 

Kotler (1996) navaja, da lahko prepoznavanje problema sprožijo tako notranji kot zunanji 

dejavniki. Gre za osnovne fizične ali psihološke potrebe, ki se kot posledica višanja stopnje 

intenzivnosti spremenijo v dražljaje. Množica dejavnikov kot npr. čas, spreminjanje razmer, 

posedovanje in uporaba izdelka, individualne razlike, vplivi marketinga in ožje marketinškega 

komuniciranja posameznega dejavnika ter njegovih tekmecev vplivajo na to, ali se bo določena 

potreba v porabniku aktivirala ali ne (Musek Lešnik 2008). Velikost razkoraka med želenim in 

dejanskim stanjem ter pomembnost problema pa določata, kolikšna je naša želja po zadovoljitvi 

te potrebe (Mumel 2001). 

3.4.2 Prednakupno iskanje informacij 

Za reševanje problema se vedno najprej odločamo s pomočjo že pridobljenih informacij 

dosedanjih nakupov, ki smo jih shranili v dolgoročni spomin (Mumel 2001). Musek Lešnik 

(2008) navaja, da na zanašanje omenjenih informacij vplivajo izkušnje in predvsem 

zadovoljstvo porabnika v predhodnih nakupih. Oba avtorja se strinjata v tem, da informacije, 

ki jih že posedujemo, niso vedno zadostne, zato se potrošniki v takih primerih odločamo za 
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iskanje novih informacij. Iskanja informacij iz zunanjega okolja se poslužujemo predvsem iz 

želje po boljših nakupih (Musek Lešnik 2008). Ni nujno, da je pridobivanje informacij vedno 

aktiven proces, tako ločimo med naslednjima dvema načinoma iskanja informacij: naključno 

učenje in usmerjeno iskanje informacij. Prvi način temelji na pridobivanju informacij izven 

časa odločanja o nakupu, ki se shranijo v dolgoročnem spominu in jih lahko porabnik uporabi 

pri prihodnjem nakupnem odločanju. Musek Lešnik (2008) opredeljuje drugi način kot 

zavestno iskanje informacij in ga deli na naslednje tri tipe: 

 Nakup, ki vključuje samo notranje iskanje informacij, je najenostavnejši način iskanja 

informacij, pri katerem tako prepoznavanje problema kot iskanje njegove rešitve izhaja iz 

preteklih izkušenj, shranjenih v dolgoročnem spominu porabnika. Razlikujemo med 

lojalnim odločanjem, ki temelji na močni izkušnji, povezani z dajanjem prednosti eni sami 

znamki. V tem primeru govorimo o ustaljenem načinu odločanja porabnika, odločitev pa je 

namerna. Druga skrajna oblika odločanja je impulzivna odločitev. 

 Nakup, ki vključuje notranje in zunanje iskanje informacij, se pojavlja predvsem pri 

izkušenih porabnikih, ki poskusijo pozabljene ali založene informacije nadomestiti s tistimi 

iz okolja, ki ga zaradi pojava določene spremembe izdelka začnejo raziskovati. 

 Odločitev za nenakup je negativni izid, ki je lahko posledica tako odsotnosti kot tudi 

preobilice informacij iz notranjega in zunanjega okolja. Pomemben dejavnik, ki vpliva na 

odločitev, je tudi pomankanje finančnih sredstev, zaradi česar se lahko porabnik odloči le za 

kasnejši nakup, ali pa tega nikoli sploh ne izvede.  

V procesu prednakupnega iskanja informacij poudarjamo determinante porabnika, med katere 

Engel, Blackwell in Miniard (v Musek Lešnik 2008) uvrščajo znanje, vpletenost, prepričanja, 

stališča in njegove demografske značilnosti, saj imajo prav te ključno vlogo v procesu. Poleg 

omenjenih pa imajo velik vpliv tudi naslednje determinante: situacijske determinante, ki se 

nanašajo na razpoložljivost in številčnost informacij na trgu; determinante izdelka, ki se 

nanašajo na diferenciacijo izdelka, ceno in stabilnost kategorije izdelkov; determinante 

trgovine, ki zajemajo število trgovin v posamezni okolici in razdaljo med njimi, poleg tega pa 

tudi podobnost med lokali. 

Kotler (2004) razlikuje intenziteto zbiranja informacij, za katero trdi, da je odvisna od same 

spodbujenosti porabnika. Deli nivo, kjer je spodbujenost nižja in jo pojmuje kot povečano 

pozornost, v primeru katere se dovzetnost porabnika za pridobivanje informacij o izdelku 

poveča. Pri naslednjem nivoju, kjer je spodbujenost višja, pa se porabnik odloča za aktivno 

iskanje informacij, zaradi česar teži h komunikaciji z znanci, ki imajo informacije o izdelku, k 

brskanju po gradivu, vezanem na izdelek, k obisku fizičnega prodajnega mesta, da bi pridobil 

informacije o izdelku iz prve roke. Vire informacij deli na naslednje skupine: osebne vire 

(družina, prijatelji, znanci), poslovne vire (prodajalci, posredniki, oglaševanje), javne vire 

(mediji, potrošniške organizacije) in izkustvene vire (pregled in uporaba izdelka, ravnanje z 

izdelkom). 
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3.4.3 Ocenjevanje alternativ  

Pomeni proces izbiranja znamk, ki ga posameznik začne tako, da sestavi seznam želenih znamk, 

kasneje pa še kriterije, s katerimi izločajo manj primerne znamke glede na svoje obstoječe želje. 

Porabniki delimo znamke na naslednje tri skupine ali nize, ki so v povprečju sestavljeni iz treh 

do petih znamk: niz vzbujenih znamk, niz neprimernih znamk in inertni niz znamk. Niz 

vzbujenih znamk je osnovan na vseh znamkah znotraj posamezne kategorije, ki jih uporabnik 

pri odločanju upošteva, saj se jih je skozi dosedanje nakupne izkušnje naučil in so zanj 

sprejemljive. Niz neprimernih označuje znamke, ki za uporabnika ne pridejo v poštev. Inertni 

niz in skupino prezrtih znamk sestavljajo tiste znamke, ki jih porabnik enostavno prezre, nima 

z njimi niti pozitivnih niti negativnih izkušenj oz. ni z njimi nikoli sploh prišel v stik. Do 

optimalne odločitve o za nas najprimernejšem izdelku pridemo s primerjavo alternativ in 

njihovih lastnosti, izbira lastnosti, ki jih med seboj primerjamo in metode, s katerimi izločamo 

posamezne alternative, pa se razlikujejo od posameznika do posameznika (Solomon 2013). 

Kotler (1998) pri tem poudarja, da bi tržniki za doseg poslovnega uspeha morali ugotoviti, 

kolikšno pomembnost potrošniki pripisujejo kateri lastnosti izdelka, saj lahko posledično nanjo 

v primerih, ko porabnik posamezni lastnosti ne pripisuje velikega pomena, ker se je tej manj 

posvečal in jo deloma tudi pozabil, opozorijo. 

3.4.4 Nakup  

Musek Lešnik (2008) navaja, da se v fazi nakupa potrošniki sprašujemo predvsem po 

naslednjem: 

 Kupiti ali ne? 

 Kdaj kupiti? 

 Kaj kupiti? 

 Kje kupiti? 

 Kako plačati? 

Po Mumel (2001) se potrošnik za izbiro prodajalne lahko odloči na različne načine, in sicer 

tako, da najprej izbere izdelek, za tem izbere prodajalno, ali pa prodajalno in nato izdelek. Na 

kupca pomembno vplivajo odnos prodajalca, okolje, izgled prodajalne, lokacija, promocija in 

ostale lastnosti, ki oblikujejo imidž prodajalne. 

Kot že omenjeno, je možni končni izid tudi, da se potrošnik za nakup ne odloči. Dejavnika, ki 

lahko določita tak izid, sta (Kotler 2004): stališča drugih in nepričakovane okoliščine. Kolikšen 

vpliv bodo imela stališča drugih na potrošnikovo odločitev, je odvisno od tega, kolikšen pomen 

imajo njihova mnenja za potrošnika. V primerih, ko gre za osebo ali več oseb, ki so potrošniku 

blizu, bodisi družina, prijatelji ali pa tudi medijske osebe, ki mu predstavljajo vzornika, je vpliv 

stališč močnejši. Pod nepričakovane okoliščine pa prištevamo nepričakovane dogodke, ki imajo 

velik vpliv na potrošnikovo življenje, npr. bolezen, izguba službe ipd. Taki dogodki lahko 
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nakup le odložijo za določen čas, ali pa namero povsem prekinejo. Musek Lešnik (2008) kot 

razlog, zaradi katerega se porabnik za nakup ne odloči, dodaja tudi spremembo motivacije, s 

čimer misli na nakupne težnje, ki jih ločimo na: 

 popolno načrtovan nakup, o katerem govorimo v primeru, ko porabnik natančno ve, katero 

znamko bo kupil, 

 delno načrtovan nakup, o katerem govorimo, kadar porabnik ve, kaj želi kupiti, za točno 

znamko pa se odloči komaj na mestu nakupa, in 

 nenačrtovan nakup, za katerega je značilna impulzivnost in nepredvidenost, porabnika pa 

vanj pa potisne moč in intenzivnost potiska, ki ga preko motivacije prepriča v takojšnje 

dejanje, zaradi katerega pogosto ignorira možne ponakupne posledice. 

3.4.5 Ponakupno ocenjevanje 

V procesu ponakupnega ocenjevanja porabnik objektivno uvidi in ovrednoti kupljen izdelek, 

storitev oz. znamko, s katero sta izdelek ali storitev označena. Omenili smo že, da znanje, 

pridobljeno po opravljenem nakupu, porabnik shrani v dolgoročni spomin, dosedanja stališča 

pa uredi, v nekaterih primerih pa tudi spremeni. Ponakupno ocenjevanje opredeljujemo kot 

ključen psihološki proces, znotraj katerega govorimo tudi o kognitivni disonanci in 

zadovoljstvu ali nezadovoljstvu porabnika. Že omenjeno kognitivno disonanco razlagamo kot 

neskladje oz. nezadovoljeno potrebo, ki jo porabnik zazna in kasneje rešuje. Ne/zadovoljstvo 

se odraža po opravljenem nakupu in ovrednotenju izkušnje porabe izdelka ali storitve, v veliki 

meri pa kasneje vpliva na nadaljnje nakupno vedenje (Musek Lešnik 2008). Mumel (2001) zato 

dodaja, da je opazovanje ponakupnega vedenja potrošnika s strani tržnika zelo pomembno, saj 

se bodo po vsej verjetnosti morebitne pomanjkljivosti izdelka pokazale prav v tej fazi 

nakupnega procesa.  

Slika 3 prikazuje faze procesa odločanja potrošnika.  

 

 

Slika 3: Faze procesa odločanja potrošnika 

Vir: Wikipedia 2021. 
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3.5 Pričakovanja in zadovoljstvo potrošnikov 

Tako Kotler (2004) kot Musek Lešnik (2008) razlagata kupčevo zadovoljstvo kot posledico 

določenih pričakovanj, ki jih porabnik izoblikuje pred začetkom odnosa s podjetnikom. Po 

Musek Lešnik (2008) so pričakovanja pogosto izoblikovana na podlagi predhodnih izkušenj, 

so subjektivna predvidevanja o tem, kaj se bo zgodilo ob vzpostavitvi stika s podjetjem in kako 

se bo to zgodilo. 

Občutek zadovoljstva je odvisen od nakupovalnih okoliščin in se lahko navezuje na (Musek 

Lešnik 2008): 

 Izdelek – zadovoljstvo kot posledica pričakovanj porabnika, ki jih izbrani izdelek dosežek. 

 Znamko ‒ zadovoljstvo kot posledica, dosežena zaradi identitete, ter objektivnih in 

subjektivnih lastnosti znamke. 

 Prodajalno – zadovoljstvo kot posledica po pozitivni izkušnji porabnika v prodajalni. 

 Storitev ‒ zadovoljstvo kot posledica po opravljeni storitvi, ki je dosegla porabnikova 

pričakovanja. 

Po opravljenem nakupu govorimo o celovitem zadovoljstvu, ki je odvisno od celotne 

porabnikove izkušnje, nanj pa poleg predmeta nakupa vplivajo tudi naslednji dejavniki (Musek 

Lešnik 2008): 

 priročnost in udobnost nakupa, 

 vrsta in kakovost blaga ali storitve, 

 odnos, 

 kakovost storitve v prodajalni, 

 dopolnilne in promocijske storitve, 

 videz, 

 cenovne strategije in 

 fizični dejavniki. 

Potrošniki si pred nakupom ustvarimo pričakovanja, ki so pogosto posrednik med dejavniki, ki 

na zadovoljstvo vplivajo, in med samim občutkom zadovoljstva. Po opravljenem nakupu večina 

potrošnikov primerja svoja predhodna pričakovanja z dejansko doživeto izkušnjo. Večje število 

izkušenj z določenim izdelkom, znamko, storitvijo ali prodajalno pripelje do širšega občutka, 

ki se veže na splošno zadovoljstvo (Musek Lešnik 2008). 

Vsebinsko zadovoljstvo delimo na (Musek Lešnik 2008): 

 zadovoljstvo kot posledica izpolnitve, 

 zadovoljstvo kot posledica užitka, 

 zadovoljstvo kot posledica olajšanja, 

 zadovoljstvo kot posledica novosti in 

 zadovoljstvo kot posledica presenečanja. 
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Glede na uresničitev loči Potočnik (2004) naslednje vrste pričakovanj: 

 idealna – do rezultata po teh pričakovanjih bi lahko prišlo le v primeru optimalno izpolnjenih 

pogojev 
 subjektivna – so osnovana na mnenju kupcev  

 objektivna – so odraz upoštevanja znanih informacij 

Ko govorimo o potrošnikovem zadovoljstvu glede na zaznano kakovost izdelka, razlikujemo 

(Kotler 2004): 

 zaznano kakovost, ki je slabša v primerjavi s pričakovanji – posledica je nezadovoljstvo, 
 zaznano kakovostjo, ki je enaka našim pričakovanjem – posledica je zadovoljstvo, 

 zaznano kakovostjo, ki presega naša pričakovanja – posledica je navdušenost nad izdelkom. 

Na ne/zadovoljstvo potrošnikov vplivajo: načrtovanje, izvajanje ter upravljanje procesov, zato 

jim podjetniki namenijo veliko časa in pozornosti. Že dlje časa velja, da je zadovoljstvo eden 

glavnih dejavnikov, ki imajo vpliv na uspešnost podjetij. Podjetja so prepričana v povezavo 

med zadovoljstvom potrošnika in njegovim vračanjem k istemu podjetju oz. Mumel (2001) 

pravi, da lahko tržnik prepreči širjenje slabega glasu, ki izhaja iz negativne izkušnje z izdelkom 

s strani odjemalca tako, da le-tega spodbuja k sporočanju svoje pritožbe v samo podjetje, ki 

tako dobi možnost, da poskusi porabnikovo izkušnjo v prihodnje izboljšati. 

Pozitivne posledice zadovoljstva porabnikov se odražajo v (Musek Lešnik 2008): 

 vračanju porabnikov in njihovi zvestobi, 

 priporočilih drugim porabnikom, 

 ugledu podjetja, 

 nižjih prodajnih stroških in zvišanju dobička, 

 zmanjšanju števila pritožb in reklamacij, 

 nižjih stroških pri pridobivanju novih porabnikov, 

 drugo. 

Pomembno je, da znajo podjetja porabnikom na trgu prisluhniti, razumeti njihove potrebe in 

želje ter jim na to odgovoriti s ponudbo, ki bo te potrebe ali želje čim bolje zadovoljila. 

Marsikdaj ni dovolj, da ponudba s strani podjetja pričakovanja potrošnikov le izpolni, pogosto 

je potrebno, da so njihova pričakovanja celo presežena, za kar je potrebno, da jih podjetje v prvi 

vrsti prepozna (Musek Lešnik 2008). 

Da bi podjetje čim bolje zadovoljilo potrebe, želje in pričakovanja porabnikov, sta ključni 

naslednji dve kompetenci (Musek Lešnik 2008): 

 Osredotočanje na prave stvari – dobro zaznavanje in razumevanje potreb je potrebno, da bi 

se lahko podjetje posvetilo dejavnikom, ki imajo vpliv na doživljanje in zadovoljstvo 

potrošnikov, v kolikor je ta pogoj izpolnjen, se lahko podjetje osredotoči na izboljševanje 

področij kjer je to potrebno, hkrati pa prihrani čas, sredstva ter vire, ki bi jih sicer porabili 
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na področjih, kjer to ni potrebno, saj le-ta ne bi doprinesla k večji učinkovitosti in uspešnosti 

podjetja 

 Osredotočanje na prave ljudi ‒ širjenje najpomembnejših potrošnikov in poglabljanje odnosa 

z njimi je odvisno v prvi vrsti od tega, ali se bo podjetje osredotočilo na pravo skupino ljudi; 

boljše poznavanje in razumevanje porabnikov s strani podjetja pa vodi tudi do izboljšane 

prakse ravnanja z lastnimi ljudmi in posledično v prepoznavo tistih, ki k razvijanju in 

ohranjanju odnosov s potrošniki prispevajo največ. 

Slika 4 prikazuje vpliv kakovosti na zadovoljstvo uporabnika, ki pa dalje vpliva na zvestobo in 

koristnost oz. uspešnost.  

 

Slika 4: Vpliv zadovoljstva uporabnikov na uspešnost 

Vir: Cerkvenik 2018. 
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4 ANALIZA NAKUPA PORABNIKOV PREHRANSKIH DOPOLNIL 

V nadaljevanju je predstavljena metodologija, potek raziskave in vzorec. Ob koncu poglavja 

sledi analiza rezultatov in diskusija. 

4.1 Opis metodologije 

Za namen analize nakupa porabnikov prehranskih dopolnil smo uporabili kvantitativni pristop 

raziskovanja, in sicer smo v empiričnem delu pričajoče diplomske naloge uporabili metodo 

anketnega vprašalnika. Spletni anketni vprašalnik je najprej sestavljen iz treh demografskih 

vprašanj (spol, starost, stopnja izobrazbe), nato devetih vprašanj zaprtega tipa ter dveh vprašanj, 

na kateri so anketiranci odgovarjali s pomočjo Likertove lestvice – s pomočjo ene so anketiranci 

podali stopnjo strinjanja z navedenimi trditvami, z drugo pa stopnjo pomembnosti navedenih 

dejavnikov. Pri petem vprašanju smo anketirance vprašali, ali kupujejo oziroma koristijo 

prehranska dopolnila. Tisti anketiranci, ki so odgovori pritrdilno, so nadaljevali z anketo, 

preostali pa so na tem mestu zaključili z vprašalnikom.  

4.2 Potek raziskave 

Vprašalnik je bil na internetu dostopen od 24. do 28. julija 2021, razposlali pa smo ga družini, 

prijateljem, znancem in drugim s pomočjo neposredne povezave preko socialnih omrežjih ter 

e-mail naslova. Vprašalnik je odprlo 224 ljudi, uspešno in pravilno pa ga je izpolnilo 110 (49 

%). Pridobljene podatke smo nato izvozili ter obdelali s programom Microsoft Excel, s pomočjo 

katerega smo pripravili tudi grafične prikaze.  

S pomočjo anketnega vprašalnika smo pridobili pomembne podatke o stališčih, nakupnih 

navadah, potrošnji in nameri porabnikov prehranskih dopolnil. Pridobljeni podatki tako 

omogočajo potrditev ali zavrnitev predhodno postavljenih hipotez. 

4.3 Vzorec 

Skupno število anketirancev, ki so v celoti in ustrezno izpolnili spletni anketni vprašalnik, je 

bilo 110. V raziskavi je sodelovala tako ženska in moška populacija, 58 % anketirancev je bilo 

moškega, 42 % ženskega spola. Anketiranci so bili iz različnih starostnih skupin, prevladali pa 

so anketiranci stari od 26 do 45 let (74 %). Prevladujoča stopnja izobrazbe je bila srednja šolska 

izobrazba (37 %), sledi ji univerzitetna izobrazba (27 %) ter višješolska izobrazba (23 %).  
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4.4 Analiza rezultatov 

V nadaljevanju bodo rezultati spletnega anketnega vprašalnika grafično ter opisno 

predstavljeni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 5 prikazuje spol anketirancev. Kot lahko razberemo, je anketni vprašalnik pravilno 

izpolnilo 110 anketirancev. Od tega je bilo 64 anketirancev oziroma 58 % moškega ter 46 

anketirancev oziroma 42 % ženskega spola. 

 

Slika 6: Starostna skupina anketirancev 
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Slika 6 prikazuje starostno skupino anketirancev. Kot lahko vidimo, je največ (43) oziroma 39 

% anketirancev starih od 26 do 35 let, 38 anketirancev (35 %) je starih od 36 do 45 let, 19 

anketirancev (17 %) je starih od 18 do 25 let. Le 5 anketirancev (5 %) je starih od 46 do 55 let, 

samo trije so mlajši od 17 let (3 %) in samo dva anketiranca (2 %) sta starejša od 56 let.  

 

Slika 7: Stopnja izobrazbe anketirancev 

Slika 7 prikazuje stopnjo izobrazbe anketirancev. Kot lahko vidimo, ima največ anketirancev – 

41 (37 %) srednješolsko izobrazbo, 30 anketirancev (27 %) ima univerzitetno izobrazbo, 25 

anketirancev (23 %) pa ima višješolsko izobrazbo. 7 anketirancev (6 %) ima dokončano 

osnovno šolo, prav toliko pa jih ima tudi magisterij ali doktorat. Nihče od anketirancev nima 

nedokončane osnovne šole.  
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Slika 8: Fizična aktivnost anketirancev 

Slika 8 prikazuje podatke o tem, kako fizično aktivno so anketiranci. 61 anketirancev (55 %) je 

na to vprašanje odgovorilo, da so redno fizično aktivni. 29 anketirancev (26 %) je odgovorilo 

da so manj fizično aktivni, 17 anketirancev (15 %) pa je odgovorilo, da so zelo fizično aktivni 

ter da so vključeni v športna tekmovanja. Le trije (3 %) so odgovorili, da fizično niso aktivni. 

 

Slika 9: Nakup prehranskih dopolnil 

Slika 9 prikazuje podatke o tem, ali anketiranci nakupujejo kakršnokoli obliko prehranskih 

dopolnil – športna prehranska dopolnila, aminokisline, dodatki za podporo imunskemu sistemu, 

maščobne kisline, vitaminski in mineralni dodatki, vlaknine itd. Kot lahko vidimo, jih je dobri 
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dve tretjini (71 %) oziroma 78 anketirancev odgovorilo, da prehranska dopolnila kupujejo, 

medtem ko je 29 % oziroma 32 anketirancev odgovorilo, da prehranskih dopolnil ne kupuje. 

Slednji so na tem mestu tudi zaključili z reševanjem ankete. 

 

Slika 10: Vrste prehranskih dopolnil, ki jih kupujejo anketiranci 

Slika 10 prikazuje podatke o tem, katera prehranska dopolnila anketiranci kupujejo oziroma 

uživajo. Kot lahko vidimo, je največ anketirancev – 55 (71 %) odgovorilo, da kupujejo in 

uživajo vitaminske dodatke, med katere spadajo vitamini skupine B, vitamin D, vitamin C, 

vitamin E itd. Z 48 odgovori (62 %) sledijo mineralni dodatki (npr. magnezij, železo, cink, 

kalcij, fosfor, itd.), nato proteinski ali beljakovinski prehranski dodatki (npr. sirotka, kazein, 

itd.) s 43 odgovori (55 %) ter aminokisline in maščobne kisline s po 31 odgovori (40 %). 

Najmanj anketirancev – 7 (9 %) je izbralo, da nakupuje in uživa ogljikohidratne napitke.  
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Slika 11: Mesto nakupa prehranskih dopolnil 

Slika 11 prikazuje rezultate odgovorov anketirancev na vprašanje o tem, kje kupujejo 

prehranska dopolnila. Kot lahko vidimo, je največ anketirancev – 45 (58 %) izbralo odgovor, 

da prehranska dopolnila kupuje v specializiranih trgovinah s športnimi prehranskimi dopolnili. 

35 anketirancev (45 %) je odgovorilo, da prehranska dopolnila naročajo preko spleta, z 22 

odgovori (28 %) sledi nakupovanje prehranskih dopolnil v lekarnah ter z 21 odgovori (27 %) 

nakupovanje prehranskih dopolnil v specializiranih trgovinah s prehranskimi dopolnili. 

Najmanj anketirancev – 17 (22 %) prehranska dopolnila kupuje v živilskih trgovinah. 
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Slika 12: Pogostost nakupa prehranskih dopolnil 

Slika 12 prikazuje odgovore anketirancev na vprašanje o tem, kako pogosto kupujejo 

prehranska dopolnila. Največ anketirancev – 41 (53 %) nakupuje prehranska dopolnila vsak 

mesec, 34 anketirancev (44 %) pa nakup opravi nekajkrat letno. Trije anketiranci (3 %) so 

odgovorili, da nakup prehranskih dopolnil opravijo 2- do 3-krat tedensko, medtem ko se za 

odgovora »vsak teden« in »vsak dan« ni odločil nihče izmed anketirancev.  

 

Slika 13: Razlogi za nakup prehranskih dopolnil 
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(51 %) izbralo trditev, da kupuje in uživa prehranska dopolnila zaradi večjih športnih naporov. 

37 anketirancev (47 %) je izbralo trditev, da jih kupuje in uživa zaradi pomanjkanja določenih 

snovi v telesu, 33 oziroma 42 % anketirancev zaradi boljšega počutja, 23 anketirancev oziroma 

29 % pa zaradi želje po izgubi teže oziroma povečanju mišične mase. Po 5 anketirancev (6 %) 

pa je odgovorilo, da prehranska dopolnila kupuje in uživa zaradi zdravstvenih razlogov oziroma 

zaradi nosečnosti. 

 

Slika 14: Svetovanje o prehranskih dopolnilih 

Slika 14 prikazuje podatke o tem, kdo je anketirancem svetoval, katera prehranska dopolnila 

naj kupijo. Dobra polovica, 55 % anketirancev (43) je odgovorilo, da so sami našli informacije 

o prehranskih dopolnilih. 21 anketirancev (27 %) je nasvete prejelo od družine ali prijateljev, 

17 oziroma 22 % anketirancev se je posvetovalo s svetovalcem v prodajalni, 14 (18 %) s 

trenerjem ali soigralci ter 13 oziroma 17 % anketirancev z zdravnikom ali farmacevtom. 
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Slika 15: Ali anketiranci pred uporabo prehranskih dopolnil preverijo možne učinke, 
lastnosti ter navodila za uporabo 

Slika 15 prikazuje odgovore anketirancev glede vprašanja, ali pred uporabo prehranskih 

dopolnil preverijo možne učinke, lastnosti ter preberejo navodila za uporabo. Kot lahko vidimo, 

jih je večina 69 anketirancev (88 %) odgovorilo, da navodila prebere, ter 9 oziroma 12 %, da 

tega ne naredi. 
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Slika 16: Stopnja pomembnosti naštetih dejavnosti pri nakupu prehranskih dopolnil 
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Preglednica 1: Povprečne ocene in standardni odklon naštetih dejavnikov 

Dejavniki Povprečna ocena 

(PO) 

Standardni odklon 

(SO) 

Cena izdelka 3,5 0,99 

Učinki prehranskega dopolnila 4,2 1,15 

Sestavine oz. sestava prehranskega 

dopolnila 

4,1 1,17 

Znamka prehranskega dopolnila 3,2 1,16 

Država oz. izvor prehranskega dopolnila 3,1 1,24 

Izgled oz. privlačnost embalaže 2,6 1,11 

Mnenje in priporočila ostalih uporabnikov 3,8 1,02 

Oglaševanje prehranskega dopolnila 2,9 1,12 

Slika 16 prikazuje, kako so anketiranci s pomočjo Likertove lestvice ocenjevali pomembnost 

naštetih dejavnikov. Kot lahko vidimo, je največ, 43 anketirancev (55 %) kot zelo pomembno 

izbralo dejavnik učinki prehranskega dopolnila. Dejavnik, ki je dobil najmanj ocen »zelo 

pomembno« (5 anketirancev), je bil izgled oz. privlačnost embalaže – ta dejavnik je prejel tudi 

največ ocen »zelo nepomembno« (12 anketirancev). Za boljšo preglednost smo v preglednici 1 

pripravili tudi dosežene povprečne ocene in standardni odklon glede na posamezen dejavnik. 

Iz preglednice je razvidno, da je najvišjo povprečno oceno prejel dejavnik učinki prehranskega 

dopolnila (PO=4,2), sledi pa mu dejavnik sestavine oz. sestava prehranskega dopolnila 

(PO=4,1). Najnižjo povprečno oceno beležimo pri dejavniku izgled oz. privlačnost embalaže 

(PO=2,6). Najbolj složni pri ocenjevanju dejavnikov so bili anketiranci pri dejavniku cena 

izdelka (SO=0,99), sledi pa mu dejavnik mnenje in priporočila ostalih uporabnikov (SO=1,02). 

Dejavnik, ki so ga anketiranci med seboj najbolj različno ocenjevali, pa je bil dejavnik država 

oz. izvor prehranskega dopolnila (SO=1,24).  
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Slika 17: Povprečni mesečni znesek, ki ga anketiranci zapravijo za nakup prehranskih 
dopolnil 

Pri 13. vprašanju smo anketirance spraševali, koliko denarja v povprečju mesečno porabijo za 

nakup prehranskih dopolnil, odgovore prikazuje slika 17. Kot lahko vidimo, je 27 anketirancev 

(35 %) odgovorilo, da porabijo od 20 do 40 €. 18 anketirancev (23 %) je odgovorilo, da porabijo 

od 0 do 20 €. Najmanj anketirancev – 10 (13 %) je odgovorilo, da porabijo od 80 do 100 € 

mesečno. 
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Slika 18: Stopnja strinjanja anketirancev z navedenimi trditvami 
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Preglednica 2: Povprečne ocene in standardni odklon navedenih trditev 

Trditve 
Povprečna 

ocena (PO) 

Standardni 

odklon (SO) 

Zavedam se potreb in namena vključevanja 

prehranskih dopolnil v svojo prehrano. 3,8 1,26 

Ko kupujem prehranska dopolnila, se za pomoč 

pri izbiri po navadi obrnem na druge osebe. 3,3 1,19 

Na splošno imam velik nadzor nad svojim 

uživanjem prehranskih dopolnil. 4,1 0,86 

Prehranska dopolnila niso dovolj za 

uravnoteženo prehrano. 4,3 1,09 

Za nakup prehranskih dopolnil se splača porabiti 

denar. 
3,8 0,93 

Vedno sledim navodilom uporabe posameznega 

prehranskega dopolnila. 3,8 1,02 

Ob uživanju prehranskih dopolnil se počutim 

boljše ter sem bolj samozavesten/-a. 3,7 0,98 

O prehranskih dopolnilih se lahko sproščeno in 

odprto pogovarjam s komerkoli. 4,2 0,79 

Ob jemanju prehranskih dopolnil sem zaznal/-a 

pozitivne učinke na svoje zdravje. 4,0 0,80 

Ob jemanju prehranskih dopolnil sem v 

preteklosti že zaznal/-a negativne učinke na 

svoje zdravje. 

2,8 1,33 

Slika 18 prikazuje, kako so anketiranci ocenjevali strinjanje s trditvami s pomočjo Likertove 

lestvice. Kot lahko vidimo, z največ odgovori (47 anketirancev) »popolnoma se strinjam« 

izstopa trditev, da prehranska dopolnila niso dovolj za uravnoteženo prehrano. Najmanj 

odgovorov (10 anketirancev) »popolnoma se strinjam« pa je prejela trditev, da so anketiranci 

ob jemanju prehranskih dopolnil v preteklosti že zaznali negativne učinke na svoje zdravje. Ta 

trditev je prejela tudi največ odgovorov »popolnoma se ne strinjam« (14 anketirancev). Za lažje 

ovrednotenje smo v preglednici 1 zapisali povprečne ocene in standardni odklon navedenih 

trditev. Opazimo lahko, da ima najvišjo povprečno oceno (PO=4,3) trditev, da prehranska 

dopolnila niso dovolj za uravnoteženo prehrano. Visoko povprečno oceno (PO=4,2) je dosegla 

tudi trditev, da se anketiranci lahko o prehranskih dopolnilih sproščeno in odprto pogovarjajo s 

komerkoli, ter trditev, da imajo anketiranci na splošno velik nadzor nad uživanjem prehranskih 
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dopolnil (PO=4,1). Najnižjo povprečno oceno (PO=2,8) je dosegla trditev, da so anketiranci ob 

jemanju prehranskih dopolnil v preteklosti že zaznal/-a negativne učinke na svoje zdravje, eno 

izmed nižjih ocen pa je dosegla tudi trditev, da se anketiranci, ko kupujejo prehranska dopolnila, 

za pomoč pri izbiri po navadi obrnejo na druge osebe (PO=3,3). Anketiranci so bili najmanj 

složni pri trditvi, da so ob jemanju prehranskih dopolnil v preteklosti že zaznali negativne 

učinke na svoje zdravje (SO=1,33). Visok standardni odklon (SO=1,26) je dosegla tudi trditev, 

da se anketiranci zavedajo potreb in namena vključevanja prehranskih dopolnil v svojo 

prehrano. Najbolj so bili anketiranci složni pri trditvi, da se o prehranskih dopolnilih lahko 

sproščeno in odprto pogovarjajo s komerkoli (SO=0,79) ter da so ob jemanju prehranskih 

dopolnil zaznali pozitivne učinke na svoje zdravje (SO=0,80).  

4.5 Diskusija 

S pomočjo anketnega vprašalnika smo prišli do številnih ugotovitev. Iz naključnega vzorca 110 

ljudi beležimo, da jih kar 71 % kupuje katerokoli obliko prehranskih dopolnil. Pridobili smo 

kar nekaj informacij o anketirančevih nakupnih navadah. Največ anketirancev (71%) uživa 

oziroma kupuje vitaminske dodatke (npr. vitamini skupine B, vitamin D, vitamin C, vitamin E, 

itd.), 62% pa tudi mineralne dodatke (npr. magnezij, železo, cink, kalcij, fosfor, itd.). Večina 

anketirancev (58 %) prehranska dopolnila kupuje v specializiranih trgovinah s športnimi 

prehranskimi dopolnili, 45 % pa jih prehranska dopolnila naroča preko spleta. Največ 

anketirancev (53 %) kupuje prehranska dopolnila vsak mesec, za katera 35 % anketirancev v 

povprečju mesečno zapravi od 20 do 40 €. 

Iskali smo tudi razloge, zakaj anketiranci kupujejo oziroma uživajo prehranska dopolnila. Več 

kot polovica anketirancev (51 %) trdi, da kupuje in uživa prehranska dopolnila zaradi večjih 

športnih naporov, 47 % pa je izbralo trditev, da jih kupuje in uživa zaradi pomanjkanja 

določenih snovi v telesu. Na vprašanje o tem, kdo jim svetuje pri nakupu prehranskih dopolnil, 

je dobra polovica (55 %) anketirancev odgovorila, da so sami našli informacije o prehranskih 

dopolnilih, le 17 % pa se je o prehranskih dopolnilih posvetovalo z zdravnikom ali 

farmacevtom. Poudarili bi radi, da veseli dejstvo, da anketiranci uživajo prehranska dopolnila 

iz ustreznih razlogov, kamor uvrščamo tudi večje športne napore ter pomanjkanje določeni 

snovi v telesu, vendar pa želimo glede na nizek odstotek posvetovanja z ustreznimi zdravstveni 

delavci opozoriti oziroma predlagati, da bi se bilo priporočljivo posvetovati tudi z zdravstveno 

usposobljenim kadrom glede izdelkov, ki jih ljudje uživajo. Kljub temu pa so rezultati 

zadovoljivi, saj je kar 88 % anketirancev odgovorilo, da možne učinke, lastnosti in navodila za 

uporabo preberejo pred uporabo prehranskih dopolnil. 

Analiza rezultatov anketnega vprašalnika pa nam je dala tudi podatke, s katerimi lahko 

potrdimo ali ovržemo predpostavljeni hipotezi. Prva hipoteza, da se večina anketiranih zaveda 

potreb in namene vključevanja prehranskih dopolnil v svojo prehrano, lahko potrdimo, saj se je 

kar 57 anketirancev oziroma 73 % popolnoma strinjalo ali strinjalo s trditvijo, da se zavedajo 
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potreb in namena vključevanja prehranskih dopolnil v svojo prehrano. Le 15 % anketirancev se 

s to trditvijo ni strinjalo, preostalih 12 % pa je bilo neopredeljenih. Drugo hipotezo, da so 

anketiranci, ki so redno fizično aktivni tudi redni porabniki prehranskih dopolnil, lahko prav 

tako potrdimo, saj smo ugotovili, da je od 78 anketirancev, ki so redno ali zelo fizično aktivni, 

kar 65 (83 %) potrdilo, da so porabniki prehranskih dopolnil. Samo 17 % fizično aktivnih 

anketirancev je zavrnilo uporabo prehranskih dopolnil.  
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5 SKLEP 

Ključnega pomena za človeka in njegovo zdravje je pravilna prehrana, s tem mislimo na dovolj 

raznovrstno in kakovostno prehrano, ki je prvoten vir, iz katerega črpamo za telo potrebna makro 

in mikro hranila. Kljub temu pa je hrana v današnjih časih z vidika hranil, potrebnih za ohranjanje 

dobrega zdravja, osiromašena do te mere, da le-ta ne zadostuje potrebam našega telesa. Prav tako 

tudi hiter tempo življenja marsikdaj onemogoča zaužitje količin hrane, ki bi bila potrebna, da bi 

dosegli priporočen vnos vseh potrebnih hranil. Vsekakor so nam v tej situaciji lahko v pomoč 

prehranska dopolnila, v kolikor smo se pripravljeni pred uporabo o njih tudi poučiti, se posvetovati 

z osebnim zdravnikom ali farmacevtom ter dosledno upoštevati navodila uporabe.  

S pomočjo raziskave v empiričnem delu smo prišli do pomembnih ugotovitev. Ugotovili smo, da 

so najbolj popularna prehranska dopolnila vitaminski in mineralni dodatki. Največ anketirancev 

kupuje prehranska dopolnila v specializiranih trgovinah s športnimi prehranskimi dopolnili, veliko 

pa jih dopolnila naroča preko spleta. V povprečju večina anketirancev kupuje prehranska dopolnila 

vsak mesec, za katera večina v povprečju mesečno porabi od 20 do 40 €. Raziskali in ugotovili 

smo tudi primarne razloge, zakaj anketiranci kupujejo oziroma uživajo prehranska dopolnila. 

Ugotovili smo, da več kot polovica anketirancev kupuje in uživa prehranska dopolnila zaradi 

večjih športnih naporov, velika večina pa je izbrala tudi trditev, da jih kupuje in uživa zaradi 

pomanjkanja določenih snovi v telesu. Po navadi anketiranci sami najdejo informacije o 

prehranskih dopolnilih, le 17 % se o uporabi pogovori s svojim zdravnikom ali farmacevtom. Iz 

tega razloga priporočamo, da se ob uporabi kljub vsemu posvetujemo tudi s svojim zdravnikom 

ter tako preprečimo morebitne neželene učinke. Pomembna ugotovitev raziskave predstavlja tudi 

dejstvo, da skoraj 90 % možne učinke, lastnosti in navodila za uporabo preberejo pred samo 

uporabo prehranskih dopolnil, kar je izredno pozitivna ugotovitev. S pomočjo vseh zbranih 

podatkov smo lahko potrdili obe predpostavljeni hipotezi. 

Z izvedeno raziskavo smo prišli do ugotovitve, da anketiranci v splošnem pravilno ravnajo s 

prehranskimi dopolnili ter se zavedajo, da le-ta niso dovolj za uravnoteženo prehrano. Prav tako v 

večini skrbijo za varno in ustrezno uživanje prehranskih dopolnil ter se zavedajo namena in potrebe 

le-teh.  
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PRILOGE 

Priloga 1:  Anketni vprašalnik 
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ANKETNI VPRAŠALNIK 

Pozdravljeni, pišem diplomsko nalogo z naslovom: Analiza nakupa porabnikov prehranskih dopolnil. 

Prosila bi vas, če si vzamete nekaj minut in izpolnite spodnjo anketo. Hvala! 

Q1 - Prosim, označite vaš spol:  

 Moški  

 Ženski  

Q2 - V katero starostno skupino spadate?  

 Do 17 let  

 Od 18 do 25 let  

 Od 26 do 35 let  

 Od 36 do 45 let  

 Od 46 do 55 let  

 Nad 56 let  

Q3 - Stopnja izobrazbe:  

 Nedokončana osnovna šola  

 Osnovna šola  

 Srednja šola  

 Višja šola  

 Univerzitetna izobrazba  

 Magisterij, doktorat  

Q4 - Kako fizično aktivni ste?  

 Nisem fizično aktiven/-a  

 Sem manj fizično aktiven/-a 
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 Sem redno fizično aktiven/-a  

 Sem zelo fizično aktiven/-a (vključen/-a sem v športna tekmovanja)  

Q5 ‒ Ali nakupujete kakršnokoli obliko prehranskih dopolnil (športna prehranska dopolnila, 

aminokisline, dodatki za podporo imunskemu sistemu, maščobne kisline, vitaminski in mineralni 

dodatki, vlaknine itd.)?  

 DA  

 NE  

Q6 – Katera prehranska dopolnila kupujete oz. uživate?  

 Možnih je več odgovorov  

 Vitaminski dodatki (npr. vitamini skupine B, vitamin D, vitamin C, vitamin E, itd.)  

 Mineralni dodatki (npr. magnezij, železo, cink, kalcij, fosfor, itd.)  

 Aminokisline (npr. BCAA, kreatin, EAA, L-glutamin, L-karnitin, L-lizin, itd.)  

 Maščobne kisline (npr. Omega-3, Omega-6, CLA, itd.)  

 Proteinski ali beljakovinski prehranski dodatki (npr. sirotka, kazein, itd.)  

 Ogljikohidratni napitki (npr. glukoza, maltodekstrin, Vitargo, itd.)  

 Izdelki za hujšanje, izgubo maščob in kontrolo lastne teže (npr. fat burnerji, efedrin, lipotropiki, itd.)  

 Stimulansi za pred treningom (npr. preworkout boosterji, Hemorage, Jack3D, itd.)  

 Drugo:  

Q7 ‒ Kje kupujete prehranska dopolnila?  

 Možnih je več odgovorov  

 V specializiranih trgovinah s prehranskimi dopolnili (npr. Sanolabor, Vita care, itd.)  

 V specializiranih trgovinah s športnimi prehranskimi dopolnili (npr. Proteini.si, Polleosport, THE 

Nutrition, itd.)  

 V lekarnah 
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 V živilskih trgovinah   

 Preko spleta  

 Drugo:  

Q8 – Kako pogosto kupujete prehranska dopolnila?  

 Nekajkrat letno  

 Vsak mesec  

 Vsak teden  

 2 do 3-krat tedensko  

 Vsak dan  

Q9 ‒ Zakaj kupujete oziroma uživate prej našteta prehranska dopolnila?  

 Možnih je več odgovorov  

 Zaradi pomanjkanja določene snovi v telesu  

 Zaradi večjih športnih naporov  

 Zaradi nosečnosti  

 Zaradi boljšega počutja  

 Da izgubim težo ali povečam mišično maso  

 Zaradi zdravstvenih razlogov  

 Drugo:  

Q10 – Kdo ti je svetoval katere prehranska dopolnila kupiti?  

 Možnih je več odgovorov  

 Družina ali prijatelji  

 Zdravnik ali farmacevt  

 Svetovalec v prodajalni
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 Trener, sotekmovalci  

 Sam/-a sem našla informacije  

 Drugo:  

Q11 ‒ Ali si pred uporabo prehranskih dopolnil preveril možne učinke, lastnosti ter navodila za 

uporabo?  

 DA  

 NE  

Q12 – Označite, kako pomembni se vam zdijo spodnji dejavniki pri nakupu dopolnil:  

 Zelo 

nepomembno 

Nepomembno Niti pomembno, 

niti nepomembno 

Pomembno Zelo pomembno 

Cena izdelka      

Učinki 

prehranskega 

dopolnila 

     

Sestavine oz. 

sestava 

prehranskega 

dopolnila  

     

Znamka 

prehranskega 

dopolnila 

     

Država oz. izvor 

prehranskega 

dopolnila  

     

Izgled oz. 

privlačnost 

embalaže 
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Mnenje in 

priporočila 

ostalih 

uporabnikov 

      

Oglaševanje 

prehranskega 

dopolnila 

      

Q13 ‒ Koliko denarja v povprečju mesečno zapravite za nakup prehranskih dopolnil?  

 od 0 do 20 € 52  

 od 20 do 40 € 

  od 40 do 60 € 

  od 60 do 80 € 52  

 od 80 do 100 € 

Q14 – Prosim podajte stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami:  

 Popolnoma se ne 

strinjam 

Se ne strinjam Sem 

neopredeljen/-a 

Se strinjam Popolnoma se 

strinjam 

Zavedam se 

potreb in namena 

vključevanja 

prehranskih 

dopolnil v svojo 

prehrano.  

     

Ko kupujem 

prehranska 

dopolnila, se za 

pomoč pri izbiri 

po navadi 

obrnem na druge 

osebe. 
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Na splošno imam 

velik nadzor nad 

svojim 

uživanjem 

prehranskih 

dopolnil. 

     

Prehranska 

dopolnila niso 

dovolj za 

uravnoteženo 

prehrano. 

     

Za nakup 

prehranskih 

dopolnil se 

splača porabiti 

denar. 

     

Vedno sledim 

navodilom 

uporabe 

posameznega 

prehranskega 

dopolnila. 

     

Ob uživanju 

prehranskih 

dopolnil se 

počutim boljše 

ter sem bolj 

samozavesten/-a. 

     

O prehranskih 

dopolnilih se 

lahko sproščeno 

in odprto 

pogovarjam s 

komerkoli. 
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Ob jemanju 

prehranskih 

dopolnil sem 

zaznal/-a 

pozitivne učinke 

na svoje zdravje. 

     

Ob jemanju 

prehranskih 

dopolnil sem v 

preteklosti že 

zaznal/-a 

negativne učinke 

na svoje zdravje. 

     

 

 

 


