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POVZETEK 

Prebiranje slovenske študijske literature s področja marketinga oziroma marketinškega 

komuniciranja navaja na razmišljanje, da obstaja neenotnost v terminologiji tega področja. 

Cilj naloge je predstaviti tovrstno problematiko v izbranih študijskih gradivih pri predmetu 

marketing, in sicer na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, Ekonomsko-poslovni 

fakulteti Univerze v Mariboru in Fakulteti za management Univerze na Primorskem. Pregled 

obravnavane študijske literature ob primerjavi s temeljno tujo strokovno literaturo s tega 

področja kaže, da neenotnost obstaja, obstaja pa tudi problem v zvezi z rabo slovenskega 

knjižnega jezika. Kot predlog izboljšave se priporoča tesnejše sodelovanje med posameznimi 

avtorji na omenjenih fakultetah ter tudi sodelovanje lektorjev in področnih strokovnjakov. 

Ključne besede: marketing, marketinško komuniciranje, slovenski jezik, strokovni jezik, 

strokovni izrazi, prevzete besede. 

SUMMARY 

While reading through the Slovenian course literature from the field of marketing and, more 

specifically, marketing communication, one notices that there is a degree of terminological 

inconsistency. The aim of this thesis is to present this issue on the basis of the selected texts 

used in the marketing course at the Faculty of Economics of the University of Ljubljana, at 

the Faculty of Economics and Business of the University of Maribor, and at the Faculty of 

Management of the University of Primorska. An overview of the selected course literature in 

comparison to the basic foreign professional literature from this field suggests that 

terminological inconsistency exists. Moreover, the use of standard Slovenian language proves 

problematic as well. The proposed improvement is a tighter collaboration among the authors 

from the above mentioned faculties as well as among language editors and subject specialists. 

Keywords: marketing, marketing communication, Slovene language, language for specific 

purposes, terms, loan words. 

UDK: 339.138:81(043.2) 
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1   UVOD 

 

V uvodu bomo opredelili problem, namen in cilj naloge, metodologijo in predpostavke ter 

omejitve naloge.    

1.1    Opredelitev problema 

V diplomski nalogi želimo predstaviti problematiko neenotnega strokovnega besedišča na 

področju marketinga,
1
 natančneje marketinškega komuniciranja, in sicer s poudarkom na 

angleških prevzetih strokovnih izrazih. V ta namen bomo primerjali predpisano študijsko 

literaturo na treh slovenskih fakultetah: Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, 

Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru in Fakulteti za management Univerze na 

Primorskem ter drugo pomembno literaturo s tega področja.  

Za to temo smo se odločili že v času študija. Med prebiranjem literature bodisi zaradi priprav 

na izpit ali pa zaradi službene obveznosti smo opazili, da avtorji besedil s področja 

ekonomskih in poslovnih ved uporabljajo različne besede za oznako istega ali pa zelo 

podobnega strokovnega izraza. Tovrsten primer je beseda marketing, ki jo Slovar slovenskega 

knjižnega jezika (v nadaljevanju SSKJ 2005) definira kot načrtovanje in usklajevanje 

investicij, proizvodnje, prodaje ter propagande s potrebami in možnostmi tržišča. Za 

omenjeno besedo bi lahko rekli, da je prevzeta beseda za slovenski strokovni izraz trženje. 

Glede na razlago v SSKJ (2005) obstajata torej dve poimenovanji istega strokovnega izraza. 

Njuno uporabo bomo v nalogi preučili in skušali ugotoviti, ali gre v njuni rabi res za isti 

strokovni izraz.  

Samo po sebi pa vsekakor ni dovolj, da izbrano problematiko preučujemo le na podlagi 

študijske literature slovenskih avtorjev oziroma profesorjev prej omenjenih fakultet, saj ni 

zanemarljivo dejstvo, da se je strokovni izraz marketing, kot ga poznamo sedaj, pojavil v 

Združenih državah Amerike. Omenjeni izraz so prav tam začeli uporabljati kot opis storitev 

distribucije in prodaje izdelkov, in sicer v prvi četrtini 20. stoletja (Potočnik 2002, 23). Z 

novim izrazom, nastalim v Združenih državah Amerike, pa je prišlo v slovenski jezik prek 

prevzetih besed in prevodov tudi poimenovanje zanj (market+ing – marketing; trg – tržiti – 

trž-enje – trženje). Prevzete besede so prišle v slovensko besedišče s področja marketinga tudi 

s pomočjo pisane besede: na primer vpliv del Philipa Kotlerja (2004), staroste na področju 

marketinga. Njegova knjiga Marketing Management iz leta 2003 je doživela tudi slovenski 

                                                 
1
 V nalogi uporabljamo strokovni izraz marketing in ne trženje. Strinjamo se namreč s trditvijo, da je 

marketing uveljavljen mednarodni izraz in da ob besedi trženje večina pomisli na storitev prodaje 

oziroma prodajanja (Devetak 2007), ki pa je le del strokovnega izraza marketing.  
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prevod z naslovom Management trženja (enajsta izdaja),
2
 in sicer pod okriljem založb 

Naklada Mate, d. o. o., in GV Založba, d. o. o.  

V nalogi bo preučena raba naslednjih ključnih strokovnih izrazov s področja marketinga, kot 

so marketing, trženje, management marketinga, marketinški splet in trženjski splet, ter 

strokovnih izrazov v naslovih in podnaslovih poglavij o marketinškem komuniciranju v 

gradivih treh slovenskih fakultet. 

1.2    Namen in cilji diplomske naloge 

Namen diplomske naloge je ugotoviti, ali je v gradivih treh izbranih slovenskih fakultet – 

Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v 

Mariboru in Fakultete za management Univerze na Primorskem – raba strokovnega besedišča 

na področju marketinga oziroma marketinškega komuniciranja enotna. Naš cilj pa je 

ugotoviti, kako velika je ta neenotnost, če obstaja, in pri katerih strokovnih izrazih se pojavlja. 

Cilj je ugotoviti tudi vpliv angleške strokovne terminologije (prevzemanje) na slovensko.  

1.3    Gradivo in metode 

Obravnavana gradiva
3
 obsegajo študijska gradiva s treh slovenskih fakultet: Ekonomske 

fakultete Univerze v Ljubljani – učbenik Temelji trženja, Pristop k trženjskemu načinu 

razmišljanja v 21. stoletju (Konečnik Ruzzier 2011) in učbenik Temelji trženja (Potočnik 

2002), Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru – učbenik Trženje; splošno 

veljavne osnove (Gabrijan in Snoj 1994), skripta Marketinško komuniciranje (Završnik in 

Mumel 2003) in skripta Osnove marketinga 1. in 2. del (Snoj in Gabrijan 2007a; Snoj in 

Gabrijan 2007b) in Fakultete za management Univerze na Primorskem – učbenik Marketing 

management (Devetak 2007) in skripta Trženje – Osnovne definicije in pojmi (Faganel 2009) 

ter drugo pomembno literaturo s tega področja. 

Temeljno gradivo za obravnavano področje, ki je na voljo študentom vseh treh univerz 

oziroma fakultet, Management trženja (enajsta izdaja), avtorja Philipa Kotlerja, je v nalogi 

uporabljeno kot referenčno gradivo. Uporabljen je prevod prevajalcev mag. Barbare Žužel, 

                                                 
2
 Pri gradivu smo se odločili za Kotlerjevo delo med drugim tudi zato, ker so njegove knjige v zadnjih 

letih doživele kar dva prevoda (obravnavanega, Management trženja (enajsta izdaja) iz leta 2004, pred 

tem pa Marketing Management – trženjsko upravljanje: analiza, načrtovanje, izvajanje in nadzor iz 

leta 1996), kar je zelo nenavadno, saj so tako obširni prevodi velik finančni zalogaj. Pri primerjavi 

naslovov obeh prevodov je razvidno, da so prevajalci kasnejšega prevoda zadržali angleški strokovni 
izraz oziroma prevzeto besedo management in opustili slovensko ustreznico strokovnega izraza 

upravljanje. Dodatna razlika je tudi v tem, da prevod iz leta 1996 navaja lektorja (Danijela Čebej), 
medtem ko ga prevod iz 2004 ne navaja.  
3
 Samo v delu Trženje: splošno veljavne osnove (Gabrijan in Snoj 1994) je podan podatek o lektorju. 

Lektor (oziroma avtorja ga naslavljata z jezikovnim korektorjem) omenjenega dela je Borut 

Medveščak. Za druga gradiva lektorji niso navedeni oziroma gradiva niso lektorirana. 
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mag. Mateje Vodlan in Domna Bajde (v nadaljevanju Kotler 2004). Torej so slovenski 

strokovni izrazi, ki jih obravnavamo, prevodi zgoraj naštetih prevajalcev. 

V teoretičnem delu naloge je najprej povzeta strokovna literatura in predstavljeno področje 

marketinga oziroma marketinškega komuniciranja, terminologije in prevzemanja.  

V empiričnem delu je uporabljen kvalitativni pristop in metoda primerjave – primerjani so 

izbrani strokovni izrazi ter proučevana enotnost oziroma razlike med poimenovanji na 

obravnavanih fakultetah. Pri tem je ugotovljen vpliv angleških strokovnih izrazov na 

slovenske (prevzemanje).  

1.4    Predpostavke in omejitve diplomske naloge 

V nalogi izhajamo iz predpostavke, da razhajanja oziroma neenotnosti v obravnavanem 

strokovnem besedišču obstajajo, saj obstajajo že v rabi strokovnega izraza za poimenovaje 

obravnavanega področja (marketing – trženje).  

Omejitve vsekakor obstajajo, saj nikakor ni moč zajeti vse literature, ki je del študijskega 

programa predmeta marketing, bodisi zaradi tega, ker bi bila naloga potem preobsežna, bodisi 

zaradi tega, ker je ta literatura težko dostopna. Upoštevati je treba tudi dejstvo, da je dosti 

študijske literature, ki jo uporabljajo študenti teh fakultet kar v angleškem jeziku. Naš namen 

je zajeti tolikšen del predpisane literature, da lahko pridemo do smiselnih zaključkov. Zaradi 

obsega naloge je podrobnejša usmeritev v proučevanje strokovnih izrazov in jezikovnega 

prevzemanja le v enem poglavju obravnavanega področja.  
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2   OPREDELITEV IN POJASNITEV PODROČJA PREUČEVANJA  

V nadaljevanju podrobneje pojasnjujemo pojme marketing, management marketinga in 

marketinškega komuniciranja ter strokovni jezik in njegove značilnosti. 

2.1   Marketing v preteklosti in danes 

Preden se lotimo opredeljevanja izraza marketing in pojasnitve njegove osnovne definicije, je 

morda prav omeniti, kje so njegovi začetki. Nekateri avtorji so prepričani, da že zelo zgodaj, 

češ da je »praksa marketinga stara toliko kot je stara sama civilizacija« (McIness 1964, 51). 

Baker in Hart (2008, 3) prav tako pojasnjujeta, da je marketing ena najstarejših aktivnosti, 

čeprav številni še vedno pravijo, da gre za novo poslovno disciplino. Devetak (2007, 15–16) 

navaja, da nam je izraz marketing leta 1901 podaril vodilni industrijski svet, in sicer Združene 

države Amerike. Razvil naj bi se predvsem zaradi izdelkov za široko porabo, po drugi 

svetovni vojni pa naj bi marketing postal odločilnega pomena za uspešnost. Nadalje povzema 

različno literaturo oziroma avtorje in marketing deli na štiri obdobja (prav tam, 17): 

- Proizvodno obdobje, ki sega v 19. stoletje – čas industrijske revolucije: v tem obdobju 

šteje le količina proizvodnje; 

- Prodajno obdobje, ki sega v trideseta leta 20. stoletja in traja vse do začetka šestdesetih 

let: v tem obdobju je pomembno predvsem pospeševanje prodaje; 

- Marketinško obdobje, ki časovno sledi koncu prodajnega. To obdobje stremi k 

spoznavanju odjemalcev in prilagoditvi proizvodnje njihovim željam. Dobiček je rezultat 

zadovoljstva vseh vpletenih, tako zaposlenih kot kupcev; 

- Koncept družbene odgovornosti, ki pomeni timsko delo vseh delov podjetja za dobrobit 

kupca. 

Menimo, da strokovni izraz marketing v sedanjem času dobiva negativen prizvok, saj 

porabniki zaradi predobro pripravljenih akcij marketinškega komuniciranja zapravljajo preko 

svojih zmožnosti in potreb. 

2.2   Opredelitev strokovnega izraza marketing 

Marketing je izredno širok pojem, zato ga je težko natančno definirati. Beseda marketing je 

angleškega izvora in pomeni kupovanje in prodajanje (Veliki slovar tujk 2006). SSKJ (2005) 

ponuja naslednjo definicijo:  

Načrtovanje in usklajevanje investicij, proizvodnje, prodaje in propagande s potrebami in 

možnostmi tržišča.  

Gabrijan in Snoj (1994, 14) ugotavljata, da je: 
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[…] marketing celota posebnih aktivnosti družbenih enot na področju menjave izdelkov z 

okoljem, ki so usmerjene k zadovoljevanju potreb.  

Te posebne aktivnosti družbenih enot so (prav tam): ustvarjanje informacij za potrebe 

marketinga, management marketinških vidikov izdelkov, marketinškega komuniciranja in 

marketinških poti izdelkov. Kotler (2004, 3) razlaga, da se marketing ukvarja z 

zadovoljevanjem tako človeških kot tudi družbenih potreb in je po svoji definiciji 

»dobičkonosno zadovoljevanje potreb«. Enako povzema oziroma navaja tudi Konečnik 

Ruzzierjeva (2011, 4), ki še dodatno razširi Kotlerjevo definicijo v: 

[…] proces prostovoljne menjave med ponudniki in porabniki izdelkov/drugih entitet, pri čemer 

morata biti obe strani v danem procesu menjave zadovoljni.  

Mnogi avtorji opozarjajo, da se marketing vse preveč zamenjuje z besedo prodaja, kar pa je 

preveč ozko opredeljevanje, saj je uspešna prodaja le logičen zaključek spleta pomembnih 

poslovnih
4
 dejavnosti (Potočnik 2002).  

Glede na pridobljene izkušnje tudi menimo, da se izraz marketing prepogosto pojasnjuje le s 

izrazoma prodajanja in nakupovanja, čeprav se marketing odraža tudi v poprodajnih procesih, 

kot je skrb za stranko (ang. customer care). 

2.3   Opredelitev strokovnega izraza management marketinga 

Strokovni izraz management marketinga je samostalniška besedna zveza, ki poleg že 

opredeljenega pojma marketing vsebuje splošno uveljavljen angleški prevzeti strokovni izraz 

management. Obstaja tudi slovenska različica menedžment oziroma slovenski prevod – 

poslovno vodenje ali upravljanje (Veliki slovar tujk 2006). Pojem management marketinga 

Ameriško združenje za marketing (American marketing association 2013b) opredeljuje kot 

proces postavljanja marketinških ciljev, načrtovanja in izvedbe aktivnosti za dosego teh ciljev 

in merjenje uspešnosti napredka, vse to seveda ob internih zmogljivostih v samem podjetju. 

Devetak (2007, 18) dodaja tudi seznam marketinških aktivnosti, kot so analize trgov, tržne 

raziskave in oblikovanje marketinških strategij. Slednje Potočnik (2002, 45) opredeljuje kot 

del strateškega marketinškega načrtovanja, pri katerem določamo višino sredstev glede na 

interne zmogljivosti in priložnosti na trgu. Nadalje Kotler (2004, 9) management marketinga 

enači z umetnostjo in znanostjo pravilne izbire marketinških ciljev, ob ohranitvi starih ter 

pridobitvi novih porabnikov in ustvarjanju večje vrednosti za njih. Glede na navedene 

opredelitve menimo, da ima management marketinga pomembno vlogo pri zagotavljanju 

uspešnosti poslovanja in dolgoročnem obstoju podjetja na trgu. 

                                                 
4
 Potočnik (prav tam, 20) navaja nekaj tovrstnih dejavnosti: kupovanje, skladiščenje, prodaja, reklama 

in podobno. 
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2.4   Opredelitev strokovnega izraza marketinški splet 

Devetak (2007, 27) definira marketinški splet kot: 
[…] kombinacijo marketinških spremenljivk, ki jih podjetje mora kontrolirati, če naj doseže 

ustrezno prodajo na ciljnem trgu.  

 

Medtem pa Snoj in Gabrijan (2007b, 88) govorita o marketinškem spletu kot skupku različnih 

aktivnosti marketinga in marketinških učinkov, s pomočjo katerih podjetje deluje na določene 

ciljne trge. Marketinški splet delita na (prav tam): 

- splet izdelka, 

- splet marketinškega komuniciranja ter  

- splet priskrbe in distribucije. 

Za razliko od Snoja in Gabrijana večina obravnavanih avtorjev (Konečnik Ruzzier 2011, 9; 

Kotler 2004, 17) omenjene spremenljivke oziroma elemente predstavljajo s t. i. konceptom 

McCarthyjevih štirih P-jev
5
 marketinga: 

1. izdelek,  

2. cena,  

3. marketinške poti in  

4. marketinško komuniciranje.  

Potočnik (2002, 53–54 ) takole razlaga posamezne P-je: 

1. pri izdelku navaja asortiment, kakovost in značilnosti izdelka, blagovno znamko, 

garancijo, servis in rezervne dele za izdelek; 

2. pri ceni navaja cene po ceniku, popuste, plačilne pogoje in roke, najem oziroma zakup in 

diferenciacijo cene; 

3. pri marketinških poteh navaja število in vrsto posrednikov, zaloge, skladiščenje in prevoz 

izdelkov; 

4. pojem marketinško komuniciranje, ki je predmet naslednjega poglavja, razlaga kot 

dejavnost, ki povečuje zavedanje porabnikov o podjetjih in blagovni znamki. 

Tovrstna razdelitev naj bi veljala le za izdelčni marketinški splet, medtem ko naj bi se za 

storitveni marketinški splet uporabljali še dodatni trije P-ji
6
 (Faganel 2009, 15): 

1. ljudje,  

2. izvajanje in 

3. fizični dokazi.  

                                                 
5
 Angleški izrazi za štiri P-je so: product za izdelek, price za ceno, placement za marketinške poti in 

promotion za marketinško komuniciranje. Večina avtorjev (Devetak, Kotler in drugi) navaja angleški 
izraz place za marketinško pot oziroma tretji P. 
6
 Angleški izrazi za dodatne tri P-je so people za ljudi, processing za izvajanje in physical evidences za 

fizične dokaze. 
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Devetak (2007, 183–189) o t. i. dodatnih treh P-jih navaja naslednje: 

1. Udeleženci ali ljudje so vsi, ki pri storitvah zavzemajo pomembno mesto (izvajalci, 

odjemalci) in znajo med seboj dobro sodelovati; 

2. bistvo storitve je prav izvajanje storitve, ki mora biti uspešno, pravočasno, kakovostno in 

cenovno sprejemljivo; 

3. fizični dokazi so med drugim zgradbe, oprema in računalniki, katerih ustreznost 

pripomore k uspešnosti storitve. 

Ne glede na vse je sama uspešnost marketinškega spleta odvisna od skrbno pripravljenih 

načrtov tržnikov in njihovih odločitev (Kotler 2004, 15). 

2.5   Opredelitev strokovnega izraza marketinško komuniciranje 

V nalogi se bomo, poleg že omenjenih strokovnih izrazov s področja marketinga, usmerili še 

posebej na poglavja v študijskih gradivih, ki obravnavajo marketinško komuniciranje, to pa 

predvsem zato, ker je to naše delovno področje in tudi zato, ker se ključni strokovni izrazi s 

tega področja dostikrat uporabljajo v medijih. Izraz marketing smo že opredelili. Na tem 

mestu bomo opredelili še besedo komuniciranje. Ta izhaja iz latinske besede communicatio, 

katere osnovni pomen je obveščanje oziroma sporočanje (Veliki slovar tujk 2006). Završnik 

in Mumel (2003, 5) menita, da komuniciranje v svojem bistvu pomeni tok sporočil, ki poteka 

med dvema osebama s skupnim interesom v vseh smereh. Dodajata še, da je za izpolnitev 

komuniciranja pomembna kontinuiteta sporočila, ki jo dosežemo s podobnim znakovnim 

sistemom, ki mora biti jasen obema vpletenima. Kotler (2004, 564) opredeljuje marketinško 

komuniciranje kot interaktivni dialog med kupcem in podjetjem, kjer se mora slednje vprašati, 

ne le kako se vzpostavi stik s kupcem, temveč tudi, kako kupec pristopi do njega. Nadalje 

opredeli komunikacijski model kot skupek devetih prvin, in sicer oddajnika in naslovnika, 

sporočila in komunikacijske poti ter komunikacijskih orodij, kot so zakodiranje, razkodiranje, 

odziv in povratna informacija; kot zadnjo prvino pa navaja motnje, ki naj bi predstavljale 

konkurenčna sporočila, ki odvrnejo kupca od nakupa. Pomen marketinške komunikacije 

izpostavljata tudi Smith in Taylor (2004, 72), ki pravita, da lahko nepreverjanje njene jasnosti 

in učinkovitosti privede do zmanjšanja tržnega deleža in posledično do propada podjetja.  

2.6   Opredelitev strokovnega izraza marketinško-komunikacijski splet  

V tesni povezavi z izrazom marketinško komuniciranje je izraz marketinško-komunikacijski 

splet, ki ga Terminološki slovar trženja (Potočnik in Umek 2004) definira kot: 
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[…] različno kombinacijo sestavin marketinškega komuniciranja, tj. oglaševanja, osebne prodaje, 

stikov z javnostmi,
7
 pospeševanja prodaje in neposrednega ter elektronskega trženja. Podjetje 

lahko uporablja vsako sestavino posebej ali v kombinaciji tako, da druga drugo podpirajo in 

povečujejo skupno učinkovitost, da bi podjetje dosegalo svoje trženjske cilje in hkrati zadovoljilo 

potrošnike.  

Kotler idr. (2009, 708) poleg navedenih sestavin oziroma orodij navajajo še marketing od ust 

do ust.
8
  

Za to, da kupca vzpodbudimo k nakupu, moramo imeti dober komunikacijski načrt, ta pa 

mora temeljiti na prilagajanju tržnim razmeram in prepoznavanju kupčevih navad ter želja. 

Ko izdelamo svoj načrt, lahko izberemo primerno komunikacijsko orodje, s katerim bomo 

vplivali na kupca, da se bo ta odločil za nakup našega proizvoda (Yeshin 1998, 69). 

V nadaljevanju opisujemo marketinško-komunikacijski splet oziroma že našteta orodja za 

marketinško komuniciranje. V tem poglavju navajamo v oklepajih tudi angleške izraze. 

2.6.1  Oglaševanje (ang. advertising) 

Devetak (2007, 162) pravi, da je »bistvo oglaševanja v tem, da celovito informiramo možne 

kupce o izdelkih, ki jih ponujamo«, ob tem pa dodaja, da »stroške plača proizvajalec oziroma 

ponudnik ali sponzor«.  

Ameriško združenje za marketing (American marketing association 2013a) ponuja razširjeno 

definicijo, in sicer je oglaševanje:  

[…] postavitev objave in prepričljivih sporočil v čas in prostor, ki ju zakupijo v kateremkoli 

množičnem mediju s strani podjetij, neprofitnih organizacij, vladnih agencij in posameznikov, ki 

želijo obvestiti in/ali prepričati predstavnike določenega ciljnega trga oziroma občinstva o 

njihovih proizvodih, storitvah, organizacijah ali idejah. 

Kotler (2004, 591) predlaga za sestavo dobrega programa oglaševanja pet smernic (ang. the 

five Ms of advertising – mission, money, message, media, measurement). Podjetje mora 

najprej opredeliti svoje cilje oziroma naloge (misson),
9
 nato podati oceno višine proračuna, ki 

bo namenjen za uresničitev postavljenih ciljev (money). Kreativni del programa se začne z 

oblikovanjem sporočila, ki ga želimo predstaviti že vnaprej določenemu ciljnemu občinstvu 

(message). Ko je sporočilo določeno, moramo izbrati medij, ki bo najbolje predstavil bistvo 

                                                 
7
 Za angleški strokovni izraz public relations se uporablja tako slovenski strokovni izraz odnosi z 

javnostmi kot tudi stiki z javnostmi, vendar pa velja priporočilo tujih avtorjev, da se angleški strokovni 
izraz mora prevaja dobesedno (Gruban 1997 v Kalin Golobovi 1998, 147), torej v odnosi z javnostmi, 

s čimer se strinjamo. 
8
 Uporablja se tudi izraz trženje od ust do ust (Konečnik Ruzzierjeva 2011). 

9
 Izraz sicer pomeni poslanstvo, vendar se na tem mestu pojasnjuje kot izvajanje ciljev oziroma nalog. 
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našega sporočila (media). Ko sprejmemo vse navedene odločitve, lahko izmerimo rezultate 

našega dela oziroma našo učinkovitost (measurement). 

2.6.2  Pospeševanje prodaje (ang. sales promotion) 

Snoj in Gabrijan (2007b, 192) definirata pospeševanje prodaje kot: 

[…] aktivnosti marketinškega komuniciranja, ki jih organizacija – izvajalec marketinga uporabi z 

namenom ustvarjanja takojšnih in kratkoročnih učinkov pri ciljnih skupinah.  

Medtem pa to »spodbudno« orodje marketinško-komunikacijskega spleta Kotler (2004, 609) 

opisuje kot: 

[…] bistveno sestavino trženjskih kampanj, ki sestoji iz raznolike zbirke orodij za spodbujanje, 

zlasti kratkoročno, da pri porabnikih ali trgovini izzovemo hitrejši ali večji nakup izdelka ali 

storitve.  

Cilji, ki jih mora vsako podjetje najprej opredeliti pri načrtovanju uporabe pospeševanja 

prodaje, se razlikujejo glede na vrsto ciljnega občinstva (Konečnik Ruzzier 2011, 219), in 

sicer, ali gre za: 

- porabnike, 

- posrednike (trgovce na drobno in veliko) ali 

- prodajno osebje. 

Ko izberemo ciljno občinstvo, lahko opredelimo cilje pospeševanja prodaje (Devetak 2007, 

164): 

- pospeševanje prodaje (na primer seminarji za prodajno osebje); 

- pospeševanje trgovanja (na primer delitev znanja o izdelkih s trgovci in dostava brošur); 

- pospeševanje porabe (na primer znižanja cen izdelkov). 

Za to, da bi pospeševanje prodaje imelo želen učinek, moramo skrbno izbrati orodja za 

pospeševanje prodaje, ki izhajajo iz že navedenih ciljev. Kotler (2004, 612) te deli na orodja, 

s katerimi prepričamo ali spodbudimo ciljno občinstvo k nakupu: 

- za uporabnike so to boni, vzorci, popusti, nagrade, darila in podobno; 

- za trgovce podjetje omogoča cenovne popuste, izdajo nadomestila za razstavljanje in 

oglaševanje izdelka ter brezplačno blago; 

- za prodajno osebje so to strokovni sejmi, tekmovanja in oglaševanja z reklamnimi izdelki. 

Snoj in Gabrijan (2007b, 194) kot prednost pospeševanja prodaje omenjata učinkovitost pri 

prodajnih rezultatih in močnejšo ciljno naravnanost ter prilagodljivost v nasprotju z ostalimi 

orodji marketinškega komuniciranja, kot sta na primer oglaševanje in odnosi z javnostmi. 

Potočnik (2002, 343) dodaja še izboljšanje sodelovanja med vsemi vpletenimi v prodajni 

akciji, predvsem zaradi osebnega stika. Kot primarna slabost se omenja primer cenovno 
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občutljivih kupcev, ki niso navezani na blagovno znamko in gredo zlahka h konkurentom, kar 

vodi v nezaželen, kratkoročen prodajni učinek (Konečnik Ruzzier 2011, 220). 

2.6.3  Odnosi z javnostmi (ang. public relations)  

Terminološki slovar trženja (Potočnik in Umek 2004)
10

 opisuje odnose z javnostmi
11

 kot: 

[…] aktivnost, ki jo podjetje oblikuje za ohranjanje ugodne podobe o sebi ali svojih izdelkih [in 

pa, da ti] dopolnjujejo oglaševanje in ustvarjajo sinergijski učinek, dokler je to ugodno za 

podjetje.  

Završnik in Mumel (2003, 117) pa enačita odnose z javnostmi z nekakšnim »mostom med 

dogajanjem znotraj in zunaj organizacije«. 

Kaj in kdo so javnosti? Kotler idr. (2009, 744) definirajo javnost kot poljubno skupino z 

interesom vplivati na podjetje, da to doseže prej določene cilje. L'Etang (2008, 17) razširja 

pojasnitev pojma s tem, ko pravi, da javnost lahko pomeni tudi mnenje in da gre za 

demokratičen proces, kar samo po sebi vodi v pomembnost mišljenja večine. 

Javnosti so lahko vodstvo in zaposleni, dobavitelji in končni uporabniki, državni organi in 

lokalna skupnost, mnenjski vodje in mediji (Potočnik 2002, 345). 

Javnosti dosežemo z naslednjimi orodji (Konečnik Ruzzier 2011, 225–226): 

- sporočili za javnost, govori in novinarskimi konferencami, 

- letnimi poročili, 

- dobrodelnimi akcijami in 

- marketingom od ust do ust (gverilski marketing).
12

 

Tudi odnosi z javnostmi imajo svoje prednosti in slabosti (Belch in Belch 2003, 579). 

Prednosti so: 

- velika kredibilnost, 

- nižji stroški v primerjavi z drugimi orodji komuniciranja, 

- transparentnost in jasnost predvajanega sporočila, 

- prednost takojšnega odziva uporabnikov, 

- možnost doseči določeno ciljno občinstvo, 

- oblikovanje uspešne blagovne znamke podjetja. 

Slabosti so: 

                                                 
10

 Za namene te naloge ni bilo mogoče vedno najti definicij obravnavanih strokovnih izrazov, zato 
raznolikost virov pri razlagi definicij. 
11

 Glej tudi poglavje 2.7.3 (raziskavi Monike Kalin Golob in Lare Šesek). 
12

 Gverilski marketing sodi med moderne oblike sporočanja od ust do ust. Več o sporočanju od ust do 
ust v nadaljevanju naloge. 
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- uporabnik morda nikoli ne reagira na komunikacijsko sporočilo oziroma oglaševalec 

ne prejme povratne informacije, 

- zaradi morebitnega slabega sodelovanja z oddelkom za marketing lahko pride do 

nedoslednosti pri samem sporočilu za javnost. 

2.6.4  Osebna prodaja (ang. personal selling) 

Faganel (2009, 59) opisuje osebno prodajo kot »dvosmerno osebno komuniciranje«, kjer 

»prodajno osebje deluje za zadovoljstvo odjemalcev ter dobiček podjetja«. Konečnik 

Ruzzierjeva (2011, 227) podaja nekoliko širšo definicijo obravnavanega strokovnega izraza, 

češ da gre za: 

[…] neposredni odnos med prodajalcem in porabnikom izdelka/druge entitete, katerega končni 

cilj je viden v sklenitvi takšnega nakupa, ki bo zadovoljil porabnikove potrebe in želje ter mu 

prinesel najvišjo zaznano vrednost. 

Devetak (2007, 166), ki tesno povezuje pojem osebne prodaje s pojmom osebne ponudbe, 

podaja njeno členitev na: 

- prodajne predstavitve, 

- prodajna srečanja, 

- spodbujevalne programe in 

- prodajne vzorce. 

Tudi osebna prodaja ima svoje prednosti in slabosti (Kotler 2004, 580): 

- osebna prodaja je učinkovito orodje komunikacijskega spleta, predvsem zaradi osebnega 

stika, poglabljanja razmerja s kupcem in odziva pri prodajnem procesu; 

- največja slabost so visoki stroški (plače, izobraževanja in podobno). 

2.6.5  Neposredni marketing (ang. direct marketing) 

Za Potočnika (2002, 358) pomeni neposredni marketing:
13

 

[…] interaktivni proces, ki povezuje enega ali več oglaševalskih medijev, da bi ustvarili odziv 

poslušalcev ali bralcev v obliki neposrednih sporočil, na podlagi katerih si podjetja pridobijo 

različne informacije, ki omogočajo oblikovanje baze podatkov o odjemalcih, te pa so podlaga za 

ustvarjanje trajnih odnosov z njimi [in ima za svoj cilj] ustvariti odzive potencialnih kupcev na 

sporočila v medijih.  

Medtem pa Konečnik Ruzzierjeva (2011, 229) poudarja, da gre za: 

vzpostavljanje neposrednega stika z natančno izbranimi ciljnimi porabniki z namenom pridobitve 

njihovega takojšnjega odziva in vzpostavitve dolgoročnega odnosa. 

                                                 
13

 Potočnik, Kotler in Konečnik Ruzzierjeva uporabljajo izraz neposredno trženje, mi pa uporabljamo 

izraz neposredni marketing. Utemeljitev uporabe izraza marketing je podan v opombi poglavja 1.1. 
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Pri neposrednem marketingu gre torej za neposredni stik s ciljnim občinstvom, ki ga pri 

obravnavanem orodju dosežemo skozi naslednje komunikacijske poti (Kotler 2004, 622–630): 

- osebno prodajo,
14

 kot najstarejšo obliko neposrednega marketinga; 

- neposredno pošto; 

- kataloge; 

- telefonsko prodajo; 

- marketing po televiziji in prek drugih medijev; 

- marketing prek kioskov; 

- elektronski marketing, ki predstavlja eno najnovejših in najbolj razširjenih oblik 

marketinga, saj ponuja internet neomejene možnosti povezovanja med kupcem in 

prodajalcem. 

Neposredni marketing nekateri uvrščajo v interaktivni marketing
15

 (ang. interactive 

marketing) ali pa ga z njim dopolnjujejo. Ta se uresniči s pomočjo interakcije med podjetjem 

in posameznikom, in sicer z uporabo spletnih strani, elektronskih sporočil, spletnega 

oglaševanja in ostalim (Konečnik Ruzzier 2011, 241). Podjetje z njim izkoristi prodajne 

priložnosti ter ob tem poglablja odnos s porabnikom (Kotler 2004, 623). 

Težko je vnaprej predvideti, katera pot je najprimernejša, saj je to odvisno od proizvoda 

oziroma storitve, ki jo nudimo, in pa od ciljnega občinstva oziroma trga. Potočnik (2002, 360–

361) pravi, da je osebna prodaja pripravna v primeru prodaje nepremičnin in premičnin, 

uporaba televizije in drugih medijev v primeru oglaševanja bančnih storitev, medtem ko 

neposredno pošto, v obliki osebno naslovljene pošte, uporabimo, ko želimo doseči točno 

določene porabnike. 

Tudi neposredni marketing ima svoje prednosti in slabosti, ki jih v nadaljevanju povzemamo 

po Belch in Belch (2003, 480–481): 

Prednosti neposrednega marketinga so: 

- oseben pristop; 

- ponovljivost televizijskih oglasov; 

- selektivni pristop k ciljnemu trgu; 

- razmeroma kratek čas priprave direktnega elektronskega sporočila, v nasprotju s pripravo 

oglasa v reviji. 

Slabosti neposrednega marketinga so: 

- odklonilen odnos do neposrednih sporočil; 

                                                 
14

 Mišljena je osebna prodaja kot orodje marketinško-komunikacijskega spleta, saj govori o 

»prodajnem obisku na terenu« (prav tam). Zaključimo torej lahko, da osebna prodaja nastopa lahko 

tudi kot podrejen pojem neposrednega marketinga, ne le kot njemu enakovreden pojem.  
15

 Konečnik Ruzzierjeva uporablja izraz interaktivno trženje.  
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- rast stroškov, kot so dražje poštne storitve v primeru neposredne pošte. 

2.6.6  Marketing od ust do ust (ang. word-of-mouth marketing) 

Marketing od ust do ust
16

 je najbolj nekonvencionalno orodje marketinško-komunikacijskega 

spleta. Konečnik Ruzzierjeva (2011, 233) pravi, da gre pri tem orodju za: 

[…] vso ustno, pisno ali elektorsko komunikacijo, ki se navezuje na izražanje mnenj o preteklih 

izkušnjah z izdelkom/drugo entiteto.  

Njegov pomen se skriva tudi v tem, kako »izkoristiti moč ljudi za dvig zavesti o blagovni 

znamki« (Wommapedia 2013).  

Allard (2006 v Batistuta 2010, 83) omenja dve zanimivi obliki marketinga od ust do ust: 

- buzz marketing
17

 (ang. buzz marketing) – uporaba posebnega dogodka, s katerim pri 

porabniku vzbudimo zanimanje za nakup izdelka; 

- virusni marketing
18

 (ang. viral marketing) – govorice o blagovni znamki, ki se sprožijo po 

medmrežju, in sicer na najbolj obiskanih spletnih mestih. 

Konečnik Ruzzierjeva (2011, 235) poleg navedenih oblik dodaja še gverilski marketing
19

 

(ang. guerrilla marketing) in marketing prek spletnih oziroma družabnih omrežij20
 (ang. social 

media marketing). Med cilji gverilskega marketinga (Levison 2007 v Konečnik Ruzzierjevi 

prav tam, 237) je izpostavljena težnja po čim večji angažiranosti za promocijo blagovne 

znamke ob čim manjši porabi sredstev in ob tem postati prvovrsten gradnik trajnega odnosa s 

porabniki. 

Pri marketingu prek spletnih oziroma družabnih omrežij gre za spletno storitev, kjer se 

posamezniki oglašujejo z izdelavo svojih profilov, z namenom povezovanja z drugimi 

porabniki takih storitev (Boyd in Ellison 2008 v Konečnik Ruzzierjevi 2011, 237–238).  

Poglavje zaključujemo s Kotlerjevo (2004, 575) mislijo, ki v slogu slavnega govora 

preminulega ameriškega predsednika Abrahama Lincolna o marketingu od ust do ust pravi: 

Takšen način sporočanja je edini način trženjskega komuniciranja, ki je o porabnikih, od 

porabnikov in za porabnike. Zadovoljni kupci niso samo ponovni kupci, so tudi hodeči in 

govoreči oglasni panoji vašega podjetja.  

                                                 
16

 Konečnik Ruzzierjeva (2011) uporablja izraz trženje od ust do ust, Kotler (2004) izraz sporočanje 

od ust do ust, Batistuta (2010) pa izraz marketing od ust do ust. 
17

 Angleška beseda buzz, ki sicer v prvotnem pomenu pomeni brenčati, v sobesedilu pomeni govorica. 

Avtorji za izraz buzz marketing uporabljajo tudi izraz buzz trženje (Konečnik Ruzzierjeva 2011, 235), 

marketing govoric (Berguš 2010, 15) in trženje ob podpori govoric (Kotler 2004, 574). 
18

 Kotler (2004, 575) uporablja izraz virusno trženje, medtem ko Konečnik Ruzzierjeva (2011, 234) 

uporablja izraz virusno oziroma viralno trženje. 
19

 Konečnik Ruzzierjeva (2011) uporablja izraz gverilsko trženje. 
20

 Konečnik Ruzzierjeva (2011) uporablja izraz trženje prek spletnih oziroma družabnih omrežij.  
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2.7   Strokovni jezik, strokovni izrazi in terminološko prevzemanje v marketingu  

Glede na to, da raziskujemo besedišče strokovnega jezika, in sicer s področja marketinga in 

marketinškega komuniciranja, je osredotočenost v tem delu naloge na strokovnem jeziku in 

njegovih značilnosti ter na pojme, povezane z namenom raziskave. 

2.7.1   Strokovni jezik 

Funkcijsko-zvrstna teorija pojmuje jezik kot sistem namenskih izraznih sredstev (Praški 

lingvistični krožek v Honzak Jahič 1999, 19). Dular idr. (1982, 40–52) uvrščajo strokovno-

znanstveni jezik med funkcijske neumetnostne zvrsti jezika (to so: jezik praktičnega 

sporočanja, strokovno-znanstveni jezik in publicistični jezik) in ga delijo na strokovni jezik, 

praktično strokovni (opravilni ali uradovalni), znanstveni jezik in poljudnoznanstveni jezik. 

Kot značilnosti strokovnega jezika navajajo natančno in objektivno, nečustveno opisovanje 

predmetov, dogodkov ali tehničnih opravil. Zanj so značilni tudi strokovni izrazi (termini), ki 

»temeljijo na natančno določenih, ustaljenih enopomenskih besedah in besednih zvezah« 

(prav tam, 43).  

Toporišič (1998, 72) deli strokovni jezik na praktično-strokovni, znanstveni in navadni 

strokovni jezik. V Slovenski slovnici (Toporišič 2004, 28–29) deli strokovne jezike na 

praktično-strokovni jezik (sem uvršča tudi poslovni jezik – jezik gospodarske in politične 

uprave), znanstveni in navadni strokovni jezik ali poljudnoznanstveni jezik. 

O praktično-strokovnem jeziku pravi, da ga uporablja preprosta strokovna javnost, in sicer v 

uradniških spisih in testih. Znanstveni jezik, kot najvišja oblika uporabe strokovnega jezika, 

se uporablja v znanstvenih spisih in referatih, medtem ko se navadni strokovni jezik uporablja 

v primerih, ko je treba znanstveni jezik prilagoditi na nivo, ki bo razumljiv neznanstveni 

publiki. Kot tak se uporablja pri preglednicah, grafih in podobno (Toporišič 1998, 72).  

Vintar (2009 v Žagar Karer 2011, 217) definira strokovni jezik kot: 

vse oblike specializiranega izražanja, tipičnega za stroke, znanosti, vede, področja in dejavnosti, 

ki vključujejo posebno znanje in kjer je mogoče razlikovati med laiki in strokovnjaki. 

Za znanstveni jezik so značilni strokovni izrazi (prav tako za praktično-strokovni), 

izposojenke, tujke, kalki in citatne besede, saj je treba pri odkrivanju novega »premnoge 

stvari tudi na novo poimenovati ali pa take izraze k nam prenesti iz tujih jezikov« (Toporišič 

2004, 29). 

Bergenholtz in Tarp (1995, 16) menita, da se sicer večina jezikoslovcev strinja, da se jezik 

deli na splošni oziroma nestrokovni jezik (ang. language for general purposes/LGP) in 

strokovni jezik (ang. language for special purposes/LSP/specialised language/language for 
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specialised purposes/language for specific purposes), medtem ko so mnenja različna pri 

določitvi razmerij med njima. Navajata naslednja razmerja (prav tam, 16–20): 

- strokovni jezik je le del splošnega jezika; 

- splošni jezik je le del strokovnega jezika; 

- splošni in strokovni jezik sta si enakovredna in obenem vsak svoja entiteta; 

- splošni jezik ne obstaja, obstaja le strokovni; 

- oba, splošni kot strokovni jezik, vsebujeta določene skupne imenovalce (na primer 

strokovne izraze oziroma termine).  

2.7.2   Terminologija kot veda o strokovnih izrazih in strokovno izrazje 

Razvoj terminologije sega v 30. leta prejšnjega stoletja, ko je začetnik terminološke vede 

Eugen Wüster ustanovil dunajsko šolo in postavil splošno teorijo o terminologiji (Bergenholtz 

in Tarp 1995, 10). Njegov najvidnejši naslednik Helmut Felber (1984, 1) pravi, da se izraz 

terminologija pripisuje trem konceptom: 

1. terminologija kot znanost; 

2. terminologija kot skupek terminov, ki predstavljajo pojmovni sistem posamezne stroke; 

3. terminologija kot publikacija oziroma objava, kjer je pojmovni sistem določene stroke 

zastopan s strokovnimi izrazi. 

Pri standardizaciji terminologije se strokovnjaki med seboj usklajujejo in dogovarjajo, saj je 

za stroko pomembna natančnost poimenovanja. Žagar Karerjeva (2011, 18) pravi: 

Eden najpomembnejših mehanizmov v terminološki vedi je terminološki dogovor, ki omogoča 

učinkovito strokovno sporazumevanje.  

Sager (1990 v Žagar Karer 2011, 18) pravi, da je dogovor o tem, kateri strokovni izrazi bodo 

uporabljeni, ena izmed prvih stopenj v procesu nastajanja standardov. Po Sagerju (1990 v 

Pearson 1998, 10) se terminologija nanaša na: 

1. skupek praks in metod/pristopov, uporabljenih za zbiranje, opisovanje in predstavitev 

strokovnih izrazov;  

2. teorijo, ki pomeni skupek načel, argumentov in sklepov, potrebnih za razlago odnosov 

med pojmi in strokovnimi izrazi, ki so bistvenega pomena za povezano delovanje 

navedenega pod točko 1;  

3. slovar določenega strokovnega področja. 

V strokovnih jezikih obstaja torej tendenca po standardizaciji terminologije (Gnutzmann 

2009, 511). Strokovni izraz je natančen, če je enopomenski. Vendar pa standardizacija ni 

vedno uresničena, saj obstajajo v jeziku tudi druge težnje: sinonimnost, homonimija in 

polisemija (Kalin Golob 1998, 313). Tradicionalne terminološke šole izpostavljajo potrebo po 

standardizaciji, in sicer z namenom, da bi izboljšali komunikacijo v stroki (Temmerman 2000, 

1). Temmermanova (2000, 34–36) predlaga za preučevanje terminologije sociokognitivni 
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pristop, ki pomeni premik od načel standardizacije k znanstvenemu preučevanju terminologije 

– kategorije (pojmi) morajo biti definirane v jezikovnem kontekstu.  

V preglednici 1 je podana primerjava med tradicionalnimi
21

 in modernejšimi terminološkimi 

pristopi, povezanimi z definicijo in procesom poimenovanja pojma. Pred tem navajamo 

Felberjevo (1984, 103) razmišljanje o razmerju med pojmom (ang. concept) in strokovnim 

izrazom:  

Pojem obstaja neodvisno od izraza, ki ga ta pojasnjuje. Po tehtnem premisleku pripišemo ustrezen 

izraz poprej določenemu pojmu. 

Preglednica 1: Terminološki pristopi 

Vir: Temmerman 2000, 16. 

Kalin Golobova (2001, 119) navaja, da je pri tvorjenju strokovne terminologije ključnega 

pomena sodelovanje med jezikoslovci in predstavniki določenega strokovnega področja. 

Dodaja še (prav tam, 120), da je treba pri tvorjenju novih strokovnih izrazov upoštevati načela 

izrazoslovja, ki so: 

1. enoumnost strokovnega izraza; 

2. podrejati se je treba pravilom knjižnega jezika;  

3. strokovni izrazi ne smejo biti čustveno zaznamovani; 

4. enobesednost strokovnega izraza, ko je to mogoče; 

5. ustaljenost strokovnega izraza – sprememba besede je dovoljena le v izjemnih primerih, 

ko ta ne ustreza več strokovnemu izrazu. 

Pri obravnavanju oziroma analiziranju strokovnih izrazov se moramo zavedati načela 

ekonomičnosti, pa tudi tega, da je strokovni izraz enobeseden le, ko je to mogoče. V 

Principi tradicionalne terminološke šole Modernejši terminološki principi 

Prične se s pojmom, in sicer brez upoštevanja 

jezika oziroma neodvisno od jezika. 

Jezik je pomemben v pojmovanju in stiku s 

kategorijami.  

Pojem je izrazit oziroma jasno prepoznaven in 

ga je moč umestiti v logični ali ontološki 

pojmovni sistem oziroma kategorijo. 

Dosti kategorij je nejasnih in jih ni mogoče 

brezpogojno klasificirati. 

Pojem je idealno definiran z natančno definicijo. Natančna definicija dostikrat ni možna in tudi ni 

zaželena. 

Pojem se nanaša le na en strokovni izraz 

oziroma termin in le z enim terminom 

pojasnimo en pojem. 

Pojavljajo se večpomenke, sopomenke in besede 

s prenesenim pomenom, ki ustrezajo namenu 

oziroma uporabi v »specializiranem« jeziku. 

Določitev pojma in strokovnega izraza oziroma 

termina je trajna. 

Kategorije se razvijajo, strokovni izrazi oziroma 

termini spreminjajo svoj pomen in razumevanje 

besed dozoreva oziroma se spreminja. 
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nadaljevanju je predstavljena razvrstitev večbesednih strokovnih izrazov po Logarjevi (2001 v 

Lumbar 2006, 39), in sicer tistih, ki so kombinacija sestavin lastnega in tujega jezikovnega 

sistema: 

- strokovni izrazi z neprevzetim določilom in prevzetim jedrom (na primer notranje 

informiranje); 

- strokovni izrazi s prevzetim določilom in neprevzetim jedrom (na primer interno 

obveščanje); 

- strokovni izrazi z neprevzetim jedrom in enim neprevzetim ter enim prevzetim določilom 

(na primer letni načrt za komuniciranje z mediji). 

Kalin Golobova in Logarjeva (2008, 668) izpostavljata, da navkljub temu, da je sodelovanje 

med jezikoslovci in predstavniki določenega strokovnega področja nepogrešljivo, imajo na 

koncu slednji zadnjo besedo pri določitvi ustreznosti strokovnega izraza. 

2.7.3   Terminologija na področju marketinga – terminološke raziskave 

Na področju marketinga je bilo opravljenih več raziskav, ki se ukvarjajo s slovensko 

terminologijo. Kalin Golobova (1998, 147) navaja dejstvo, da je stroka neštevni samostalnik 

javnost opravičeno spremenila v števnega. Kot primer navaja strokovni izraz odnosi z 

javnostmi, ki je prevod angleškega strokovnega izraza public relations. Omenja tudi 

nasprotovanje nekaterih lektorjev, ki vseeno prevajajo poprej angleški strokovni izraz v stike z 

javnostjo, kar je v neposrednem nasprotovanju z razlago angloameriških avtorjev, ki pravijo, 

da se mora pojem prevajati dobesedno, torej kot odnosi z javnostmi (Gruban 1997 v Kalin 

Golob 1998, 147).  

Šeskova (2011) v svojem magistrskem delu raziskuje problematiko slovenskega 

marketinškega izrazja. S pomočjo pregleda področne literature in opravljenih intervjujev z 

nekaterimi visokošolskimi predavatelji iz slovenskih ekonomskih fakultet (mag. Vladimir 

Gabrijan, dr. Damjan Mumel, dr. Iča Rojšek in drugi) ugotavlja neenotnost pri uporabi 

izrazov, ki so med drugimi tudi predmet te diplomske naloge. V nadaljevanju navajamo njene 

ugotovitve: 

- marketing (prav tam, 82): Večina slovenskih avtorjev s področja marketinga pravi, da je 

slovenska ustreznica trženje sopomenka prevzetega izraza marketing, medtem ko pri sami 

definiciji nastopi neskladje, češ ali je marketing stroka, filozofija ipd. Pregled literature 

kaže, da avtorji razlikujejo med pojmoma prodaja in marketing, strinjajo pa se, da gre pri 

marketingu za menjavo, s poudarkom na porabniku; 

                                                                                                                                                         
21

 Poleg že omenjene dunajske terminološke šole oziroma pristopa uvrščamo v tradicionalne 

terminološke pristope še rusko in češko terminološko šolo. 
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- marketinški splet (prav tam, 91): Pri pregledu literature avtorji enačijo izraze marketinški 

splet, trženjski splet, marketing mix in tržilska22
 mešanica, medtem ko veljajo izrazi 

promocijski splet, promotion mix in tržnokomunikacijski splet kot podpomenke 

marketinškega spleta; 

- marketinško komuniciranje (prav tam, 110): Na podlagi pregleda literature in opravljenih 

intervjujih se je ugotovilo, da obstaja neenotnost izrazoslovja v marketinški literaturi – ni 

čisto jasno, ali gre pri izrazih tržno komuniciranje, trženjsko komuniciranje ali tržilsko 

komuniciranje za sopomenke. Prav tako se neustrezno enači izraz tržno komuniciranje z 

izrazom marketing, ki je nadpomenka omenjenega izraza, oziroma z njegovo 

podpomenko, oglaševanjem in reklamiranjem. 

2.7.4   Prevzete besede 

V marketingu se kot strokovni izrazi uporabljajo tako domači kot tudi prevzeti strokovni 

izrazi.  

Prevzeta beseda je (Toporišič 1992): 

[…] beseda, ki se v kateri jezik dobi iz kakega drugega jezika (ali v knjižni jezik iz kakega 

narečja istega jezika), na primer knez, križ, hiša, avto, džez, allegro, dekadenca, ford, Petrarca, 

Shakespeare, Moskva, gostüvanje, berek.  

Po Snoju (2005, 113) je prevzeta beseda: 

[…] vsaka beseda, ki ni nastala v kontinuiranem razvoju slovenščine, nekoč od pradavnine do 

danes, ki torej ni motivirana s slovenskimi (oziroma slovenščini predhodnimi) besedotvornimi 

sredstvi.  

Toporišič (1992) deli prevzete besede na: 

- izposojenke (tiste prevzete besede, ki so se docela prilagodile slovenskemu jeziku);  

- tujke (tiste prevzete besede, ki se slovenščini niso popolnoma prilagodile); 

- nepodomačena na pol citatna imena (lastno-imenske prevzete besede, ki niso docela 

prilagojene). 

V slovenskem besedilu se priložnostno uporabljajo še citatne besede in besedne zveze – niso 

sestavni del slovenskega jezika oziroma slovenskega knjižnega jezika (Toporišič, prav tam). 

Drugačno delitev podaja, na primer, Bokalova (1998 v Ledinek idr. 2009, 111–116). Prevzete 

besede deli glede na stopnjo prilagojenosti jeziku prejemniku na citatne besede – pri teh se 

pomen besede glede na izvorni jezik ne spremeni; kalke – to so besede in besedne zveze, ki 

jih prevajamo dobesedno; in svobodno prevzemanje – ko se beseda ali besedna zveza 

svobodno prilagodi domačemu jeziku. 
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 Nenavaden pridevnik, ki ga tudi SSKJ ne vključuje. 
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V nalogi so obravnavane tudi prevzete besede iz angleščine, saj mnogo izrazov z 

obravnavanega področja prihaja ravno iz angleščine.  

Obstaja več definicij prevzetih besed iz angleščine oziroma anglicizmov, mi pa smo se 

odločili upoštevati zapisano definicijo v nadaljevanju, in sicer predvsem zaradi tega, ker 

zajema vse jezikovne značilnosti – posamezne in sistemske.  

Gottlieb (2005, 163) navaja: 

Angleška izposojenka je kakršna koli posamezna ali sistemska jezikovna značilnost, prilagojena 

ali privzeta iz angleščine oziroma navdihnjena ali spodbujena po angleških vzorih in uporabljena 

v (medjezični) komunikaciji v jeziku, ki ni angleški. 
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3   ANALIZA IN PRIMERJAVA IZBRANIH STROKOVNIH IZRAZOV  

V nadaljevanju podajamo analizo izbranih strokovnih izrazov v obravnavanih študijskih 

gradivih.   

3.1  Analiza strokovnih izrazov v naslovih in podnaslovih poglavij v obravnavanih 

študijskih gradivih  

Glede na to, da naslovi in podnaslovi poglavij obravnavanih študijskih gradiv vsebujejo tudi 

ključno strokovno terminologijo, smo se odločili, da najprej analiziramo strokovne izraze, ki 

se pojavljajo v naslovih in podnaslovih.  

Namen analize je primerjava strokovnih izrazov v naslovih in podnaslovih izbranih študijskih 

gradiv
23

 s strokovnimi izrazi v delu Management trženja (enajsta izdaja) (Kotler 2004) 

oziroma z naslovi in podnaslovi poglavij o marketinškem komuniciranju. Krovne strokovne 

izraze marketing, management marketinga in marketinški splet pa bomo preverjali v naslovih 

in podnaslovih celotnega dela posameznega obravnavanega avtorja. Če se obravnavani 

strokovni izraz ne pojavlja v naslovih ali podnaslovih v delu Management trženja (enajsta 

izdaja), potem obravnavamo tudi sobesedila poglavij, ki obravnavajo določeno področje 

(marketinško komuniciranje). Z omenjeno primerjavo želimo ugotoviti, ali obstajajo razlike v 

poimenovanju istih pojmov oziroma vsebin. Vzroke za nastale razlike bomo najprej 

ugotavljali s primerjanjem definicij izbranih strokovnih izrazov v izbrani literaturi in s 

primerjavo z izvirno ter prevedeno angleško literaturo (Kotler 2003; Kotler 2004), zato bomo 

naslovom in podnaslovom poglavij o marketinškem komuniciranju dodali še angleško 

ustreznico ter definicijo. 

V naslovih poglavij, ki zajemajo navedene strokovne izraze, se bomo ravnali (oziroma 

uporabljali) po strokovnih izrazih, ki so uporabljeni v prevodu dela Management trženja 

(enajsta izdaja) (Kotler 2004),
24

 pri vsakem naslovu pa bo dodana še dvojnica (če ta obstaja) 

iz slovenske literature (če je v omenjenem prevodu uporabljen prevzeti strokovni izraz, je kot 

dvojnica, če je le mogoče, podan domači strokovni izraz in obratno) ter angleški strokovni 

izraz (Kotler 2003). Ostale sopomenske izraze oziroma različice (na primer dvojnice ali 

trojnice) pa bomo obravnavali v poglavju samem. 

Obravnavani vzorec bo zajel naslednje strokovne izraze:
25
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 Obravnavana gradiva so predstavljena v poglavju 1.3. 
24

 Angleški strokovni izrazi za obravnavane strokovne izraze so podani tudi v stvarnem kazalu dela 

Management trženja (enajsta izdaja) (Kotler 2004). 
25

 Zaradi primerjave uporabljamo poimenovanje strokovnih izrazov po Kotlerju (2004), angleške 
izraze pa po Kotlerju (2003).  
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- trženje (ang. marketing), 

- management trženja (ang. marketing management), 

- trženjski splet (ang. marketing mix), 

- trženjsko komuniciranje (ang. promotion), 

- trženjsko-komunikacijski splet (ang. marketing communications mix),
26

 

- oglaševanje (ang. advertising), 

- pospeševanje prodaje (ang. sales promotion), 

- odnosi z javnostmi (ang. public relations), 

- osebna prodaja (ang. personal selling), 

- neposredno trženje (ang. direct marketing), 

- sporočanje od ust do ust (ang. word of mouth).
27

 

V nadaljevanju naloge so tako podane definicije izbranih strokovnih izrazov (tudi priloga 1) 

ter ugotovitve glede razlikovanja v poimenovanju. 

3.1.1  Trženje (ang. marketing) 

Prevajalci dela Management trženja (enajsta izdaja) (Kotler 2004, 1) prevajajo angleški 

strokovni izraz marketing v naslovu s slovenskim strokovnim izrazom trženje. Kotler (2004, 

4) trženje (ang. marketing) definira kot: 

[…] nalogo ustvarjanja, promocije in posredovanja izdelkov ter storitev porabnikom in 

podjetjem.  

Konečnik Ruzzierjeva (2011, 2) v naslovu uporablja strokovni izraz trženje. Njena definicija 

je podana že v poglavju 2.2. Potočnik (2002, 19) v naslovu uporablja strokovni izraz trženje, 

v sobesedilu pa mu pripisuje tudi angleško ustreznico, strokovni izraz marketing (prav tam). 

Trženje definira kot (Potočnik 2002, 20): 

[…] vse poslovne dejavnosti v podjetjih, ki so povezane s potjo izdelkov in storitev od 

proizvajalcev in uporabnikov.  

Devetak (2007, 15) v naslovu uporablja strokovni izraz marketing, ki ga v sobesedilu enači s 

strokovnim izrazom trženje (prav tam), le da o slednjem pravi, da ga ta preveč spominja na 

pojem prodajanje. Strokovni izraz marketing definira kot (prav tam, 16): 

[…] ponudnikov aktivni odnos do potrošnika pri zadovoljevanju njegovih vsakdanjih potreb 

[oziroma] preučevanje plačilno sposobnega povpraševanja.  

                                                 
26

 Poleg navedenega izraza se uporablja tudi izraz promotion mix (Kotler 1997, 622; Potočnik 2002, 

303) in promotional mix (Lamb idr. 2008, 495). 
27

 Izraz se nanaša na word-of-mouth marketing oziroma advertising. Kotler (2003, 574) ga obravnava 

v poglavju o osebnih komunikacijskih kanalih: »word of mouth or buzz«. 
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Faganel (2009, 1) v naslovu uporablja strokovni izraz trženje, o katerem še dodaja, da je 

nadpomenka prodaje, oglaševanja in reklamiranja ter sopomenka strokovnega izraza 

marketing. Definira ga kot (prav tam): 

[…] socialni in ekonomski mehanizmi, s pomočjo katerih posamezniki in skupine zadovoljujejo 

svoje potrebe.  

Snoj in Gabrijan (2007a, 5) v naslovu uporabljata strokovni izraz marketing, ki ga v 

sobesedilu enačita s strokovnim izrazom trženje (prav tam 16). Avtorja podajata naslednjo 

definicijo izraza marketing (Darroch idr. 2004 v Snoj in Gabrijan 2007a, 26): 

[…] skupek procesov, ustvarjanja, komuniciranja ter dostavljanja vrednosti odjemalcem in 

managementa odnosov z odjemalci […].  

Gabrijan in Snoj (1994, 9) v naslovu uporabljata strokovni izraz trženje, v sobesedilu pa ga 

enačita s strokovnim izrazom marketing (prav tam). Njuna definicija strokovnega izraza je 

podana že v poglavju 2.2. Završnik in Mumel (2003, 13) ne podajata strokovnega izraza 

marketing v naslovu ali podnaslovu, temveč v sobesedilu podnaslova o managementu 

marketinškega komuniciranja. Avtorja ne podajata definicije strokovnega izraza.  

Ugotovitve 

Strokovni izraz trženje uporabljajo prevajalci dela Management trženja (enajsta izdaja) 

(Kotler 2004) in avtorji Konečnik Ruzzierjeva (2011), Potočnik (2002), Faganel (2009) ter 

Gabrijan in Snoj (1994), medtem ko Devetak (2007), Snoj in Gabrijan (2007a) ter Završnik in 

Mumel (2003) uporabljajo strokovni izraz marketing. Avtorji v večini enačijo strokovna 

izraza marketing in trženje, kar pomeni, da gre zopet le za drugačno poimenovanje istega 

strokovnega izraza. Devetak (2009) pa enači trženje tudi s prodajanjem. 

3.1.2  Management trženja (ang. marketing management) 

Prevajalci dela Management trženja (enajsta izdaja) (Kotler 2004) angleški strokovni izraz 

marketing management v naslovu obravnavanega dela prevajajo s slovenskim strokovnim 

izrazom management trženja. Kotler (prav tam, 9) management trženja (ang. marketing 

management) definira kot: 

[…] umetnost in znanost izbire ciljnih trgov, pridobivanje, ohranitev in rast števila kupcev z 

ustvarjanjem, posredovanjem in komuniciranjem večje vrednosti za kupca.  

Konečnik Ruzzierjeva (2011, 4) ne podaja strokovnega izraza v naslovu ali podnaslovu, 

temveč le v sobesedilu podnaslova o trženjskem komuniciranju, ko omenja managersko 

opredelitev trženja, za katero pravi, da je (Kotler 2004 v Konečnik Ruzzierjeva 2011, 4): 

[…] umetnost prodajanja izdelkov, pri čemer prodaja ni predstavljena kot najpomembnejši del 

trženja [ob tem pa dodaja, da je največja umetnost] v poznavanju in razumevanju porabnika, ki 

mu ponujeni izdelek popolnoma ustreza.  
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Potočnik (2002, 25) ne podaja strokovnega izraza vodenje trženja v naslovu ali podnaslovu, 

temveč v sobesedilu naslova o razvoju trženja, kjer ga enači z angleško ustreznico 

strokovnega izraza marketing management. Strokovni izraz definira kot (prav tam): 

[…] proces načrtovanja in izvajanja trženjske dejavnosti, ki vsebuje oblikovanje cen, distribucijo 

in promocijo izdelkov, ki naj zadovoljijo porabnike.  

Devetak (2007, 16) v naslovu obravnavanega dela, kot tudi v sobesedilu, uporablja strokovni 

izraz marketing management, ki ga definira kot: 

[…] upravljanje s povpraševanjem, kar pomeni, da prilagajamo razvoj, proizvodnjo in distribucijo 

tako, da čim bolj kvalitetno zadovoljimo družbene potrebe (s poudarkom na plačilno sposobnem 

povpraševanju).  

Faganel (2009, 2) v podnaslovu uporablja strokovni izraz management trženja, ki ga definira 

kot: 

[…] izvajanje programov za ustvarjanje menjav s ciljnimi odjemalci za doseganje organizacijskih 

ciljev.  

Snoj in Gabrijan (2007b, 34) v podnaslovu uporabljata strokovni izraz strateški marketing, v 

sobesedilu pa ga enačita s strokovnim izrazom strateški management marketinga. Avtorja o 

njem pravita, da je »bistvo v doseganju konkurenčnih prednosti«. Gabrijan in Snoj (1994, 19) 

v naslovu uporabljata strokovni izraz upravljanje trženja, ki ga definirata kot (prav tam, 20): 

[…] aktivnosti zavestnega določanja, doseganja in nadzora želenih menjalnih učinkov (ciljev).  

Završnik in Mumel (2003, 13) ne podajata strokovnega izraza marketing management v 

naslovu ali podnaslovu, ampak le v sobesedilu podnaslova o managementu marketinškega 

komuniciranja. Ne podajata definicije obravnavanega strokovnega izraza. 

Ugotovitve 

Pri obravnavanem strokovnem izrazu obstajajo velike razlike v njegovem poimenovanju, in 

sicer prevajalci dela Management trženja (enajsta izdaja) (Kotler 2004) ter Faganel (2009) 

uporabljajo strokovni izraz management trženja, Konečnik Ruzzierjeva (2011) govori o 

managerski opredelitvi trženja, Potočnik (2002) uporablja strokovni izraz vodenje trženja, 

Devetak (2007) ter Završnik in Mumel (2003) uporabljajo strokovni izraz marketing 

management
28

 (definicijo poda le Devetak (2007)), Snoj in Gabrijan (2007b) govorita o 

strateškem managementu marketinga, medtem ko Gabrijan in Snoj (1994) govorita o 

upravljanju trženja. Iz definicij je razvidno (čeprav so nekatere vse preveč splošne), da bi 

utegnilo iti za isti strokovni izraz z različnimi poimenovanji. 
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3.1.3  Trženjski splet (ang. marketing mix) 

Prevajalci dela Management trženja (enajsta izdaja) (Kotler 2004, 15) angleški strokovni 

izraz marketing mix prevajajo s slovenskim strokovnim izrazom trženjski splet, vendar ne v 

naslovu ali podnaslovu, ampak le v sobesedilu podnaslova o temeljnih trženjskih konceptih. 

Kotler (2004) trženjski splet (ang. marketing mix) definira kot (prav tam): 

[…] skupek trženjskih orodij, ki jih podjetje uporablja, da doseže svoje trženjske cilje na ciljnem 

trgu.  

V nadaljevanju pa Kotler (2004) podaja McCarthyjeve štiri P-je. Konečnik Ruzzierjeva 

(2011, 9) ne uporabi strokovnega izraza trženjski splet v naslovu ali podnaslovu, temveč v 

sobesedilu podnaslova o opredelitvi temeljnih trženjskih konceptov. Definira ga kot: 

[…] skupek trženjskih elementov, ki jih podjetje uporablja, da doseže svoje trženjske cilje na 

ciljnem trgu. 

Potočnik (2002, 175) v naslovu uporablja strokovni izraz trženjski splet, zanj pa je zapisal, da 

gre za »izbiranje in preučevanje ciljnega trga« ter da je sestavljen iz »spremenljivk 

trženjskega spleta«, torej izdelka, cene, tržne poti in tržnega komuniciranja (prav tam, 53).  

Devetak (2007, 27) v podnaslovu uporablja strokovni izraz marketinški splet, v sobesedilu pa 

ga enači s strokovnim izrazom trženjski splet. Definicija je že podana v poglavju 2.4. Tudi on 

opisuje model štirih P-jev oziroma sedmih P-jev (prav tam).  

Faganel (2009, 13) v podnaslovu uporablja strokovni izraz trženjski splet, v sobesedilu pa ga 

enači z angleško ustreznico strokovnega izraza marketing mix. Strokovni izraz definira kot 

(prav tam): 

[…] kombinacijo trženjskih spremenljivk, ki jih mora podjetje obvladovati za doseganje ustrezne 

prodaje na določenem trgu.  

Tudi on v nadaljevanju navaja sedem P-jev. Snoj in Gabrijan (2007b, 75) v podnaslovu 

uporabljata strokovni izraz marketinški splet, ki ga v sobesedilu enačita z izrazom marketing 

miks. Strokovni izraz definirata kot (prav tam): 

[…] kombinacijo marketinških učinkov, s katerimi organizacija deluje na izbrane ciljne trge v 

skladu z zastavljenimi strateškimi in drugimi cilji.  

Avtorja v nadaljevanju navajata, poleg koncepta štirih oziroma sedmih P-jev, še koncept treh 

P-jev. Gabrijan in Snoj (1994, 174) uporabljata v naslovu strokovni izraz trženjski splet, v 

sobesedilu pa ga enačita s strokovnim izrazom marketing-mix (prav tam, 150). Strokovni izraz 

definirata kot (prav tam):  

[…] trženjske aktivnosti oziroma učinke, s katerimi prihajajo ciljne skupine v stik pri menjalnih 

odnosih s tržnikom.  

V nadaljevanju navajata kot sestavine trženjskega spleta izdelek, komuniciranje in priskrbo 

oziroma razpečavo (prav tam). Završnik in Mumel (2003, 13) ne podajata obravnavanega 
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strokovnega izraza marketinški splet v naslovu ali podnaslovu, temveč v sobesedilu 

podnaslova o managementu marketinškega komuniciranja, kjer govorita o celotnem 

marketinškem spletu za izdelek ali storitev. Avtorja ne podajata definicije tega strokovnega 

izraza. 

Ugotovitve 

Večina avtorjev uporablja enako poimenovanje strokovnega izraza, in sicer trženjski splet. 

Devetak (2007) poleg omenjenega uporablja tudi strokovni izraz marketinški splet. Tega 

uporabljajo tudi Snoj in Gabrijan (2007b) ter Završnik in Mumel (2003). Nekoliko odstopa 

uporaba strokovnega izraza marketing miks (Snoj in Gabrijan (2007b). Iz definicij je 

razvidno, da gre za isti pojem, za katerega so uporabljeni različni strokovni izrazi, čeprav 

nekateri avtorji definirajo ta strokovni izraz kot skupek sestavin le treh P-jev oziroma le štirih 

P-jev ali pa sedmih P-jev (za storitve). 

3.1.4  Trženjsko komuniciranje (ang. promotion)  

Prevajalci dela Management trženja (enajsta izdaja) (Kotler 2004, 563) angleški strokovni 

izraz promotion v naslovu prevajajo s slovenskim strokovnim izrazom trženjsko 

komuniciranje, v podnaslovu pa uporabljajo tudi izraz komuniciranje (prav tam, 564). Kotler 

(2004, 564) trženjsko komuniciranje oziroma komuniciranje (ang. promotion) definira kot: 

[…] interaktivni dialog med podjetjem in njegovimi kupci, ki poteka na stopnjah preprodaje, 

prodaje, porabe in po porabi.  

Konečnik Ruzzierjeva (2011, 227) v naslovu uporablja strokovni izraz trženjsko 

komuniciranje, ki ga definira kot orodje, s katerim (prav tam, 210): 

[…] želimo potencialnega porabnika bodisi seznaniti o obstoju našega izdelka/druge entitete, 

vplivati na njegov odnos do tega, bodisi ga pripraviti do nakupa.  

Potočnik (2002, 301) v naslovu uporablja strokovni izraz tržno komuniciranje, zanj pa podaja 

tudi ustrezen angleški strokovni izraz promotion. V sobesedilu najdemo tudi strokovni izraz 

promocija (prav tam, 305). Oba navedena strokovna izraza med seboj enači in ju definira kot 

(prav tam, 302): 

[…] vse komunikacijske aktivnosti, s katerimi podjetje obvešča in prepričuje kupce na ciljnem 

trgu o svojih izdelkih in dejavnostih ter tako neposredno olajšuje menjavo dobrin.  

Devetak (2007, 159) v podnaslovu uporablja strokovna izraza tržne komunikacije in 

promocija, medtem ko v sobesedilu uporablja tudi strokovne izraze marketinško 

komuniciranje, trženjsko komuniciranje, ekonomska propaganda in reklama. Omenjene 

strokovne izraze med seboj enači in jih definira kot »razne oblike komuniciranja organizacij z 

okoljem«. Faganel (2009, 48) uporablja v podnaslovu strokovni izraz trženjsko komuniciranje, 
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v sobesedilu pa navaja tudi izraz promocija (prav tam, 50). Iz sobesedila je razvidno, da 

strokovna izraza med seboj enači, definira pa ju kot (prav tam, 49): 

[…] koncept, pod katerim podjetje pazljivo integrira ter koordinira mnoge komunikacijske 

kanale, da bi sporočala jasno, dosledno ter privlačno sporočilnost o podjetju in njegovih izdelkih.  

Snoj in Gabrijan (2007b, 166) v podnaslovu uporabljata strokovni izraz marketinško 

komuniciranje, v sobesedilu pa izpostavljata sopomenskost s strokovnim izrazom tržno 

komuniciranje, ki ga definirata kot (prav tam): 

[…] proces, s katerim organizacija – izvajalec marketinga ciljnim skupinam ciljno pošilja 

sporočila in nanje sprejema odzive [pri čemer je] bistvo komuniciranja: kdo pravi kaj komu, na 

kakšen način in s kakšnim učinkom.  

Gabrijan in Snoj (1994, 223) v podnaslovu uporabljata strokovni izraz trženjsko 

komuniciranje, ki ga definirata kot (prav tam, 224): 

[…] medsebojno obveščanje med tržnikom in njegovim okoljem, zlasti med tržnikom in 

njegovimi dobavitelji ter odjemalci.  

Završnik in Mumel (2003, 6) v naslovu uporabljata strokovni izraz marketinško 

komuniciranje, ki ga v sobesedilu enačita s strokovnim izrazom promocija. Obravnavani izraz 

definirata kot (prav tam): 

[…] ciljno aktivnost, ki tržniku skupaj z drugimi osnovnimi trženjskimi aktivnostmi omogoča 

zadovoljevanje potreb ciljnih skupin, tako da ustvarja, stimulira, olajšuje, vrednoti in usklajuje 

menjalne odnose tržnika z okoljem. 

Ugotovitve  

Strokovni izraz trženjsko komuniciranje uporabljajo prevajalci dela Management (enajsta 

izdaja) (Kotler 2004) in avtorji Faganel (2009), Gabrijan in Snoj (1994), Konečnik 

Ruzzierjeva (2011) ter Devetak (2007). Strokovni izraz tržno komuniciranje uporabljata 

Potočnik (2002) in Devetak (2007). Strokovni izraz promocija uporabljajo Potočnik (2002), 

Devetak (2007), Faganel (2009) ter Završnik in Mumel (2003), medtem ko izraz marketinško 

komuniciranje uporabljajo Devetak (2007), Snoj in Gabrijan (2007b) ter Završnik in Mumel 

(2003). Devetak (2009), poleg že omenjenih izrazov, uporablja tudi izraz tržne komunikacije. 

Glede na definicije in pa izpostavitev avtorjev, da strokovne izraze enačijo, lahko zaključim, 

da gre za različice istega strokovnega izraza (dvojnice, trojnice itd.).  

Glede uporabe pridevnikov tržni in trženjski v obravnavanih samostalniških zvezah pa je treba 

povedati, da pridevnik tržni izhaja iz samostalnika trg, trženjski pa iz samostalnika trženje, 

zato je v obravnavanem strokovnem izrazu ustrezen le pridevnik trženjski. 
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3.1.5  Trženjsko-komunikacijski splet oziroma splet orodij za trženjsko komuniciranje (ang. 

marketing communications mix) 

Prevajalci dela Management trženja (enajsta izdaja) (Kotler 2004, 578) angleški strokovni 

izraz marketing communications mix v podnaslovu prevajajo s slovenskima izrazoma splet 

orodij za trženjsko komuniciranje oziroma izrazom trženjsko-komunikacijski splet (prav tam, 

581), v sobesedilu pa tudi s strokovnima izrazoma splet trženjskega komuniciranja (prav tam, 

563) in promocijski splet (prav tam, 580). Iz sobesedila je razvidno, da gre za en strokovni 

izraz, ki ga Kotler (2004, 563–564) definira kot skupek: 

[…] petih poglavitnih načinov komuniciranja: oglaševanje, pospeševanje prodaje, odnosi z 

javnostmi in publiciteta, osebna prodaja, neposredno in interaktivno trženje.  

Konečnik Ruzzierjeva (2011, 209) ne podaja strokovnega izraza splet trženjskega 

komuniciranja v naslovu ali podnaslovu, uporablja pa ga v sobesedilu podnaslova o 

trženjskem komuniciranju, kjer ga definira kot skupek (prav tam): 

[…] orodij: oglaševanja, pospeševanja prodaje, odnosov z javnostmi, osebne prodaje, 

neposrednega trženja, trženja od ust do ust, interaktivnega trženja.  

Potočnik (2002, 303) v podnaslovu uporablja strokovni izraz tržnokomunikacijski splet, ki ga 

v sobesedilu enači s strokovnim izrazom promocijski splet in angleškim izvirnikom 

promotion mix (prav tam). Strokovni izraz kot tak definira kot (prav tam, 303–304): 

[…] posebno kombinacijo oglaševanja, osebne prodaje, stikov z javnostjo, pospeševanja prodaje 

in neposrednega trženja.  

Devetak (2007, 161) v podnaslovu uporablja strokovni izraz splet tržne komunikacije, ki ga v 

sobesedilu enači s strokovnima izrazoma promocijsko komunikacijski splet (prav tam, 159), 

komunikacijski splet in promocijski splet (prav tam, 161). Iz sobesedila je razvidno, da 

strokovne izraze med seboj enači in jih definira kot splet, ki (Kotler 1996 v Devetak 2007, 

161): 

[…] ga sestavlja pet aktivnosti: oglaševanje, pospeševanje prodaje, odnosi z javnostmi in 

publiciteta, osebna prodaja, neposredno trženje. 

Faganel (2009, 50) v podnaslovu uporablja strokovni izraz promocijski splet, v sobesedilu pa 

uporablja tudi strokovni izraz trženjski komunikacijski splet (prav tam, 48). Iz sobesedila je 

razvidno, da gre za en strokovni izraz, ki ga avtor definira kot (prav tam): 

[…] specifičen splet oglaševanja, osebne prodaje, pospeševanja prodaje ter odnosov z javnostmi, 

ki ga podjetja uporabljajo pri zasledovanju oglaševalskih in trženjskih ciljev.  

Snoj in Gabrijan (2007b, 171) ne podajata strokovna izraza splet marketinškega 

komuniciranja v naslovu ali podnaslovu, temveč ga uporabljata v sobesedilu podnaslova o 

marketinškem komuniciranju. V sobesedilu, kjer podajata tudi strokovni izraz komunikacijski 

splet (prav tam, 172), je razvidno, da gre za isti strokovni izraz, ki ga definirata kot (prav tam, 

171): 



 

 28 

[…] štiri vsebinska področja aktivnosti: oglaševanje, nabavljanje oziroma prodajanje, 

pospeševanje nabave oziroma prodaje in odnosi z javnostmi.  

Gabrijan in Snoj (1994, 235) ne podajata strokovnega izraza komunikacijski spleti
29

 v naslovu 

ali podnaslovu, temveč ga uporabljata v sobesedilu podnaslova o trženjskem komuniciranju. 

Strokovni izraz opisujeta kot kombinacijo različnih aktivnosti trženjskega komuniciranja. Kot 

aktivnosti trženjskega komuniciranja navajata ekonomsko propagando, osebno 

nabavo/prodajo, pospeševanje nabave/prodaje in odnose z javnostjo (prav tam, 235–248). 

Završnik in Mumel (2003, 23) v podnaslovu uporabljata strokovni izraz promocijski splet, v 

sobesedilu pa tudi tržno komunikacijski splet. Iz sobesedila je razvidno, da gre za isti izraz, ki 

ga avtorja opisujeta kot skupek naslednjih orodij: oglaševanja, pospeševanja prodaje, odnosov 

z javnostmi, osebne prodaje in neposrednega trženja (prav tam). 

Ugotovitve 

Strokovni izraz splet trženjskega komuniciranja uporabljajo prevajalci dela Management 

trženja (enajsta izdaja) (Kotler 2004) in avtorica Konečnik Ruzzierjeva (2011). Strokovni 

izraz promocijski splet uporabljajo prevajalci dela Management trženja (enajsta izdaja) 

(Kotler 2004) in avtorji Devetak (2007), Potočnik (2002) ter Završnik in Mumel (2003). 

Avtorji poleg naštetih uporabljajo tudi strokovne izraze trženjsko-komunikacijski splet 

(prevajalci dela Management trženja (enajsta izdaja) (Kotler 2004)), tržnokomunikacijski splet 

(Potočnik 2002), promocijsko komunikacijski splet, splet tržne komunikacije (Devetak 2007), 

komunikacijski splet (Devetak 2007; Snoj in Gabrijan 2007b) oziroma komunikacijski spleti 

(Gabrijan in Snoj 1994), trženjski komunikacijski splet (Faganel 2009) in splet marketinškega 

komuniciranja (Snoj in Gabrijan 2007b). 

Na tem mestu izpostavljam izraz promocijsko komunikacijski splet (Devetak 2009), kjer bi se 

dalo zaključiti, da gre za podvajanje, saj se izraz promocija enači z izrazom trženjsko 

komuniciranje in je dodajanje besede komuniciranje tu povsem nepotrebno.  

V besedni zvezi tržnokomunikacijski splet (Potočnik 2002) oziroma splet tržne komunikacije 

(Devetak 2007) smo priča neustrezni rabi pridevnika. Pridevnik bi se moral glasiti trženjski 

oziroma trženjskokomunikacijski, saj se nanaša na komunikacije v trženju.  

V uporabljenih strokovnih izrazih (na primer trženjskokomunikacijski splet oziroma 

promocijsko komunikacijski splet) je opaziti tudi neenotnost pri pisanju skupaj ali narazen. 

Glede na to, da je tovrsten splet sestavljen iz komunikacij, ki se  uporabljajo v trženju, gre za 
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podredno zloženko, ki se piše skupaj,30
 torej se piše trženjskokomunikacijski splet. Tako je 

tudi uporaba stičnega vezaja v tem primeru neustrezna, saj ne gre za trženjski in 

komunikacijski splet, glede na to, da je trženjski splet nadpomenka obravnavanega 

strokovnega izraza. Navkljub izpostavljenim pravopisnim zakonitostim, predvsem pa glede na 

dane definicije, zaključujem, da gre za različna poimenovanja istega strokovnega izraza.  

3.1.6  Oglaševanje (ang. advertising) 

Prevajalci dela Management trženja (enajsta izdaja) (Kotler 2004, 590) angleški strokovni 

izraz advertising v podnaslovu prevajajo s slovenskim strokovnim izrazom oglaševanje. 

Kotler (2004) oglaševanje (ang. advertisnig) definira kot: 

[…] vsako plačano obliko neosebne predstavitve in promocije zamisli, dobrin ali storitev, ki jo 

plača znani naročnik. 

Tudi Konečnik Ruzzierjeva (2011, 210) v podnaslovu uporablja strokovni izraz oglaševanje, 

ki ga definira kot: 

[…] orodje trženjskega komuniciranja, ki se nanaša na plačano obliko neosebne predstavitve in 

komuniciranja izdelkov/drugih entitet za znanega naročnika.  

Prav tako tudi Potočnik (2002, 324) v podnaslovu uporablja strokovni izraz oglaševanje, o 

katerem pravi, da gre za (prav tam, 304): 

[…] plačano obliko neosebnega tržnega komuniciranja o podjetju, njegovih izdelkih ali 

aktivnostih, ki poteka prek masovnih medijev javnega obveščanja.  

Tudi Devetak (2007, 162) v podnaslovu uporablja strokovni izraz oglaševanje. Definicijo 

izraza navajamo že v poglavju 2.6.1. Prav tako Faganel (2009, 54) v podnaslovu uporablja 

strokovni izraz oglaševanje, ki ga definira kot: 

[…] vsako plačano obliko neosebnega predstavljanja in promocije zamisli, izdelkov ali storitev, 

ki jo plača znani naročnik.  

Tudi Snoj in Gabrijan (2007b, 187) v podnaslovu uporabljata strokovni izraz oglaševanje, 

omenjata pa tudi strokovna izraza ekonomska propaganda in reklamiranje, ki ju sama ovržeta 

zaradi neustreznosti. Uporabljen strokovni izraz definirata kot (prav tam, 188): 

[…] plačano komuniciranje izvajalca marketinga (naročnika, plačnika, financerja) s ciljnimi 

skupinami preko množičnih medijev.  

Gabrijan in Snoj (1994, 235) v podnaslovu uporabljata strokovni izraz ekonomska 

propaganda, ki ga definirata kot: 

                                                 
30

 Slovenski pravopis pravi, da se podredne zloženke, med njimi tudi take z medpono –o-, pišejo 
skupaj (Toporišič 2001, 57). Na tem mestu podajam še dodaten primer, in sicer strokovni izraz 

poslovnoinformacijski sistem, ki je prav tako podredna zloženka, saj gre za informacijski sistem, ki 
nudi podporo poslovanju.  
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[…] obliko množičnega plačanega komuniciranja, v okviru katerega se prenašajo sporočila, 

običajno o določenih izdelkih, oblikovana v jezikovnih ali drugih simbolih, k velikemu številu 

sprejemnikov.  

Završnik in Mumel (2003, 32) v naslovu uporabljata strokovni izraz oglaševanje, ki ga 

definirata kot: 

[…] enega od petih glavnih orodij, ki jih podjetja uporabljajo za prenos sporočil, s katerimi 

komunicirajo s kupci oziroma s ciljnim občinstvom. 

Ugotovitve  

Strokovni izraz oglaševanje uporabljajo vsi avtorji z izjemo Gabrijana in Snoja (1994), ki 

uporabljata strokovni izraz ekonomska propaganda. Iz njune definicije je razvidno, da ne gre 

za drug strokovni izraz, prej za različno poimenovanje istega strokovnega izraza. To nekako 

pojasnjujeta tudi njunem kasnejšem delu (Snoj in Grabrijan 2007b), kjer uporabljata strokovni 

izraz oglaševanje, za poimenovanje izraza ekonomska propaganda pa pravita, da je 

neustrezno. 

3.1.7  Pospeševanje prodaje (ang. sales promotion) 

Prevajalci dela Management trženja (enajsta izdaja) (Kotler 2004, 589) angleški strokovni 

izraz sales promotion v naslovu prevajajo s slovenskim strokovnim izrazom pospeševanje 

prodaje. Definicija strokovnega izraza pospeševanje prodaje je podana že v poglavju 2.6.2. 

Tudi Konečnik Ruzzierjeva (2011, 218) v podnaslovu uporablja strokovni izraz pospeševanje 

prodaje, ki ga definira kot orodje, ki: 

[…] sestoji iz zbirke orodij, ki skušajo, predvsem kratkoročno, spodbuditi porabnike k hitrejšim 

in večjim nakupom izdelka/entitete.  

Prav tako Potočnik (2002, 341) v podnaslovu uporablja slovenski strokovni izraz 

pospeševanje prodaje, v sobesedilu pa podaja tudi angleško ustreznico strokovnega izraza 

selling promotion.
31

 Podani izraz definira kot orodje, ki je (prav tam): 

[…] sestavljeno iz številnih aktivnosti, s katerimi podjetje spodbuja in izzove večje oziroma 

hitrejše nakupe določenega izdelka trgovine ali končnih porabnikov.  

Tudi Devetak (2007, 163) v podnaslovu uporablja strokovni izraz pospeševanje prodaje, ki ga 

definira kot orodje, ki (prav tam, 164): 

[…] obvešča, svetuje in stimulira z namenom, da privede potrošnike do izdelkov ter jim pomaga 

pri izbiri.  
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 Uveljavljen izraz za isti pojem je sales promotion.  
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Prav tako Faganel (2009, 56) v podnaslovu uporablja strokovni izraz pospeševanje prodaje, ki 

ga definira kot »kratkoročne vzpodbude za povečanje nabave ali prodaje izdelka/storitve«. 

Snoj in Gabrijan (2007b, 192) v podnaslovu uporabljata strokovni izraz pospeševanje 

prodaje/nabave. Definicija strokovnega izraza je podana že v poglavju 2.6.2. Gabrijan in Snoj 

(1994, 244) v podnaslovu uporabljata strokovni izraz pospeševanje prodaje/nabave in ga 

definirata kot (prav tam, 244–245): 

[…] sredstva oziroma tehnike, ki so specifične za to področje aktivnosti in jih lahko delimo v dve 

osnovni skupini: sredstva oziroma tehnike, usmerjene na dobavitelje/odjemalce, sredstva oziroma 

tehnike usmerjene lastnemu osebju/zadolženemu za osebno nabavo/prodajo. 

Završnik in Mumel (2003, 82) v naslovu uporabljata strokovni izraz pospeševanje prodaje, 

definirata pa ga kot orodje, ki je (prav tam, 84): 

usmerjeno na porabnike, posrednike in zaposlene v lastnem podjetju, [ki] se izvaja neposredno, 

kratkoročno in načrtovano [in] spodbuja porabnike k takojšnemu nakupu izdelka ali storitve. 

Ugotovitve  

Strokovni izraz pospeševanje prodaje uporabljajo vsi avtorji z izjemo Gabrijana in Snoja 

(1994) oziroma Snoja in Gabrijana (2007b), ki razširjata strokovni izraz z besedo nabava. Iz 

njunih definicij in sobesedila ni razvidno, da bi šlo za drug strokovni izraz, izpostavlja se le 

dejstvo, da sta pomembni tako nabava kot prodaja. Da ne gre le za pospeševanje prodaje, 

temveč tudi nabave, poudarja tudi Faganel (2009, 56). Prav tako je v definicijah opaziti 

razlike pri opisu obravnavanega strokovnega izraza, in sicer, da gre bodisi za skupek orodij 

oziroma le orodje oziroma sredstva ali tehnike. Na tem mestu izpostavljam tudi Potočnikovo 

(2002) navedbo angleškega strokovnega izraza selling promotion, namesto katerega tako 

Kotler (2003) kot Kotler idr. (2009) ter Terminološki slovar trženja (Potočnik in Umek 2004) 

uporabljajo izraz sales promotion. Glede na zapisano lahko kljub uporabi širšega izraza 

pospeševanje prodaje/nabave zaključimo, da gre za isti pojem z različnimi poimenovanji. 

3.1.8  Odnosi z javnostmi (ang. public relations) 

Prevajalci dela Management trženja (enajsta izdaja) (Kotler 2004, 589) angleški strokovni 

izraz public relations ali PR v naslovu prevajajo s slovenskim strokovnim izrazom odnosi z 

javnostmi. V tesni povezavi s tem strokovnim izrazom pa se v besedilu pojavlja tudi strokovni 

izraz publiciteta
32

 (prav tam, 616), ki so ga prevajalci dela Management trženja (enajsta 

izdaja) prevedli iz angleškega strokovnega izraza publicity. Kotler (2004) izraz definira kot: 

[…] zgolj zagotovitev prostora v tiskanih in elektronskih medijih, da se javno predstavi izdelek 

[…].  

Kotler (2004) strokovni izraz odnosi z javnostmi (ang. public relations, PR) definira kot: 
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[…] vrsto programov, ki so oblikovani za izboljšanje in ohranjanje podobe podjetja ali njegovih 

posameznih izdelkov.  

Konečnik Ruzzierjeva (2011, 221) v podnaslovu uporablja strokovni izraz odnosi z javnostmi 

in ga definira kot: 

[...] plodno in učinkovito sodelovanje, ki pa je mogoče le ob medsebojnem izmenjavanju mnenj 

in pogledov. Tovrstno sodelovanje, ki je osnovano predvsem na izmenjavanju mnenj med 

posameznim podjetjem in ostalimi entitetami v okolju, lahko opredelimo kot odnose z javnostmi.  

Potočnik (2002, 343) v naslovu uporablja strokovni izraz stiki z javnostmi, ki ga v sobesedilu 

enači s strokovnim izrazom publiciteta. Za obravnavani strokovni izraz podaja tudi angleško 

ustreznico strokovnega izraza public relations ali PR (prav tam, 344). Strokovni izraz definira 

kot (prav tam):  

[…] pomoč pri ustvarjanju potreb o izdelkih ali storitvah z objavljanjem ugodne podobe o 

podjetju v tiskanih medijih ali na radiu in televiziji, ki ga ni plačal sam naročnik.  

Devetak (2007, 164) v podnaslovu uporablja strokovni izraz odnosi z javnostjo,
33

 ki mu 

pripisuje angleško ustreznico public relations ali PR (prav tam), definira pa ga kot (prav tam, 

165): 

[…] vez med podjetjem in javnostjo [oziroma] sistematično načrtovan proces, s katerim vplivamo 

na naklonjenost javnosti prek obojestransko zadovoljivega komuniciranja, ki temelji na odprtem 

delovanju podjetja.  

Faganel (2009, 57) v podnaslovu uporablja strokovni izraz odnosi z javnostmi in ga definira 

kot: 

[…] izgradnjo dobrih razmerij z različnimi javnostmi podjetja z doseganjem ugodne publicitete, 

povečanjem ugodnega imidža34
 podjetja ter ravnanjem ob neprijetnih govoricah, zgodbah in 

dogodkih.  

Snoj in Gabrijan (2007b, 196) v podnaslovu uporabljata strokovni izraz odnosi z javnostmi. V 

sobesedilu podajata angleško ustreznico strokovnega izraza public relations in definicijo, da 

gre za: 

[…] komuniciranje med organizacijo – izvajalcem marketinga in različnimi ciljnimi skupinami v 

zvezi z njo in njeno dejavnostjo.  

Omenjata tudi izraz publiciteta, za katerega pravita, da pomeni za »organizacijo – izvajalca 

marketinga neplačano obliko odnosov z javnostmi« (prav tam, 198). Gabrijan in Snoj (1994, 

248) v podnaslovu uporabljata strokovni izraz odnosi z javnostjo, v sobesedilu pa omenjata 

tudi strokovni izraz publiciteta, za katerega pravita, da je »neplačana oblika odnosov z 
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 Izraz publiciteta omenjamo že pri analizi izraza trženjsko-komunikacijski splet. 
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 V sobesedilu podnaslova Splet tržne komunikacije uporablja izraz skupaj s publiciteto (prav tam, 

161), torej odnosi z javnostmi in publiciteta, nikjer pa ne podaja definicije izraza publiciteta. 
34

 Na tem mestu le izpostavljamo zapisovanje angleške besede image kot imidž. Slovenska ustreznica 

tega izraza je beseda podoba (Veliki slovar tujk 2006). 
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javnostjo« (prav tam, 249). Strokovni izraz odnosi z javnostmi definirata kot (American 

marketing association 1960 v Gabrijan in Snoj 1994, 248): 

[…] posebne aktivnosti posameznega tržnika, s katerimi želi le-ta vplivati na relevantne sestavine 

v svojem okolju, pa tudi na sestavine v sebi z namenom ustvarjanja in vzdrževanja ustreznega 

imagea, dobrega imena ter zaupanja in razumevanja procesa upravljanja.  

Završnik in Mumel (2003, 117) v naslovu uporabljata strokovni izraz odnosi z javnostmi. V 

sobesedilu povezujeta omenjeni strokovni izraz s strokovnim izrazom publiciteta (prav tam, 

127), vendar ga z njim ne enačita, pravita pa, da je to »posredovanje zanimivih in točnih 

informacij, ki bodo zanimive za objavo v medijskih hišah«. Strokovni izraz odnosi z javnostmi 

definirata kot (prav tam, 120): 

[…] celovito aktivnost organizacije, ki mora biti v pristojnosti vodstva le-te, saj pomembno 

vpliva na oblikovanje odnosa med organizacijo in njenim okoljem oziroma njegovimi javnostmi.  

Ugotovitve 

Strokovni izraz odnosi z javnostmi uporabljajo prevajalci dela Management trženja (enajsta 

izdaja) (Kotler 2004) in avtorji Konečnik Ruzzierjeva (2011), Faganel (2009), Snoj in 

Gabrijan (2007b) ter Završnik in Mumel (2003). Strokovni izraz odnosi z javnostjo 

uporabljajo Devetak ter Gabrijan in Snoj (1994), Potočnik (2002) pa uporablja strokovni izraz 

stiki z javnostmi. Po Kalin Golobovi (1998, 147)
35

 bi bil ustrezen prevod angleškega 

strokovnega izraza public relations le izraz odnosi z javnostmi, glede na to, da gre za več 

javnosti
36

 in za odnose ter ne za stike. Pri strokovnem izrazu publiciteta je treba izpostaviti, 

da ga Potočnik enači s strokovnim izrazom stiki z javnostmi, torej je zanj publiciteta orodje 

trženjsko-komunikacijskega spleta, medtem ko Kotler (2004), Završnik in Mumel (2003), 

Gabrijan in Snoj (1994) ter Snoj in Gabrijan (2007b) pravijo, da so odnosi z javnostmi 

oziroma odnosi z javnostjo širši pojem kot publiciteta. Vse definicije pa se ne prekrivajo v 

celoti. Kotler (2004) na primer publiciteto definira zgolj kot oglasni prostor, ki je prav gotovo 

plačljiv, Gabrijan in Snoj (1994) ter Snoj in Gabrijan (2007b) pa govorita o neplačani obliki 

odnosov z javnostmi. Zaključimo lahko, da gre za isti pojem z več različnimi poimenovanji, 

razlike pa obstajajo pri pojmovanju strokovnega izraza publiciteta. 

 

3.1.9  Osebna prodaja (ang. personal selling) 

Prevajalci dela Management trženja (enajsta izdaja) (Kotler 2004, 653) angleški strokovni 

izraz personal selling v podnaslovu prevajajo s slovenskim strokovnim izrazom osebna 

prodaja. Kotler (2004) osebno prodajo (ang. personal selling) definira kot (prav tam, 564): 
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 Več o tem že v poglavju 2.7.3.  
36

 Različne javnosti so omenjene že v poglavju 2.6.3. 



 

 34 

[…] osebni stik z enim ali več morebitnimi kupci z namenom opraviti predstavitev, odgovoriti na 

vprašanja in pridobiti naročila.  

Tudi Konečnik Ruzzierjeva (2011, 227) v podnaslovu uporablja strokovni izraz osebna 

prodaja. Njena definicija strokovnega izraza je že podana v poglavju 2.6.4. Prav tako tudi 

Potočnik (2002, 378) v podnaslovu uporablja strokovni izraz osebna prodaja, ki ga definira 

kot: 

[…] osebni stik vsaj dveh oseb, to je prodajalca in kupca, kot soglasno izraženo voljo dejansko 

prisotnega prodajalca in kupca in kot medčloveški odnos, v katerem se potencialni kupec seznani 

s ponudbo in prepriča o tem, da bo lahko zadovoljil svojo potrebo z nakupom ponujenega izdelka.  

Tudi Devetak (2007, 166) v podnaslovu uporablja strokovni izraz osebna prodaja in ga 

definira kot: 

[…] ustno prezentiranje izdelkov v pogovoru z enim ali več potencialnimi kupci, z namenom, da 

bi dosegli ugodno prodajo.  

Prav tako Faganel (2009, 59) v podnaslovu uporablja strokovni izraz osebna prodaja. 

Definicija izraza je podana že v poglavju 2.6.4. Snoj in Gabrijan (2007b, 180) v podnaslovu 

uporabljata strokovni izraz nabavljanje in prodajanje, ki ga definirata kot:  

[…] komuniciranje z možnostjo takojšne povratne zveze, ki se pojavlja v dveh oblikah: iz oči v 

oči ali/in preko določenih medijev komuniciranja.  

Gabrijan in Snoj (1994, 240) v podnaslovu uporabljata strokovni izraz osebna 

nabava/prodaja, ki ga definirata kot: 

[…] menjalne aktivnosti družbene enote z okoljem, ki se nanašajo na neposredno (ustno) 

izmenjavo informacij o izdelkih in njihovih protivrednostih med povpraševalci in kupci, [dodajata 

pa še, da je] namen takšnega komuniciranja kupiti oziroma prodati.  

Završnik in Mumel (2003, 107) v naslovu uporabljata strokovni izraz osebna prodaja, 

definirata pa ga kot: 

[…] obliko medosebne komunikacije, pri kateri prodajalec sodeluje s perspektivnimi
37

 kupci ter 

poskuša vplivati na prodajne potrebe izdelkov ali storitev svoje organizacije. 

Ugotovitve  

Strokovni izraz osebna prodaja uporabljajo vsi avtorji z izjemo Gabrijana in Snoja (1994), ki 

uporabljata izraz osebna nabava/prodaja
38

, oziroma Snoja in Gabrijana (2007b), ki 

uporabljata izraz nabavljanje in prodajanje. Zanimivo je, da pri navajanju slednjega izraza 

avtorja popolnoma opustita pridevnik osebno in ga tudi ne omenjata v sobesedilu. Brez 

podane definicije ne bi vedeli, da gre za isti pojem, saj lahko nabavlja ali prodaja na primer 
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 Najverjetneje gre za potencialne kupce, tujka perspektiven ima namreč v slovenščini drugačen 
pomen kot v angleščini. 
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 Avtorja uporabljata tudi izraz pospeševanje prodaje/nabave. 
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tudi računalniški sistem. Navkljub tej ugotovitvi lahko na podlagi podanih definicij 

zaključimo, da gre za različna poimenovanja istega strokovnega izraza. 

3.1.10  Neposredno trženje (ang. direct marketing) 

Prevajalci dela Management trženja (enajsta izdaja) (Kotler 2004, 589) angleški strokovni 

izraz direct marketing v naslovu prevajajo s slovenskim strokovnim izrazom neposredno 

trženje. Kotler (2004) neposredno trženje (ang. direct marketing) definira kot (prav tam, 620): 

[…] uporabo neposrednih poti za dosego porabnika in dostavo izdelkov in storitev porabniku brez 

uporabe posrednikov.  

Tudi Konečnik Ruzzierjeva (2011, 229) v podnaslovu uporablja strokovni izraz neposredno 

trženje. Njena definicija strokovnega izraza je podana že v poglavju 2.6.5. Prav tako Potočnik 

(2002, 358) v podnaslovu uporablja strokovni izraz neposredno trženje. Njegova definicija 

strokovnega izraza je podana že v poglavju 2.6.5. Devetak (2007, 167) v podnaslovu 

uporablja in obenem enači strokovna izraza direktni marketing in neposredno trženje. 

Omenjena strokovna izraza definira kot: 

[…] neposredno povezavo s proizvajalcem, kar se doseže tako, da jim pošljemo kataloge in 

prospekte […].  

Faganel (2009, 63) v podnaslovu uporablja strokovni izraz neposredno trženje in ga definira 

kot: 

[…] močno orodje za ustvarjanje razmerij, ki dovoljuje ciljanje majhnih skupin ali posameznikov 

s prilagojenimi ponudbami na oseben način, ustvarjanje ponudb za kupce, ki jih z drugimi kanali 

nismo mogli doseči  […].  

Snoj in Gabrijan (2007b, 203) v podnaslovu uporabljata dva različna strokovna izraza: 

direktni marketing in neposredni marketing, ki ju obenem med seboj enačita. Omenjata tudi 

svoje nestrinjanje z uporabo izraza marketing v izrazu direktni marketing oziroma neposredni 

marketing predvsem zato, ker ima izraz marketing veliko širši pomen (prav tam, 206).
39

 

Obravnavani strokovni izraz definirata kot »aktivnosti in orodja, ki vključujejo neko obliko 

posrednikov: pošto, telefon, internet …« (prav tam). Gabrijan in Snoj (1994) ter Završnik in 

Mumel (2003) ne uporabljajo obravnavanega strokovnega izraza. 

Ugotovitve 

Strokovni izraz neposredno trženje uporabljajo vsi avtorji z izjemo Devetaka (2007), ki poleg 

omenjenega uporablja tudi strokovni izraz direktni marketing (ju enači), ter Snoja in 

Gabrijana (2007b), ki poleg strokovnega izraza direktni marketing uporabljata še izraz 

neposredni marketing (ju enačita). Avtorja Završnik in Mumel (2003) ter Gabrijan in Snoj 
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 Avtorja ne predlagata nobenega drugega izraza. 
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(1994) tega izraza ne obravnavata. Glede na navedene definicije sklepamo, da se omenjeni 

strokovni izrazi nanašajo na isti pojem z različnim poimenovanjem. 

3.1.11  Sporočanje od ust do ust (ang. word of mouth) 

Prevajalci dela Management trženja (enajsta izdaja) (Kotler 2004, 575) angleški strokovni 

izraz word of mouth
40

 prevajajo s slovenskim strokovnim izrazom sporočanje od ust do ust, 

vendar ne v naslovu ali podnaslovu, temveč le v sobesedilu podnaslova o osebnih 

komunikacijskih poteh (2003, 574). Kotler (2004) sporočanje od ust do ust (ang. word of 

mouth) definira kot (prav tam, 575): 

[…] način sporočanja, ki je edini način trženjskega komuniciranja, ki je o porabnikih, od 

porabnikov in za porabnike.  

V povezavi z obravnavanim izrazom pa govori tudi o tem, da (prav tam, 575):  

[…] ljudje pogosto povprašamo druge – prijatelje, sorodnike, strokovnjake – po priporočilu za 

zdravnika, vodovodarja, …, če zaupamo priporočevalcu, se bomo po napotilu tudi ravnali.  

Konečnik Ruzzierjeva v podnaslovu uporablja strokovni izraz trženje od ust do ust (2011, 

233). Definicijo obravnavanega strokovnega izraza podajamo že v poglavju 2.6.6. Devetak 

(2007, 159) sicer omenja ustno širjenje vesti v sobesedilu podnaslova o tržnih komunikacijah, 

vendar ne podaja definicije. Faganel (2009), Završnik in Mumel (2003), Gabrijan in Snoj 

(1994) oziroma Snoj in Gabrijan (2007b) tega strokovnega izraza ne obravnavajo.  

Ugotovitve 

Za obravnavani pojem v študijski literaturi, ki smo jo obravnavali, ni enotnega poimenovanja. 

Prevajalci dela Management trženja (enajsta izdaja) (Kotler 2004) uporabljajo strokovni izraz 

sporočanje od ust do ust, avtorica Konečnik Ruzzierjeva (2011) pa strokovni izraz trženje od 

ust do ust. Devetak (2007) sicer omenja ustno širjenje vesti, vendar ga ne uporablja v naslovu 

oziroma v podnaslovu oziroma ne podaja definicije, medtem ko ostali avtorji izraza ne 

obravnavajo. Glede na obe podani definiciji je razvidno, da gre za isti pojem z drugačnim 

poimenovanjem.  

3.2   Primerjava izbranih strokovnih izrazov – z vidika prevzemanja – v poglavjih o 

trženjskem (marketinškem) komuniciranju v dveh študijskih gradivih oziroma 

učbenikih: Temelji trženja in Marketinško komuniciranje   

V poglavjih o trženjskem (marketinškem) komuniciranju v izbranih gradivih smo se 

podrobneje usmerili v preučevanje strokovnih izrazov z vidika jezikovnega prevzemanja. 
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Zaradi omejenega obsega naloge smo se v obravnavanih gradivih odločili samo za to 

poglavje, ki nam je blizu tudi zaradi dela, s katerim se sicer ukvarjamo.  

Pri obravnavi strokovnih izrazov v poglavju 3.1 se je pokazalo, da gre pogosto za odločanje 

med domačim in prevzetim strokovnim izrazom (kar je bilo pričakovati, saj obravnavana 

terminologija prihaja iz anglosaškega sveta), zato se v tem poglavju osredotočamo na uporabo 

domačih strokovnih izrazov in prevzetih strokovnih izrazov (anglicizmov).  

Posebna pozornost je namenjena prevzetim strokovnim izrazom (v obravnavanih primerih so 

to anglicizmi), ki so lahko tako kot tudi domači strokovni izrazi enobesedni ali večbesedni. 

Večina strokovnih izrazov, obravnavanih v tej nalogi, je večbesednih; ti izrazi pogosto 

vsebujejo sestavine lastnega in tujega jezika. Logarjeva (2001 v Lumbar 2006, 39), kot je to 

že omenjeno v teoretičnem delu naloge, navaja naslednje kombinacije: 

- strokovni izrazi z neprevzetim določilom in prevzetim jedrom; 

- strokovni izrazi s prevzetim določilom in neprevzetim jedrom; 

- strokovni izrazi z neprevzetim jedrom in enim neprevzetim ter enim prevzetim določilom. 

Primerjani so izbrani strokovni izrazi s področja trženjskega (marketinškega) komuniciranja, 

in sicer v delih Temelji trženja (Potočnik 2002) in Marketinško komuniciranje (Završnik in 

Mumel 2003), ob primerjavi s prevodom angleškega izvirnika »Marketing Management«, 

Management trženja (enajsta izdaja) avtorja Philipa Kotlerja (2004). Izbrana so gradiva, ki so 

primerljiva po letih izida, avtorji teh gradiv pa prihajajo z Univerze v Ljubljani in Univerze v 

Mariboru. 

Izmed izbranih strokovnih pojmov so izpisani strokovni izrazi prevzeti iz angleškega jezika 

(samostalniki in samostalniške besedne zveze) in njihove ustreznice v slovenskem jeziku. 

Vzeti so iz poglavij o trženjskem (marketinškem) komuniciranju: tj. 11. poglavja v delu 

Temelji trženja (Potočnik 2002), 2. poglavja v delu Marketinško komuniciranje (Završnik in 

Mumel 2003) in 19. poglavja v delu Management trženja (enajsta izdaja) (2004). Pri vsakem 

izbranem strokovnem izrazu je dodan še angleški izraz iz izvirnika Marketing Management 

(Kotler 2003). 

Obravnavani strokovni izrazi so izbrani po naslednjem kriteriju: izbrani strokovni izrazi se 

pojavljajo v Kotlerjevem (2004) delu Management trženja (enajsta izdaja) in vsaj še v enem 

že navedenem delu. Izpisani strokovni izrazi so razvrščeni tudi v prilogi 2 in v prilogah 4–7, v 

katerih so jasno razvidna razmerja podrejenosti in nadrejenosti med posameznimi strokovnimi 

izrazi.  

V nadaljevanju so podani primerjani strokovni izrazi v že omenjenih delih: Management 

trženja (enajsta izdaja), Temelji trženja in Marketinško komuniciranje. 
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 Tj. word-of-mouth marketing/advertising. 
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Preglednica 2: Strokovni izraz: trženje/marketing 

Ugotovitve: Potočnik (2002) in prevajalci Management trženja (enajsta izdaja) (Kotler 2004) 

uporabljajo domačo besedo (prevod), medtem ko Završnik in Mumel (2003) uporabljata 

prevzeto besedo (anglicizem). 

Komentar: Za isti pojem so uporabljeni različni strokovni izrazi. 

Preglednica 3: Strokovni izraz: trženjski splet/marketinški splet 

Ugotovitve: Prevajalci dela Management trženja (enajsta izdaja) (Kotler 2004) in Potočnik 

(2002) uporabljajo domačo besedo (prevod), medtem ko Završnik in Mumel (2003) 

uporabljata strokovni izraz, ki je sestavljen iz prevzetega določila, tj. marketinški, in 

prevedenega jedra, tj. splet.  

Komentar: Za isti pojem se uporabljajo različni strokovni izrazi: do poenotenja najverjetneje 

ne pride že zaradi odločitve za izraz marketing ali za izraz trženje. 

Preglednica 4: Strokovni izraz: promotor/tržnik/trženjski manager 

V nadaljevanju so podane definicije izrazov, ki v prejšnjih poglavjih niso bile navedene. 

Kotler (2004, 653) ne podaja definicije izraza promotor, uporablja pa ga v sobesedilu 

obravnavanega dela. Podajamo del sobesedila: »… Nobeno podjetje se ne more izogniti vlogi 

sporočevalca in promotorja«. O tržniku pravi, da gre za osebe, ki so »odgovorne za ravnanje v 

zvezi s povpraševanjem« (2004, 5), medtem ko trženjski managerji »poskušajo vplivati na 

raven, čas in sestavo povpraševanja, da dosežejo cilje organizacije« (prav tam). 

Management trženja (enajsta izdaja) 

(Kotler 2004) 

Marketinško komuniciranje 

(Završnik in Mumel 2003) 

Temelji trženja 

(Potočnik 2002) 

Trženje (2004, 563) 

(v izvirniku Kotler 2003: marketing). 

Marketing (2003, 13). Trženje (2002, 305). 

 

Management trženja (enajsta izdaja) 

(Kotler 2004) 

Marketinško komuniciranje 

(Završnik in Mumel 2003) 

Temelji trženja 

(Potočnik 2002) 

Trženjski splet (2004, 565) 

(v izvirniku Kotler 2003: marketing 

mix). 

Marketinški splet (2003, 13). Trženjski splet (2002, 

311). 

Management trženja (enajsta izdaja) 

(Kotler 2004) 

Marketinško komuniciranje 

(Završnik in Mumel 2003) 

Temelji trženja 

(Potočnik 2002) 

Promotor (2004, 563), tržnik (2004, 

585), trženjski manager (2004, 5) 

(v izvirniku Kotler 2003: marketeer). 

Tržnik (2003, 15). Tržnik (2002, 25). 
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Završnik in Mumel (Starman 1995 v Završnik in Mumel 2003, 14) o tržniku zapišeta, da so 

njegove glavne naloge preučevanje potreb in drugih značilnosti ciljnega občinstva, ker to 

omogoča pravilno zastavljanje ciljev marketinškega komuniciranja. 

Potočnik (2002, 25) definira tržnika kot osebo, ki izdelke in storitve pripravlja tako, da 

zadovolji potrebe uporabnika, pri tem pa vpliva na raven in sestavo povpraševanja. 

Ugotovitve: Prevajalci dela Management trženja (enajsta izdaja) (Kotler 2004) uporabljajo 

tako domači strokovni izraz tržnik kot prevzeta strokovna izraza promotor in trženjski 

manager – slednji je sestavljen iz neprevzetega določila (trženjski) in prevzetega jedra 

(manager) –  medtem ko Završnik in Mumel (2003) ter Potočnik (2002) uporabljajo le 

domači strokovni izraz tržnik.  

Komentar: Prevajalci dela Management trženja (enajsta izdaja) (Kotler 2004) uporabljajo za 

isti pojem več strokovnih izrazov. 

Preglednica 5: Strokovni izraz: trženjsko komuniciranje/komuniciranje/marketinško 

komuniciranje/promocija/tržno komuniciranje. 

Ugotovitve: Prevajalci dela Management trženja (enajsta izdaja) (Kotler 2004) uporabljajo v 

večbesednem strokovnem izrazu tako domače, neprevzeto določilo, tj. trženjski, kot tudi 

prevzeta strokovna izraza komuniciranje in promocija. Završnik in Mumel (2003) uporabljata 

prevzeta strokovna izraza marketinško komuniciranje (sestavljen iz prevzetega določila in 

prevzetega jedra) in promocija, medtem ko Potočnik (2002) uporablja tako večbesedni 

strokovni izraz tržno komuniciranje (sestavljen iz prevzetega jedra in neprevzetega določila) 

kot tudi prevzeta strokovna izraza komuniciranje in promocija.  

Komentar: Za isti pojem se uporablja več različnih strokovnih izrazov. Opozoriti velja na 

neustrezno rabo pridevnika tržen v strokovnem izrazu tržno komuniciranje. 

                                                 
41

 Angleški strokovni izrazi so navedeni le tam, kjer jih podaja tudi avtor. 

Management trženja (enajsta izdaja) 

(Kotler 2004) 

Marketinško komuniciranje 

(Završnik in Mumel 2003) 

Temelji trženja 

(Potočnik 2002) 

Trženjsko komuniciranje (2004, 563), 

trženjsko komuniciranje (promotion)41
 

(2004, 17), komuniciranje (2004, 564), 

promocija (2004, 563) 

(v izvirniku Kotler 2003: promotion). 

Marketinško komuniciranje 

(2003, 5), promocija (2003, 5). 

Tržno komuniciranje 

(promotion) (2002, 

302), promocija 

(2002, 304). 
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Preglednica 6: Strokovni izraz: splet trženjskega komuniciranja/trženjsko-

komunikacijski splet/promocijski splet/tržno komunikacijski 
splet/tržnokomunikacijski splet. 

Ugotovitve: Uporabljajo se dvobesedni in večbesedni strokovni izrazi. Dvobesedno 

poimenovanje uporabljajo Završnik in Mumel (2003), tj. promocijski splet, Potočnik (2002), 

tj. tržnokomunikacijski splet in promocijski splet (promotion mix). Ostala poimenovanja so 

večbesedna (tribesedna), tj. splet trženjskega komuniciranja, ki ga uporabljajo prevajalci dela 

Management trženja (enajsta izdaja) (Kotler 2004) in tržno komunikacijski splet, ki ga 

uporabljata Završnik in Mumel (2003). V posebno skupino pa bi uvrstili strokovne izraze, ki 

vsebujejo izraz, zapisan z vezajem, tj. trženjsko-komunikacijski splet, ki ga uporabljajo 

prevajalci dela Management trženja (enajsta izdaja) (Kotler 2004). 

Komentar: Kot je razvidno že iz zgornjega prikaza, je izraz trženjsko-komunikacijski 

enakovreden izrazu promocijski, zapisan pa je kot trženjsko-komunikacijski, 

tržnokomunikacijski ali tržno komunikacijski. Razlika je torej v rabi pridevnika tržen in 

trženjski (kot že omenjeno, je ustrezen izraz trženjski, ker se izraz nanaša na trženje) ter v 

pisanju skupaj, narazen ali z vezajem. Pri tem je treba upoštevati Slovenski pravopis, ki pravi, 

da se podredne zloženke (tudi tiste z medpono –o-), pišejo skupaj (Toporišič 2001, 579). 

Torej je pravilen zapis trženjskokomunikacijski splet. 

Preglednica 7: Strokovni izraz: orodja promocijskega spleta/orodja 

komuniciranja/orodja trženjskega komuniciranja/instrumenti 
marketinškega komuniciranja/promocijska orodja/tržno 
komunikacijska orodja/sestavine tržnokomunikacijskega spleta.  

Management trženja (enajsta izdaja) 

(Kotler 2004) 

Marketinško komuniciranje 

(Završnik in Mumel 2003) 

Temelji trženja 

(Potočnik 2002) 

Splet trženjskega komuniciranja (2004, 

563), trženjsko-komunikacijski splet 

(2004, 581) 

(v izvirniku 2003: marketing 

communications mix). 

Promocijski splet (2003, 13), 

tržno komunikacijski splet 

(2003, 23). 

 

Tržnokomunikacijski 

splet ali promocijski 

splet (promotion mix) 

(2002, 303). 

 

Management trženja (enajsta izdaja) 

(Kotler 2004) 

Marketinško komuniciranje 

(Završnik in Mumel 2003) 

Temelji trženja 

(Potočnik 2002) 

Orodja promocijskega spleta (2004, 

580), orodja komuniciranja, orodja 

trženjskega komuniciranja (2004, 

564) 

(v izvirniku 2003: promotional 

tools). 

Instrumenti marketinškega 

komuniciranja (2003, 25), 

promocijska orodja (2003, 23), 

tržno komunikacijska orodja 

(2003, 23). 

Sestavine 

tržnokomunikacijskega 

spleta (2002, 304). 
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Ugotovitve: Za obravnavani strokovni izraz se uporabljajo tako dvobesedna poimenovanja, tj. 

orodja komuniciranja, ki ga uporabljajo prevajalci dela Management trženja (enajsta izdaja) 

(Kotler 2004), in promocijska orodja, ki ga uporabljata Završnik in Mumel (2003). 

Uporabljajo se tudi večbesedna (tribesedna) poimenovanja. To sta orodja promocijskega 

spleta in orodja trženjskega komuniciranja, ki ju uporabljajo prevajalci dela Management 

trženja (enajsta izdaja) (Kotler 2004); instrumenti marketinškega komuniciranja in tržno 

komunikacijska orodja, ki ju uporabljata Završnik in Mumel (2003); ter sestavine 

tržnokomunikacijskega spleta, ki ga uporablja Potočnik (2002).  

Komentar: Večbesednost (tribesednost) obravnavanega strokovnega izraza je predvsem 

posledica uporabe pridevniške besedne zveze tržno komunikacijska (orodja): promocijska 

(orodja) ali samostalnika v rodilniku (orodja) trženjskega/marketinškega komuniciranja: 

(orodja) promocije (uporablja se izraz orodja promocijskega spleta) oziroma promocijska 

(orodja). Težavo predstavlja zapis skupaj ali narazen: tržnokomunikacijski in tržno 

komunikacijski ter raba besede tržen v pomenu trženjski. Obravnavani strokovni izrazi pa se 

razlikujejo tudi v izbiri jedra: orodja ali elementi ali sestavine. Jedru lahko sledi določilo (na 

primer instrumenti marketinškega komuniciranja) ali pa je določilo postavljeno pred jedro (na 

primer tržno komunikacijska orodja). Neenotno poimenovanje pa povzroča nepotrebno 

zmedo, zato bi bilo poenotenje nujno.  

Preglednica 8: Strokovni izraz: odnosi z javnostmi/publiciteta/stiki z javnostmi  

Ugotovitve: Vsi avtorji uporabljajo domačo, torej neprevzeto besedno zvezo, tj. odnosi z 

javnostmi oziroma stiki z javnostmi, in prevzeto besedo oziroma anglicizem publiciteta. Pri 

tem Potočnik edini neustrezno enači izraza stiki z javnostmi in publiciteta.
42

 V jedru 

strokovnega izraza sta besedi odnosi ali stiki, določilo sledi jedru in je dvobesedno, tj. z 

javnostmi, ali štiribesedno, tj. z javnostmi in/ali publiciteta. 

Komentar: Angleška beseda relations je torej prevedena kot odnosi ali kot stiki. Kalin 

Golobova je v svoji raziskavi zapisala, da se mora angleški izraz po priporočilih anglosaških 

avtorjev prevajati dobesedno (Gruban 1997 v Kalin Golobovi 1998, 147), torej je pravilni 

zapis odnosi z javnostmi. 
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 O tem je več navedenega že pri analizi strokovnega izraza publiciteta, v poglavju 3.1.8. 

Management trženja (enajsta izdaja) 

(Kotler 2004) 

Marketinško komuniciranje 

(Završnik in Mumel 2003) 

Temelji trženja 

(Potočnik 2002) 

Odnosi z javnostmi in publiciteta 

(2004, 564), odnosi z javnostmi (PR) 

(2004, 616) 

(v izvirniku 2003: public relations and 

publicity). 

Odnosi z javnostmi in 

publiciteta (2003, 24). 

Stiki z javnostmi ali 

publiciteta (2002, 305). 
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4   SKLEP 

Pri preučevanju gradiv predavateljev Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, Ekonomsko-

poslovne fakultete Univerze v Mariboru in Fakultete za management Univerze na Primorskem 

se je v nalogi pokazalo, da obstajajo neenotnosti pri poimenovanju strokovnega izrazoslovja s 

področja trženja (marketinga) oziroma trženjskega komuniciranja (marketinškega 

komuniciranja). 

Neenotnosti so se pokazale pri rabi naslednjih strokovnih izrazov: trženje, management 

trženja, trženjski splet, trženjsko komuniciranje, trženjsko-komunikacijski splet, odnosi z 

javnostmi, neposredno trženje in sporočanje od ust do ust. 

Vsi obravnavani avtorji uporabljajo naslednje strokovne izraze: oglaševanje, pospeševanje 

prodaje in osebna prodaja. Poleg strokovnega izraza oglaševanje Gabrijan in Snoj (1994) 

uporabljata še izraz ekonomska propaganda, vendar ga uporabljata le v starejšem gradivu – 

izraz se danes več ne uporablja. Tudi strokovni izraz pospeševanje prodaje uporabljajo vsi 

avtorji, vendar Snoj in Gabrijan (v obeh obravnavanih gradivih) dodajata še besedo nabava. 

Pri tem izrazu je zanimivo tudi to, da nekateri avtorji podajajo ob slovenskem še različne 

angleške strokovne izraze - Potočnik (2002) govori o selling promotion,
43

  Kotler (2004) o 

sales promotion. Tudi pri strokovnem izrazu osebna prodaja Gabrijan in Snoj (1994) dodajata 

besedo nabava, uporabljata pa tudi izraz nabavljanje in prodajanje (2007b). 

V obravnavanih gradivih se torej uporablja tako domača beseda trženje kot tudi prevzeta 

beseda marketing. Večina obravnavanih avtorjev uporablja strokovni izraz trženje in ga enači 

s strokovnim izrazom marketing. Nenavadno pa je, da se nekateri avtorji v svojih gradivih 

enkrat odločijo za uporabo domače besede, zopet drugič pa za uporabo prevzete besede (Snoj 

in Gabrijan 2007a oziroma Gabrijan in Snoj 1994). 

Pri strokovnem izrazu management trženja obstaja veliko razlik v poimenovanju, saj skoraj 

vsi avtorji (z izjemo prevajalcev dela Management trženja (enajsta izdaja) (Kotler 2004) in 

Faganela 2009) uporabljajo različna poimenovanja strokovnega izraza. Uporabljajo se tako 

dvobesedna poimenovanja z različno sestavo samostalniške besedne zveze (glede na 

prevzetost in strukturo besedne zveze): management trženja (s prevzetim izrazom v jedru 

besedne zveze in neprevzetim izrazom v določilu, ki sledi jedru) in marketing management 

(citatna beseda, katere oblika ne ustreza slovenskemu jezikovnemu sistemu) ter tribesedna 

poimenovanja z različno sestavo besedne zveze: managerska opredelitev trženja (z 

neprevzetim jedrom, enim prevzetim in enim neprevzetim določilom) in strateški 

management marketinga (s prevzetim jedrom ter dvema prevzetima določiloma). Le Devetak 

(2007) v naslovu svojega dela uporablja citatno besedo marketing management.  
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 Zanimivo je dejstvo, da Potočnik v Terminološkem slovarju trženja (Potočnik in Umek 2004), 

katerega soavtor je, podaja angleški strokovni izraz sales promotion. 
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Za strokovni izraz trženjski splet avtorji uporabljajo tudi izraz marketinški splet. Oba izraza 

sta dvobesedna, oba imata v jedru samostalniške besedne zveze neprevzeto besedo, v 

dopolnilih, ki stojita pred jedrom, pa ima prvi izraz neprevzeto besedo, drugi pa prevzeto. 

Nenavadna je uporaba izraza marketing miks, ki je nekako med citatno besedo in prevzeto 

besedo: v jedru besedne zveze je prevzeta beseda, ki se je slovenščini prilagodila v zapisu, v 

določilu, ki stoji pred njo, pa citatna beseda, katere prevod se glasi: marketinški oziroma 

trženjski.  

Tudi pri strokovnem izrazu trženjsko komuniciranje, ki je dvobeseden strokovni izraz, 

sestavljen iz prevzetega jedra in neprevzetega določila pred njim, ni enotnosti v 

poimenovanju. Avtorji uporabljajo tudi oziroma le izraz tržno komuniciranje in tržne 

komunikacije, promocija (enobeseden strokovni izraz, prevzet iz angleščine) in marketinško 

komuniciranje (dvobeseden strokovni izraz s prevzeto besedo v jedru in v določilu pred njim). 

To neenotnost opazimo že v obravnavanem angleškem gradivu: za isti pomen se uporabljata 

izraza promocija in izraz trženjsko komuniciranje. Angleški izraz promotion ima več 

pomenov. Terminološki slovar trženja (Potočnik in Umek 2004) razlaga pomen te besede na 

področju trženja: tržno
44

 komuniciranje, promocija – temeljna sestavina trženjskega45
 spleta, 

ki jo podjetje uporablja pri posredovanju sporočil ciljnemu trgu o svojem delovanju, izdelkih, 

cenah, distribuciji in drugih aktivnostih, ki olajšujejo potrošnikom sprejemanje  odločitev za 

nakup izdelkov in storitev. Izraza marketing communication(s) ta slovar ne vključuje, 

vključuje pa izraz marketing communications mix, ki ga razlaga kot različno kombinacijo 

sestavin tržnega46
 komuniciranja. Veliki moderni poslovni slovar (Šega 1997) navaja štiri 

različne pomene izraza promocija: kot prvi pomen navaja napredovanje (na področju dela), 

kot drugi pomen pospeševanje, propaganda, reklamiranje in tržno
47

 komuniciranje (na 

področju ekonomije), kot tretji pomen ustanavljanje (na področju organizacije) in kot četrti 

pomen  navaja uveljavljanje in uresničevanje (na področju prava). Trženjsko komuniciranje je 

torej natančnejši izraz kot izraz promocija, ko ta izraz uporabljamo v zgoraj razloženem 

pomenu (za označevanje določenega pojma na področju trženjskega komuniciranja). Veliki 

moderni poslovni slovar (Šega 1997) vključuje tudi izraz marketing communications, za 

katerega navaja slovenski izraz tržne komunikacije. 

Glede na izpostavljene razlike pri poimenovanju izraza trženjsko komuniciranje prihaja torej 

tudi do razlik v poimenovanju izraza trženjsko-komunikacijski splet. Za omenjeni strokovni 

izraz avtorji uporabljajo še izraze splet trženjskega komuniciranja, promocijski splet, 

tržnokomunikacijski splet, promocijsko komunikacijski splet, splet tržne komunikacije, 

                                                 
44

 V tem strokovnem izrazu je uporabljen napačen pridevnik – edini ustrezen pridevnik je trženjski, saj 

se izraz nanaša na komuniciranje v trženju in ne na komuniciranje na trgu. 
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 Ob izrazu splet je uporabljen ustrezen pridevnik, tj. trženjski, ob izrazu komuniciranje (kot že zgoraj 
omenjeno) pa ne. 
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 Ustrezen izraz je trženjsko komuniciranje. 
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 Glej opombo 44. 
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komunikacijski splet oziroma komunikacijski spleti, trženjski komunikacijski splet in splet 

marketinškega komuniciranja. Opaziti je, da nekateri avtorji podvajajo izraze (promocijsko 

komunikacijski splet), opuščajo del strokovnega izraza (le komunikacijski splet), uporabljajo 

edninsko in množinsko obliko strokovnega izraza (komunikacijski splet/komunikacijski spleti) 

ter uporabijo različne zapise besednih zvez: skupaj, narazen ali z vezajem: 

tržnokomunikacijski splet, trženjski komunikacijski splet oziroma trženjsko-komunikacijski 

splet. Že v prejšnjem odstavku podana definicija tega izraza pove, da gre za različno 

kombinacijo (torej splet, edninska oblika) sestavin tržnega komuniciranja, torej natančneje 

povedano: splet sestavin tržnega komuniciranja. Poleg izraza sestavine pa se pojavljajo še 

drugi izrazi, na primer orodja, tehnike, instrumenti, elementi in aktivnosti. 

Tudi pri strokovnem izrazu odnosi z javnostmi se je pokazalo, da obstajajo velike razlike v 

poimenovanju, avtorji namreč za isti strokovni izraz uporabljajo tako izraz odnosi z javnostmi, 

odnosi z javnostjo, kot stiki z javnostmi, nekateri pa celo prevzeti izraz publiciteta (Potočnik 

2002), za katerega se je izkazalo, da gre za podpomenko obravnavanega izraza. Kalin 

Golobova (1998) meni, da je treba angleški strokovni izraz prevajati dobesedno, torej odnosi z 

javnostmi.  

Glede na ugotovitve, podane pri obravnavi izraza trženje oziroma marketing, je bilo 

pričakovati, da bodo razlike tudi v poimenovanju strokovnega izraza neposredno trženje, za 

katerega avtorji uporabljajo še izraz neposredni marketing oziroma direktni marketing. 

Izkazalo se je, da nekateri avtorji tega izraza sploh ne obravnavajo (Završnik in Mumel (2003) 

ter Gabrijan in Snoj (1994)). 

Pri strokovnem izrazu sporočanje od ust do ust se je pokazalo, da ni enotnega poimenovanja, 

kar bi se verjetno dalo pripisati temu, da gre za relativno nov pojem v trženju oziroma 

marketingu. V gradivu iz leta 2011 (Konečnik Ruzzierjeva) je uporabljen izraz trženje od ust 

do ust. Večina obravnavanih gradiv je starejših in izraza sploh ne obravnava. 

Avtorji se v obravnavanih gradivih odločajo tako za uporabo domačega kot prevzetega 

strokovnega izrazja (ta izhaja v veliki večini iz angleškega jezika, v katerem je napisana 

poglavitna literatura obravnavanega področja). Opaziti je, da se avtorji obravnavanih gradiv, 

ki prihajajo z Univerze v Mariboru, raje odločijo za uporabo prevzetih strokovnih izrazov
48

  

(na primer marketing), avtorji gradiv z Univerze v Ljubljani pa za domače strokovne izraze 

(na primer trženje), medtem ko avtorji gradiv z Univerze na Primorskem uporabljajo tako 

domače kot prevzete strokovne izraze. 

V nalogi so obravnavani enobesedni in večbesedni strokovni izrazi. Glede na izvor ter 

kombinacijo domačih in prevzetih sestavin so se v nalogi potrdile vse kombinacije domačih in 
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 To se kaže tudi v naslovu knjige avtorjev Dušana Radonjiča in Matjaža Iršiča (2006) Raziskava 

marketinga. 
 



 

 

 

45 

prevzetih strokovnih izrazov, podanih v izhodiščni razvrstitvi večbesednih strokovnih izrazov 

(Logar 2001 v Lumbar 2006, 39). Poleg omenjenih pa smo obravnavali tudi večbesedne 

strokovne izraze, ki so sestavljeni samo iz prevzetih sestavin (na primer management 

marketinga). Obravnavali smo torej prevzete strokovne izraze, ki so sestavljeni samo iz 

prevzetih izrazov, na primer iz prevzetega jedra in prevzetega določila (na primer marketinško 

komuniciranje), strokovne izraze z neprevzetim določilom in prevzetim jedrom (na primer 

trženjsko komuniciranje), strokovne izraze s prevzetim določilom in neprevzetim jedrom (na 

primer marketinški splet), strokovne izraze z neprevzetim jedrom in enim neprevzetim ter 

enim prevzetim določilom (na primer managerska opredelitev trženja) in strokovne izraze s 

prevzetim jedrom in enim neprevzetim ter enim prevzetim določilom (na primer strateški 

management marketinga). Ob primeru strateški management marketinga se sicer vprašamo, 

ali je pridevnik strateški res del strokovnega izraza ali pa gre za terminološko kolokacijo, saj 

ga ne uporabljajo vsi avtorji, uporabljata ga le Snoj in Gabrijan (2007b). 

V splošnem se je pokazalo, da bi morali avtorji bolje poznati slovenski knjižni jezik: 

pomembno je poznavanje pravopisa (na primer pisanje skupaj ali narazen) in tudi 

besedotvornih pravil (na primer pridevnik trženjski izhaja iz samostalnika trženje in pridevnik 

tržni iz samostalnika trg). Takšno znanje bi pomagalo rešiti predstavljene neenotnosti v 

poimenovanju obravnavanih strokovnih izrazov. 

Z vidika ustreznosti strokovnih izrazov bi lahko obravnavana študijska gradiva izboljšali s 

kvalitetnim lektoriranjem (nekatera obravnavana besedila so sicer lektorirana (Gabrijan in 

Snoj (1994)) študijskega gradiva, vendar tudi to ne zadošča, če ni med avtorjem in lektorjem 

pravega strokovnega sodelovanja. 
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PRILOGE 

Priloga 1 Primerjava izbranega vzorca izrazov 

Priloga 2 Izpis izbranih izrazov iz obravnavanih poglavij 

Priloga 3  Izpis strokovnih izrazov iz obravnavanih poglavij (ostali izbrani strokovni 

izrazi, ki niso predmet podrobnejše analize) 

Priloga 4 Predstavitev nadrejenosti in podrejenosti pojmov (1) 

Priloga 5 Predstavitev nadrejenosti in podrejenosti pojmov (2) 

Priloga 6 Predstavitev nadrejenosti in podrejenosti pojmov (3) 

Priloga 7 Predstavitev nadrejenosti in podrejenosti pojmov (4)  
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Priloga 2 

 

 

Management trženja (enajsta izdaja) 

(Kotler 2004) 

Marketinško komuniciranje  

(Završnik in Mumel 2003) 

Temelji trženja  

(Potočnik 2002) 

Trženje (2004, 563) Marketing (2003, 13) Trženje (2002, 305) 

Trženjski splet (2004, 565) Marketinški splet (2003, 13) Trženjski splet (2002, 

311) 

Promotor (2004, 563), tržnik (2004, 

585), trženjski manager (2004, 5) 

Tržnik (2003, 15) Tržnik (2002, 25) 

Trženjsko komuniciranje (2004, 563), 

trženjsko komuniciranje (promotion) 

(2004, 17), komuniciranje (2004, 564), 

promocija (2004, 563) 

Marketinško komuniciranje (2003, 

5), promocija (2003, 5) 

Tržno komuniciranje 

(promotion) (2002, 

302), promocija (2002, 

304) 

Splet trženjskega komuniciranja (2004, 

563), trženjsko-komunikacijski splet 

(2004, 581) 

Promocijski splet (2003, 13), tržno 

komunikacijski splet (2003, 23) 

Tržnokomunikacijski 

splet ali promocijski 

splet (promotion mix) 

(2002, 303) 

Orodja promocijskega spleta (2004, 

580), orodja komuniciranja, orodja 

trženjskega komuniciranja (2004, 564) 

Instrumenti marketinškega 

komuniciranja (2003, 25), 

promocijska orodja (2003, 23), 

tržno komunikacijska orodja 

(2003, 23) 

Sestavine 

tržnokomunikacijskega 

spleta (2002, 304) 

Odnosi z javnostmi in publiciteta 

(2004, 564), odnosi z javnostmi (PR) 

(2004, 616) 

Odnosi z javnostmi in publiciteta 

(2003, 24) 

Stiki z javnostmi ali 

publiciteta (2002, 305) 

 





Priloga 3 

 

Management trženja 

(enajsta izdaja) 

(Kotler 2004) 

Marketinško komuniciranje  

(Završnik in Mumel 2003) 

Temelji trženja  

(Potočnik 2002) 

OPOMBE 

 

 

Komunikacijska pot, mediji 

(2004, 565),  

Kanal (medij), kanal, komunikacijski 

kanal (2003, 7), komunikacijska pot 

(2003, 8) 

Komunikacijska pot (komunikacijski 

kanal) (2002, 303), posrednik (medij) 

(2002, 302), sredstva javnega 

obveščanja (2002, 309) 

 

Oddajnik (2004, 565), 

sporočevalec (2004, 565) 

Sporočevalec; komunikator oziroma 

pošiljatelj informacij (oddajnik) (2003, 

8) 

 

Pošiljalec tržnega sporočila 

(komunikator) (2002, 303) 

 

Sporočilo (2004, 565) Signal, sporočilo, informacija (2003, 8) Sporočilo (informacija) (2002, 302) 

 

 

Povezano trženjsko 

komuniciranje (integrated 

marketing communication, IMC) 

(2004, 583) 

 

Koncept povezane trženjske 

komunikacije (IMC – Integrated 

Marketing Communication) (2003, 30) 

  

Proračun za trženjsko 

komuniciranje (2004, 577) 

 

Budžet (=proračun), promocijski 

proračun (2003, 22) 

Proračun za tržno komuniciranje 

(2002, 308) 

 

Promocijski načrt (2004, 583) 

 

Promocijski načrt (2003, 29)   

Množični mediji (2004, 576) Množični mediji (2003, 9) Masovna sredstva javnega obveščanja 

(2002, 304) 

 

Interakcija (2004, 565), 

interaktivni dialog (2004, 564) 

Interakcija (2003, 5)   

Zakodiranje (2004, 565), 

razkodiranje (2004, 565) 

Kod (2003, 5), kodiranje (2003, 7), 

dekodiranje (2003, 7) 

Kodiranje sporočila (2002, 302), 

dekodiranje sporočila (2002, 302) 

 

Izbirna pozornost, izbirno 

izkrivljanje, izbirno ohranjanje 

(2004, 565) 

Selektivna pozornost, selektivno 

izkrivljanje, selektivna ohranitev 

(2003, 12), selekcija informacij (2003, 

8) 

  

Ciljno občinstvo (2004, 566) Ciljno občinstvo (2003, 13) Ciljno občinstvo (2002, 304)  

Podoba (image) (2004, 566) Podoba (image) (2003, 14) Podoba o podjetju (2002, 305)  

Mnenjski voditelji (2004, 574) Mnenjski vodje (2003, 21) Mnenjski voditelji (2002, 303)  

Televizijski spot (2004, 572) Televizijski oglas (2003, 24) Tekst in barva spota (2002, 311)  

Ilustracija (2004, 572) Ilustracija (2003, 8) Ilustracija (2002, 310) 

 

 

Besedilo (2004, 572) Tekst (2003, 6) Naslovni tekst (2002, 310) 

 

 

Model sprejemanja novosti 

(2004, 568) 

Model adopcije inovacij (2003, 15) Model sprejemanja (2002, 306)  

Dejanje (2004, 568) Akcija (2003, 16) Akcija (action) (2002, 306)  

Brošure (2004, 564)  Prospekti (2002, 304)  

Prodajne predstavitve (2004, 

564) 

Prezentacije (2003, 15), demonstracije 

izdelka (2003, 26) 

 

 

 

Preference (2004, 580) Preference (2003, 14)   

Strategija potiska (2004, 511)  Strategija potiska (»push« strategija) 

(2003, 26) pri dejavnikih mar. spleta 

Strategija potiska (push strategy)  IZJEMA KRITERIJA: VZPOREDNI 

STROKOVNI IZRAZ IZPISAN IZ 

17. POGLAVJA (KOTLER 2004)  

Strategija vleke (2004, 511)  Strategija potega (»pull« strategija) 

(2003, 26) pri dejavnikih mar. spleta 

Strategija vleke (pull strategy)  IZJEMA KRITERIJA: VZPOREDNI 

STROKOVNI IZRAZ IZPISAN IZ 

17. POGLAVJA (KOTLER 2004) 

Sistem tržnih poti (2004, 511)  Distribucijski kanal (2003, 26) Distribucijski kanal (2002, 306)  IZJEMA KRITERIJA: VZPOREDNI 

STROKOVNI IZRAZ IZPISAN IZ 

17. POGLAVJA (KOTLER 2004) 

Elektronsko nakupovanje (2004, 

564) 

 Elektronsko nakupovanje (2002, 308),   

 

Trženje po internetu (2004, 580)  Elektronsko trženje (2003, 23) Elektronsko trženje (2002, 305)   

Zavarovalni agent (2004, 575)  Zavarovalni zastopnik (2002, 317)  

Zapleteni izdelki (2004, 581) Kompleksni proizvodi (2003, 25)   
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